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 HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 
-Kiemelkedően Közhasznú társadalmi szervezet- 

8000.  SZÉKESFEHÉRVÁR ,  Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187. 

 

 

Nyt.szám: 
 

  

Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: 2011. szeptember 15 -én 17.30 óra. 

Helyszín: Helyőrségi Klub, Kistanácsterem.        

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak.  

Dr. Cser-Palkovics András elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány 

határozatképes, a 13 tagú választmányból 11 fő jelen van. 

Ismerteti a napirendi pontokat.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében. 

A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan 

elfogadták. 

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné 

Napirendi pontok: 

1. Tagfelvétel. 

Előterjesztő: Sárközi Tamás, ügyvezető és Oláh László, titkár 

         

2. Beszámoló a június 15-i választmányi ülés határozatainak végrehajtásáról és a szervezet 

pénzgazdálkodásáról.  

                  Előterjesztő: Oláh László titkár  

                                      Szabóné Polyák Szandra gazd.vezető 

3. A Honvédfesztivál-2011. programjainak megbeszélése, a rendezvénnyel összefüggő 

határozatok meghozatala.  

                  Előterjesztő: Dr. Görög István, első alelnök 

 

4. Az 1956-os forradalom 55.évfordulós megemlékezéssel kapcsolatos feladatok, a 

rendezvénnyel kapcsolatos határozatok meghozatala. 

 

5. A Baráti Kör 2011. évi hátralévő programjainak áttekintése, a szükséges források 

biztosításának lehetőségei. Határozathozatal a kiadásokra. 

 

      6.  Egyebek. 

 

 

 

 

1. Napirendi pont: Tagfelvétel: Előterjesztések  csatolva. 

 Előterjesztő: Sárközi Tamás, ügyvezető és Oláh László, titkár 

 

A mai Választmányi ülésen 2 fő kérte tagfelvételét. A megjelentek részére az alapszabály 

ismertetése megtörtént.    
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 Czékus Erzsébet Ágnes: An: Pötörke Erzsébet Szül: Zichyújfalu 1957.május. 10. 

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Orsovai út. 2..Iskvégz: Főiskola. 

Foglalkozása: jelenleg munkanélküli. 

               

   A Baráti Kör munkáját ismeri. 16 évig turizmussal foglalkozott, úgy érzi, hogy ezen 

a területen tudna segíteni. Közgazdasági végzettségét pedig a pályázatok írásánál 

tudná hasznosítani. Oláh László elmondta, hogy sok közös munkában vettek részt 

együtt ezért felvételét javasolja. 

 

                  A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába:Czékus Erzsébet Ágnest. 

 

 Tornai Antal: An: Horváth Erzsébet. Szül:Devecser.1959.november.29. 

Iskolai végz: Egyetem.  Foglalkozása: nyugállományú honvédtiszt. 

Lakcím:8000 Székesfehérvár, Kertész u.9.  

                   A Baráti Kör munkáját régóta ismeri, több szervezési munkában adott már 

segítséget. Oláh László ajánlotta a tagsági kérelme elfogadását és javasolta     

felvételét. 

  

                   A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába: Tornai Antalt. 

                                     

                                  

                               A Választmány  18 / 2011 (09.15) sz. határozata. 

 

A Választmány az alapszabály 5.§ A pont (1. bek) figyelembevételével – Sárközi Tamás 

előterjesztésére – 2011.szeptember 15-i hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezet 

tagjai sorába: 

 

 Czékus Erzsébet Ágnes An: Pötörke Erzsébet Szül: Zichyújfalu 1957.május 10.  

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Orsovai út.2.  

 Tornai Antal  An: Horváth Erzsébet  Szül: Devecser. 1959. november. 29. 

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Kertész u.9. 

 

Tagsági viszonyuk kezdete:2011 .szeptember 15 . 

 

Tagsági díj:Czékus Erzsébet esetében 2000 Ft/év. Tornai Antal esetében 1000 Ft/év.  

  

Jelen határozatot a Választmány  11  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztő: Oláh László, titkár, Szabóné Polyák Szandra, gazdasági 

vezető 

 

Oláh László: részletesen, pontról pontra beszámolt az eddig elvégzett feladatokról. Kiemelte a 

Zadari kirándulást, amely nagyon tanulságos és érdekes volt. Újabb hadtörténeti ismereteket 

szerezhettek a résztvevők. Köszönetet mondott Tóvári Róbertnek a szervezésért. A kirándulás a 

befizetett összegekből és a támogatásokból jött létre. Pénzügyi egyenlege nulla, vagyis sem 

többletbevétel, sem többletkiadás nem jelentkezett. A többi felsorolt programok és annak 

pénzügyi kiadásait a melléklet tartalmazza. 
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A Honvédfesztivál-2011 szervezéséről elmondta, hogy komoly feladat hárult a Szervezetre ez a 

legnagyobb rendezvény. A legfőbb probléma az anyagi háttér biztosítása volt. Ötven szponzori 

támogatást kérő levél került elküldésre, de csak tíz válasz érkezett. Nem látták biztosítva a 

háttért ezért a hagyományos csata lejátszására az idén nem kerül sor. Ahhoz, hogy a 

beszámolóban felsorolt feladatokat eltudják végezni a a Szervezet pénzügyi tartalékához kelett 

hozzá nyúlni össz: 2.000.000 Ft. összegben. Tájékoztatta a Választmányt, hogy a befizetett 

adók 1%-ból a Szervezethez 425.361 Ft.fog beérkezni. Ennek felhasználásáról később döntsön 

a Választmány. 

A  Doni Kápolna környezetének felújítási munkáira a szerződések létrejöttek, de még erre a 

célra is kellene anyagi hozzájárulást szerezni. Kiemelt feladatként jelölte meg a KEMPP 

területén az 1956-os emlékpont felállítását, közös erővel az 56-os szervezetekkel. Kiemelte 

még az Iskolák részére kiírt HTBK  pályázatot  amely  lezárult. Az idén a Tolnai Utcai 

Általános Iskola vállalta a pályázat szakmai lebonyolítást, melyért ezúton is köszönetét fejezte 

ki. Ezt tobvábbra is szeretnék folytatni és a jövő évben is minimum 100.000 ft-ot erre a célra 

használnak fel. Javaslatot tett a 2012. évi pályázat kiírására és a szakmai lebonyolítás és 

értékelés végrehajtására az István Király Általános Iskola tantestületét javasolja felkérni. Az 

iskolában komoly múltja van a honvédelmi nevelésnek és biztos benne, hogy megfelelő 

szakmaisággal fogják végrehajtani a feladatot. Előzetesen már egyeztetett a tantestülettel, akik 

a Választmány egyetértése esetén vállaják a feladatot. Kiemelte azt is, hogy fontos lenne a 

pályázatot hamarosan kiírni, annak érdekében, hogy azon már 2012 tavaszi rendezvényekkel és 

programokkal is részt lehessen venni. Javaslata: 100.000 Ft értékben, 2011 decemberében 

kiírni a pályázatot, melynek értékelését januárban végre lehet hajtani és február 1 utáni 

programok így már finanszírozhatók. Az NCA pályázaton nyert 818.000 Ft.is megérkezett, 

melynek felhasználása a tervezett ütem szerint halad. A szervezetünk tervei között szerepel 

önálló katonai gyermektábort szervezése, melyre 2012 nyarán reális esélyt lát. Ennek 

érdekében, a Választmány döntése alapján megkezdi a tábor szervezését, meghírdetését. 

Továbbra is az egyik legfontosabb feladatként a honvédelmi nevelést emelte ki. Az elvégzett 

munkát komoly eredménynek értékeli. 

 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: Arra kért választ, hogy a 2 millió Ft mely területre 

lett felhasználva a tartalékból? 

Oláh László: Válaszában elmondta, hogy elsősorban működési célú kiadásokra, mert ebben az 

évben kimondottan működési célú támogatást nem kapott a szervezetünk, illetve esetenként a 

különböző programok megrendezésénél is szükség volt a tartalékkeret megnyitására. 

 

                               A Választmány  19  / 2011(09.15) sz. határozata. 

 

A Választmány a beszámolót egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

A pályázat kiírását, az István Király Általános Iskola szakmai közreműködésre történő 

felkérését, valamint az Ifjúsági Honvédelmi Tábor szervezésének elindítását egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták. 

 

 

3. Napirendi pont: A Honvédfesztivál-2011. programjainak áttekintése, a rendezvénnyel 

összefüggő határozatok meghozatala. 

                            Előterjesztő:Dr. Görög István, első-alelnök. 

 

Dr. Görög István: Elmondta, hogy 1998-tól rendezi meg a HTBK a Honvédfesztivált. Az idei 

évben szep-24-29 között. Egyik kiemelt esemény a központi ünnepség és annak részeként 

Móga János szobrának avatása lesz. A hagyományos programokat az idén is megtartják. A 
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Fesztivál egyik legnagyobb látványossága, ami a legtöbb tömeget vonzotta az idén, nem 

valósulhat meg. A HM által kiírt pályazaton nem sikerült nyerni, ezért a szervezet nem látta 

biztosítva az anyagi háttért a rendezéshez. Ezt egy kudarcnak ítélheti meg a Szervezet, 

amelyből tanulni kell. A HM nem tudott anyagi segítséget adni ehhez a programhoz, de igéretet 

kaptak, hogy minden 5. évben, legközelebb 2013-ban meg tudják rendezni .A mostani 

emléknapon csak tisztelgés lesz az emlékműnél. Szept.24-én Hagyományőrző Találkozó, 25-én 

a központi ünnepség, 26-án az általános iskolások honvédelmi versenye (Székesfehéváron a 

csónakázó tó környékén – az István Király Általános Iskola közreműködésével) kerül 

megrendezésre. A Számháború-2011 27-én lesz megrendezve, a Zánka Gyermek és Ifjúsági 

Centrum közreműködésével. Minden évben a hagyományos haditacsács a Sukorói  református 

templomban szintén megrendezésre, szeptember 28-án. 29-én a Szárazföldi Haderők napjára 

kerül sor. A pénzügyi háttér  támogatására létrejött a szerződés a Gruppama Biztosítóval, és a  

felajánlott összeg is megérkezett a szerződés alapján. Az MH ÖHP komoly technikai 

támogatást ad. Összegezve elmondta: minden betervezett program meg fog valósulni, csak a 

csata „újrajátszása“nem. Kérdése az Elnök Úrhoz kell e sajtótájékoztatót tartani? 

 

Hozzászólás: Cser-Palkovics András: Válaszában elmondta,hogy mivel nem lesz a csata 

újrajátszása, feltétlenül kell tartani sajtótájékoztatót. A jövőre vonatkozóan kérte a 

Választmányt, hogy időben tegyék meg a lépéseket, és előbb tájékoztassák arról ha nincs 

megfelő forrás bármire. Véleménye szerint a csata lejátszására szükség van mert ez a 

legnagyobb megnyilvánulás, és a tömegeket vonzó esemény. Próbáljunk több pályázatban 

résztvenni. A többi program elem is vonzó, de a családok ezt  biztosan hiányolni fogják. 

 

 

                               A Választmány  20  / 2011(09.15) sz. határozata. 

 

A Választmány a beszámolót, a Honvédfesztivál-2011 előkészítéséről szóló tájékoztatót 

egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 

 

 

4. Napirendi pont: Az 1956-os forradalom 55.évfordulós megemlékezéssel kapcsolatos 

feladatok, a rendezvénnyel kapcsolatos határozatok meghozatala. 

                          Előterjesztő: Dr. Görög István 

 

 

A KEMPP tetületén kialkításra került az 56-os emlékpont. A harckocsi helyszínreszállítása és 

helyreemelése is megtörtént. Az 56-os szervezetek képviselői, örömmel fogadták a tervet és a 

kivitelezést. Szigeti Gyula elkészítette a terveket és az árajánlatot is megadta. kb.20ezer 

ft/négyzetméter - ez kb.25 négyzetméter. A barrikád 1 méter magas és  12 méter hosszú lesz. 

Ez kb.700.000 Ft. Összesen a tereprendezés és helyreállítási kölség 1,5 millió Ft-ba fog kerülni. 

A bevételekből, és támogatásokból összesen 4 millió Ft. érkezett be. A támogatási összegeket 

viszont csak célirányosan lehet felhasználni. Az avatás október 21-én lesz. Az avatásra a 

Honvédelmi Miniszter urat is várják. Az 56-os szervezetekkel megtörtént az egyeztetés az 

időponttal kapcsolatban. 

Hozzászólás: Dr.Cser-Palkovics András: Erre a kiemelt ünnepi program merendezésére, csak 

Pákozdon kerülhet sor. A pontos időpontot még egyztetik, melynek során az 56-os szervezetek 

kérését is figyelembe veszik. 
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                               A Választmány  21 / 2011(09.15) sz. határozata. 

 

A Választmány a beszámolót, az 56’-os Emlékpont kivitelezéséről, valamint az avatási 

ünnepség előkészítéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta. 
 

 

5. Napirendi pont: A Baráti Kör 2011.évi hátralévő programjainak áttekintése, a szükséges 

források biztosításának lehetőségei. Határotahozatal a kiadásokra. 

                           Előterjesztő: Oláh László 

 

 

Oláh László: A további programokat ismertette, a programok a cselevési terv alapján 

folyamatos előkészítéssel kerülnek megrendezésre. Október 7-én szavalóverseny, október 13-

án a Military Klub redezvényei is elkezdődnek. A következő időszakban kerül sor a 2011 évi., 

általános iskolák számára kiírt pályázatunk nyerteseinek a pályázati rendezvényeire, melyeket 

ellenőriznünk, valamint a helyszínen segítenünk is kell. Az Aradi Vértanukra való 

megemlékezés előkészületei is megkezdődtek, melyben a Vasvári Pál Általános Iskola 

tantestülete és tanulói biztosítják az ünnepi műsor központi elemét. 

„A honvédelem támogatók estje“ az év során a honvédelem ügyét  a Baráti Kör céljait 

támogatók meghívása, összejövetel baráti beszélgetésre. Tavaly a Tiszti Klub nagytermében 

került megrendezésre, idén még nincs eldöntve ebben még  segítséget kér a Választmány. 

Dr. Cser-Palkovics András:Az idén legméltóbb helye a Városnak nemrég megújult Hiemer 

ház új – Font Caraffa szárnyában - felújított termében lenne, amennyiben teljesen elkészül, 

nincs akadálya. 

Oláh László: A műsor egyik elemeként a Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti 

Szakközépiskola 5 fős énekkarát javasolta, akik nagyon színvonalas műsorral vettek részt a 

gyergyószentmiklósi kiránduláson is. A kórussal, illetve a felkészítőtanárral történő egyeztetést 

magára vállalta. 

 

 

 

                       A Választmány  22 / 2011(09.15) sz. határozata. 

 

 

A Választmány a beszámolót, az év hátralévő feladatairól szóló tájékoztatót egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A 2011 évi Cselekvési tervben szereplő 

programok megvalósítását, azok időbeni előkészítését a Választmány áttekintette, 

azokban a Közgyűlés által elfogadott Cselekvési terv módosítására nincs szükség. 
 

 

 

 

6. Napirendi pont: Egyebek: 

Hozzászólások: 

Dr.Görög István: A tervezett kiadványokról beszélt, továbbra is fontosnak tatja, hogy a  Baráti 

Kör 15-évéről  kiadvány készüljön. A cselevési terv megvalósítását eddig teljesítette a  

szervezet és ezt nagyon jónak itélte meg. 
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Németh János: Véleménye szerint nagyobb propagandát kell végezni a rendezvényekkel 

kapcsolatban is, a KEMPP népszerűsítése érdekében,j avasolja hogy PDF formában legyenek 

összeállítva tematikusan anyagok. Az interneten ennek nagy nézettsége lenne. 

Oláh László: Megköszönte  Németh János segítségét a szept.9-i rendezvényen. 

Kollár Endre: Feltette a kérdést a Választmánynak szükség van e a titkárság munkájára? A 

titkárság vezetője miért nem kap meghívót a váasztmányi ülésre? 

Dr.Görög István:A titkárságra szükség van, erre közgyűlési határozat is van. A titkárság 

vezetője kapjon meghívót és vegyen rész a választmányi üléseken. A továbbiakban  elmondta 

hogy a munkacsoportok nagyjából teljesítették a feladataikat. 

Sándor Csaba: Felhívta a figyelmet a kiadványokkal kapcsolatban hogy a Baráti Kör 

archívumában rengeteg képi anyag van, melyek rendszerezése fontos lenne. 

Dr.Görög István: A képekre nagy szükség van és a kiadványokhoz fel kell használni  azokat. 

Oláh László: Véleménye szerint a képeket mindenféle képpen ösze kell rendezni, hogy ha a 

kiadvány nem készülne el akkor is. 

 

 

 

                                    Ezek után az Elnök az ülést berekesztette! 

                                  

                                                             Kmf. 

 

 

 

 

 

 

………………………. …………………………… 

     Levezető elnök        Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Mellékletek: 

1.Meghívó a választmányi ülésre.                                                    

2.Jelenléti ív. 

3.Tagfelvételi kérelmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


