120
HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

Székesfehérvári Szervezete
- Közhasznú társadalmi szervezet 8000. Székesfehérvár , Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255,
www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu
Nytsz:38/2013
Jegyzőkönyv
Választmányi ülésről.
Ideje: 2013. november 13-án.
Helye: Városháza Díszterem.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. dr.
Cser-Palkovics András Elnök ismertette a napirendi pontokat. Megállapította, hogy a
csatolt jelenléti ív alapján a 11 fő választmányi tagból 6 fő jelent meg / 1. sz. melléklet/.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.
A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét
egyhangúan elfogadták.
Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné.
Napirendi pontok: Választmány 36/2013 (X.21.) sz. határozata alapján:
1. Tagfelvétel.
Előterjesztő : Sárközi Tamás ügyvezető.
2. 2014 év feladattervének megbeszélése, határozat a tagok elé tárt
Programról.
Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök.
3.Beszámoló az előző Választmányi ülés határozatainak
végrehajtásáról az elvégzett feladatokról.
Előterjesztő: Oláh László titkár, Sárközi Tamás ügyvezető.
4. Az év végi baráti találkozó előkészítésének feladatai.
Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök.
5.Egyebek
1. Napirendi pont: Sárközi Tamás tájékoztatta a Választmányt, hogy az elmúlt
időszakban 2 fő tagfelvételi kérelem érkezett. Szigeti Boglárka Kata az előző
Választmányi ülésen betegsége miatt, a mai ülésem munkahelyi elfoglaltsága miatt nem
tudott részt venni, ezért a mai napon Geguss Ákos kérelmét terjesztette be. Az
alapszabályok és kötelezettségek előzetesen ismertetésre kerültek részére.
 Geguss Ákos:
An: Vásárhelyi Erzsébet, Szül. h.: Budapest, 1967. szeptember 11. Lakhely: 8000
Székesfehérvár, Lövölde út 17/a 5/2. Nyugállományú katona. Iskolai végzettsége:
középiskolai érettségi.
Hozzászólás: Oláh László javasolta felvételét a baráti kör tagjai sorába. Eddig is részt
vett a rendezvények lebonyolításában, valamint a Hazafiság Iskolája programban is sokat
dolgozott. Tevékeny, segítőkész embernek tartja.
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A Választmány 43/2013 (XI.13) sz. határozata
A Választmány az alapszabály 5.1. pont figyelembevételével –Sárközi Tamás
előterjesztésére – 2013. november 13 hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári
Szervezete tagjai sorába:
Geguss Ákost, An:Vásárhelyi Erzsébet, Szül. h.: Budapest, 1967. szeptember 11. Lakhely:
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 17/a 5/2, nyugállományú katona. Iskolai végzettsége:
középiskolai érettségi.
Tagsági díj: 2000ft /év amelyet január 1-től kell befizetnie.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
2.Napirendi pont: dr. Görög István ismertette a 2014 évi feladattervet, amelynek
vázlatát a választmányi tagok megkaptak. Szóbeli kiegészítés képen beszélt a Szent
István 3. gyalogezred emlékművének felállításáról és az azzal kapcsolatos anyagi
támogatások lehetőségéről. Beszámolt az Olasz testvérszervezetnél tett látogatásról, ahol
a Szervezet 20 éves fennállásnak alkalmából emlékkönyvet adtak ki, aminek egy példány
az Elnök Úrnak átadott.
Karsai Béla alelnök úr -a Szél Kálmán egyesület elnökeként- javasolta, hogy az
egyesület jótékonysági estjén -november 28-án- megrendezésre kerülő borárverésbe a
baráti kör kapcsolódjon be, és az abból keletkezett bevételével is járuljon hozzá a San
Gabrielle és Vizintini kápolna felújításához. Javasolta, hogy ebben a témakörben
szervezzenek színvonalas előadást, amire az ÖHP és a Város részéről is legyenek
meghívottak. Ezen projektek megvalósítása 3 m. Ft van elő irányozva, ezért még további
forrásokra is szükség lesz.
dr. Cser-Palkovics András: javasolta, hogy a Szervezet a 3 m. Ft költség fedezetére
adjon be pályázatot az Önkormányzathoz.
Balassa István gazdasági vezető: elmondta, hogy a 2014. évi Cselekvési terv anyagi
háttere biztosítva lesz a tagsági díjakból és adományokból. Előre láthatóan 15millió Ft-tal
tervezhetnek.
dr. Görög István: elmondta, hogy újabb NEA pályázat beadására van lehetősége a
szervezetnek, amely pályázat segítségével a határon túli szervezetekkel való
együttműködést tudnánk erősíteni. Elnyerésével lehetőség lenne a Nagyváradi
kapcsolatok tovább építésére is. A többi civil szervezettel és a Krajcáros alapítvánnyal a
jövőben továbbra is megmarad az együttműködés.
A Választmány 44/2013 (XI.13) sz. határozata.
A Választmány megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi Cselekvési terv fő irány vonalait és
felkérte a felelősöket a terv részletes kidolgozására, valamint az ehhez kapcsolódó
pályázatok benyújtására.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
A Válaszmányi tagok közül 2 fő, dr. Ladányi István és Sulyok János SMS-ben „IGEN”nel szavazott a határozati pontra.
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A 2014. évi Cselekvési terv fő irány vonalait a 2 sz. melléklet tartalmazza.
3.Napirendi pont: Oláh László beszámolt az előző választmányi ülés óta eltelt
időszakról. Előzetes írásbeli beszámolóját a választmányi tagok megkapták, és
áttanulmányozhatták. A beszámolót a 3. sz. melléklet tartalmazza.
A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.
4.Napirendi pont: dr. Görög István tájékoztatta a választmányi tagokat, hogy az év
végi baráti találkozó december 6-án kerül megrendezésre, színhelye a Híemer Ház. A
meghívottak és a tagok részére a meghívók kiküldését a jövő hétre tervezik.
A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.
Egyebek:
dr. Cser-Palkovics András: tájékoztatta a Választmányt, hogy a Malom utca 2. sz alatti
jelenlegi helyőrségi klub épületét a Város átveszi saját tulajdonba. Az épületben, több
civil szervezet is tevékenykedik. A Baráti Kör (irodája) továbbra is térítésmentesen
veheti igénybe az épület szolgáltatásait. Az új iroda kialakításában is segítséget ajánlott.
A többi szervezetnek közös irodát hoznak létre.
dr. Görög István: tájékoztatta a Választmányt, hogy a KEMPP üzleti terve elkészült,
ami november 15-ig a HM részére be lesz nyújtva.
dr. Cser-Palkovics András: javasolta, hogy a Hazafiság Iskolája programjában
résztvevő fiatalság körében egy kis tárgyi ajándékot és apró brossurát ajándékozzanak,
amit a gyerekek emlékben hazavisznek, így a gyerekeken keresztül a szülőket is meglehet
érinteni és népszerűsíteni lehet a parkot, és esetleg adójuk 1% át is szívesen adnák erre a
nemes célra.
Karsai Béla: felajánlotta, hogy ennek a kis ajándék plakettnek a forma tervét
Vállalkozásában műanyagból elkészítik.
Sárközi Tamás: tájékoztatta a Választmányt, hogy elkészült -a javaslatok alapján
pontosított- „Kiküldetési szabályzat”, amit elektronikus úton már minden érintettnek
megküldött. Javasolja annak elfogadását.
A Választmány a Szabályzattal kapcsolatos ismertetőt és a Kiküldetési szabályzatot
előzetes írásbeli áttekintés alapján egyhangúan elfogadta.
Ezek után az Elnök az ülést berekesztette.
Kmf.

dr. Cser-Palkovics András
Elnök

Stégner Lajosné
Jegyzőkönyvezető

Mellékletek:
1. Jelenléti ív
2. Cselekvési terv fő irány vonalai
3. Beszámoló az előző választmányi ülés óta eltelt időszakról
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