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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: /2014

Jegyzőkönyv
Választmányi ülésről.
Ideje: 2014. március 13-án 17 óra.
Helye: Székesfehérvár, Helyőrségi klub, Helyőrség történeti Emlékgyűjtemény.
Jelen vannak: dr. Cser-Palkovics András elnök elfoglaltsága miatt dr. Görög István első
alelnök megállapította a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fő választmányi tagból 6 fő jelent
meg (1. sz. melléklet). Megállapította, hogy a Választmány határozatképes.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetésére Kovácsné Kozma Katalin tag személyében.
A Választmány tagjai a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan elfogadták.
Jegyzőkönyvvezető: Kovácsné Kozma Katalin.
Ismertette a Meghívóban feltüntetett napirendi pontokat (2. sz. melléklet).
Napirendi pontok:
1. Tagfelvétel. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.
2. A Baráti Kör 2014. január 20-án megtartott választmányi ülés határozatai
végrehajtásának helyzete. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Oláh László
titkár.
3. A tagdíjjal elmaradók helyzetértékelése. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.
4. Az örökös tagok helyzetének értelmezése. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.
5. A Választmány személyi kérdései. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.
6. A szervezetünk gazdasági helyzete. Beterjesztő: Balassa István gazdasági vezető.
7. Beszámoló a szervezetünk által kezdeményezett Nova Gorica mellett található
emlékgúla felújításának előkészületiről, a szervezet által teendők további
lépéseiről. A szerződés tervezet jóváhagyása. Beterjesztő: dr. Görög István első
alelnök.
8. Egyebek:
a. Az új irodánk berendezésének kérdése. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.
b. A szervezet honlapja megújításának helyzete, a közösségi oldalon szereplő
tartalmak felelős szerkesztőjének felkérése. Beterjesztő: dr. Görög István első
alelnök.
c. A „Szent László, a lovagkirály” című projekt helyzetének ismertetése
Beterjesztő: Oláh László titkár.
d. Emléktúrák helyzete.
Oláh László titkár: javaslatára, tekintettel az előterjesztés fontosságára az ”Egyebek„
napirendi pont kiegészült egy fontos témával:
A nyári ifjúsági gyermektáborozás szerevezésének helyzete.
1

A Választmány Oláh László utólagos beterjesztését egyhangúan elfogadta és a 8.
Egyebek e. pont alatt napirendként felvette.
A fenti napirendek megtárgyalását a Választmány egyhangúan elfogadta!
1. Napirendi pont:
Sárközi Tamás tájékoztatta a Választmányt, hogy az elmúlt időszakban szervezetünkhöz
3 fő tagfelvételi kérelem érkezett, Antal Katalin (a választmányi ülésen nem jelent meg,
ezért felvételére a jelenlegi ülésen nem kerül sor), Vámosi László és Kovács László
személyében. Az Alapszabály, az Ügyrend, a tagdíjfizetési és önkéntes munkavégzési
kötelezettség előzetesen ismertetésre került számukra. Nevezettek ismerik a szervezet
munkáját, önkéntesként már segítették a tevékenységét.
Tagfelvételét kérte:
Vámosi László, An: Vehofcsics Anna, Szül. h: Pápa, 1946. 03. 25 Lak h.: 8000,
Székesfehérvár, Jankovich u. 20. II/2, Foglakozása: nyugdíjas. Iskolai végzettsége:
főiskola.
Kovács László, An: Vass Mária, Szül. h: Körmend, Lak h.: 8000,
Székesfehérvár, Lövölde ú. 5A. 1/1, Foglakozása: nyugdíjas, Iskolai végzettsége:
egyetem.
Balassa István: Ismeri a felvételüket kérőket, munkájukat, tevékenységüket és javasolja
a tagok felvételét, amit személyesen támogat.
Vámosi László: Már többször részt vett a szervezet rendezvényein és nyugdíjas munkája
melletti tevékenységével tudja támogatni a szervezetet.
Kovács László: Ismeri a szervezet tevékenységét és önkéntesként eredeti szakmájának
végzésével (munkabiztonsági szakértő) támogatta és támogatja azt.
Választmány 3 /2014 (III.13.) sz. határozata
A Választmány az alapszabály 5. 1. pont figyelembevételével – Sárközi Tamás
előterjesztésére – 2014. március 13. hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári
Szervezete tagjai sorába: Vámosi László (An: Vehofcsics Anna, Szül. h: Pápa, 1946.
03. 25 Lak h.: 8000, Székesfehérvár, Jankovich u. 20. II/2, Foglakozása: nyugdíjas.
Iskolai végzettsége: főiskola) és Kovács László (An: Vass Mária, Szül. h: Körmend,
Lak h.: 8000, Székesfehérvár, Lövölde u. 5A. 1/1, Foglakozása: nyugdíjas, Iskolai
végzettsége: egyetem) urakat.
Tagsági díj: 2000ft /év, amelyet időarányosan április 1-től kell fizetnie.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
2. Napirendi pont:
Oláh László tájékoztatta a Választmányt az előző választmányi ülés óta eltelt időszakban
végzett munkáról. Az írásbeli beszámolóját a Választmány elé terjesztette. (3. sz.
mellékletek). Kiegészítés és hozzászólás nem hangzott el.
A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.
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3. Napirendi pont:
Sárközi Tamás szólt a tagdíjjal elmaradók kérdéséről. Elmondta, hogy a lista nem
pontos és felülvizsgálatra van szükség. Nyilatkozott ennek törvényi hátteréről, mely
szerint, ha valaki egy éven túl nem rendezi tagdíját, erre felszólítást kap, és ha ez után
sem fizeti ki a hátralékait, akkor ki kell zárni. De meg kell vizsgálni a jelentős anyagi és
erkölcsi támogatást nyújtók, szervezet munkáját segítők tagdíjhelyzetét is.
Kollár Endre: Tisztázni kell a tagdíjfizetés mértékét. Figyelembe kell venni, hogy a
belépések óta van, aki már nyugdíjas, illetve régi diák tagok azóta már keresővé váltak és
jelezte, hogy nem ér el mindenkit a megadott elérhetőségeken.
dr. Görög István: Több tagot említ, akiről nincsenek pontos adatok, megváltozott a
címe, státusza, telefonszáma. Szükség van a nyilvántartás megújítására és megkéri
Kollár Endrét és Kőnig Alajosnét, hogy azt végezzék el.
A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.
4. Napirendi pont:
Sárközi Tamás elmondta, hogy csak 10 fő örökös tag lehet. Jelenleg 8 örökös tag van. A
Baráti Kör Örökös Elnöke cím 1999. március 12. óta Gyuricza Bélát illeti. Említést tesz
még arra, hogy ez a cím az Alapszabályban nem került meghatározásra. Tájékoztatott
arról, hogy ki lehet örökös tag, milyen jogai és kötelezettségei vannak és, hogy az örökös
tagok a rendes tagdíj minimum 50%-át fizetik tagdíjként a 2013-ban elfogadott
Alapszabály alapján.
dr. Görög István: Örökös tagok meghatározásáról, illetve kilépéséről szólt.
Kollár Endre: Úgy értelmezi, hogy saját kérelmére az örökös tagot is lehet törölni.
Oláh László: Az örökös tag, aki nem fizet tagdíjat, az ne gyakorolhassa a tagsági jogait.
A tiszteletbeli tagsági címet javasol a nem fizető örökös tagoknak azért, hogy ne járassuk
le az örökös tag címet.
Sárközi Tamás: Javasolja, hogy az örökös tag, aki nem fizet tagdíjat Határozati úton
vagy Közgyűlési úton tiszteletbeli tag legyen.
dr. Ladányi István: A tagdíjfizetés miatt nagyon fontos az örökös tag kérdésének
definiálása.
dr. Görög István: Nyilatkozott konkrét tagokról, akik örökös tagok, mégis 100%-os
tagdíjat fizetnek. Javasolja, hogy a Közgyűlésig az örökös és tiszteletbeli tagok közé
felterjesztők személyét gondolja át a Választmány.
A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.
5. Napirendi pont:
Sárközi Tamás tájékoztatta a Választmányt, hogy a Választmány tagjainak létszáma
Szabóné, Polyák Szandra lemondása miatt 1 fővel csökkent, ugyanakkor 1 póttag hely
sincs betöltve. Kéri, hogy olyan személyeket javasoljanak a helyekre, akik aktív
munkával tudják segíteni a szervezet munkáját és főleg a gazdálkodási és titkári
tevékenység segítésére lenne nagy szükség.
Balassa István: A hírekből ismert események miatt a FEB elnökének, Orgovány
Istvánnak a lemondását saját magának kellene kezdeményeznie.
dr. Ladányi István: Szerinte Orgovány Istvánt a bírósági döntésig megilleti az
ártatlanság vélelme, utána kell vele beszélni.
dr. Görög István: Szól arról, hogy FEB személyi problémáját és a lemondást a
Közgyűlésen kell tárgyalni.
A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.
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6. Napirendi pont:
Balassa István beszélt a szervezet jelenlegi gazdasági helyzetéről. Megjegyzi, hogy a
betervezett 1,8 millió Ft. nem fog beérkezni. A működési költségre pályázati úton
250.000 Ft-ot nyertünk, amelynek átutalása folyamatban van. Nyilatkozik arról, hogy a
kiadások és bevételek ettől eltekintve megfelelően alakulnak. Az országos HTBK
szervezettől 1 millió forintot kap baráti körünk. Az irodavezető bére rendelkezésre áll.
Kiemeli, hogy a NATO könyvek árát be kellett fizetni (2,1 millió forint). A NATO még
nem fizetett, ezért lekötött pénzt kellett felszabadítani, és kéri a választmányt, hogy ehhez
utólag járuljon hozzá, és hogy az éves terv jóváhagyásáig legyen engedélyezve a havi
működtetési költségek kifizetése.
Választmány 4 /2014 (III.13.) sz. határozata
A Választmány engedélyezi 600 ezer forint lekötött pénz ősszeg felszabadítását és
jóváhagyja a Közgyűlésig a napi működtetésre szükséges költségeket kifizetését.
A fenti Beszámolót és a határozatot a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.
7. Napirendi pont:
dr. Görög István tájékoztatást adott arról, hogy végigjárták a Szlovéniai helyszíneket,
kiválasztották az építészt és tárgyaltak a vállalkozóval is. A szerződéstervezet elkészült,
annak tartalma ismertetésre került. A HM is megkapta a beszámolót és a tervezetet. A
HM még kiegészítette a szerződést, ami biztosítékokat kér-tartalmaz a munka
elvégeztetésére. A gúlának a felirata még nincs meg, ami a tervek szerint egy 1,2 m x 0,5
m márványtábla. Ha meglesz az eredeti, akkor azt építik be, ha nem, akkor ez többlet
költséget fog jelenteni. 3,2 millió forint úgy oszlik meg, hogy 2 millió forintot a HM ad,
1,2 millió forint, pedig a HTBK gyűjtéséből lesz meg, melyhez Debrecen és Nagyvárad is
hozzájárul. Kb. 8 ezer euró lesz a költség. 900 eurót kell még összegyűjteni. Május 29-én
lesz az átadó ünnepség, melynek protokolláris szintje még nem ismert, akár miniszteri
szint is lehet. (4. sz. mellékletek).
Választmány 5 /2014 (III.13.) sz. határozata
A Választmány a szerződés tervezet jóváhagyja és fölhatalmazza a Baráti Kör Elnökét az
„emlékgúlával” kapcsolatos mindennemű szerződés, megállapodás aláírására és a
tervezett költségeken belüli kötelezettség vállalására.
A fenti Beszámolót és a határozatot a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.
8. Napirendi pont:
o dr. Görög István: Szólt az új irodáról és bútorzatáról.
Sárközi Tamás: Addig a régi eszközöket vigyük le az új irodába, amíg nincsen
pénz új bútorokra és egyéb eszközökre.
Balassa István: Amíg nincs pénz, addig maradjunk a régi irodában.
o dr. Görög István: A 20 éves évfordulóra össze kell gyűjteni az évkönyv anyagát,
melyre Kollár Endrét kéri fel. Az épület nem kell a KLIK-nek, ezért nem sürgős
az új irodába az átköltözés sem, Húsvét után viszont beszélni kell a feladatokról.
Minden költség nélkül kezdődjön el az átköltözés és a Rangel Istvánt megkérjük
egy gravírozott HTBK iroda tábla elkészítésére.
A Közgyűlést május 19.-re vagy 20.-ra javasolja.
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A honlaphoz megtalálták a kódot, 2600 cikk és kép átmentése folyik.
Megkezdődött a munka, ami pénzbe kerül. Az előző választmányi ülésen felkért
felelős szerkesztő folytatja a munkát. Jelenleg a Facebook-on mennek a hírek és
az aktualitások.
Oláh László: „Szent László, a Lovagkirály” rajzpályázat meghirdetésre került,
Magyarországon sok iskola jelezte részvételét. Nehezebb a téma, mint tavaly, de
sok-sok érdekességet és lehetőséget rejt, hiszen Szt. László királyunkhoz nagy
mondavilág is fűződik, illetve Ő a szárazföldi katonák védőszentje. Külföldről is
kaptunk visszajelzést pl: Horvátországból Szent László nevű településről is. A
beadási határidő április 4. A zsűri felkészül az értékelésre, együtt értékeli a hazai
és a határon túli alkotásokat, ez április közepéig meg fog történni. Már készülnek
az emléklap tervei.
dr. Görög István: Védnöknek Bíró Rozália lett felkérve, május 15-16-án,
Nagyváradon találkoznak és a kiállítást együtt nyitják meg Bíró Rozália és Dr.
Cser-Palkovics András. Vargha Tamás támogatásában 1 millió forintot kapott a
HTBK, ami rendezvényekre használható fel. A HTBK feladata a szint felemelése
és felkéri Kőnig Alajosnét a rajzpályázat nyilvántartásának vezetésére.
Emléktúrák: A Szlovéniai gúlaavatásra 32 fő jelentkezett, ami a tervek szerint
május 28-tól június 1-ig tart. Dél-Lengyelországi tanulmányútra 24 fő
jelentkezett. Erdélyi emlékútra 30 fő jelentkezett, tehát megkezdik a szervezést. A
szabad helyek feltöltésére a Tiszti Kaszinó tagjai is jelentkeznek majd.
Oláh László: A nyári gyermektáborra még nincs meg a helyszín, mert az előző
éveknek ideális helyszínt és feltételeket biztosító zánkai tábor tulajdonosi
viszonyai megváltoztak és az új vezetés elérhetetlen, s nem kaptunk választ a
hónapokkal korábban elküldött érdeklődésünkre és jelentkezésünkre. Csak
drágább helyeket lehet találni, melyek nem alkalmasak a HTBK által tervezett
programok megrendezésére, ezért félő, hogy az idén nem tudjuk a tábort
megrendezni.
dr. Görög István: Félelmét fejezi ki arra vonatkozólag, hogy nem sikerül a tábort
megszervezni.
Németh János: Információja szerint Zánka vagy az Erzsébet-táboroknak ad
helyszínt, vagy külföldiek részére tartják fent.
A Választmány a fenti javaslatokat, beszámolókat egyhangúan elfogadta.
Ezek után az Elnök az ülést berekesztette.
Kmf.

dr. Görög István
Első alelnök

Kovácsné Kozma Katalin
Jegyzőkönyv vezető

Mellékletek:
1. Jelenléti ív.
2. Meghívó.
3. Az előző Választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2014. január 20.-2014. március 13.
4. Úti jelentés
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