
HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 
-Közhasznú társadalmi szervezet- 

8000.  Székesfehérvár ,  Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu 

 

Nyilvántartási szám: 22-20/2010 

 

 

Jegyzőkönyv 

A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. 

 
 

Készült: 2010. március 19-én 16.30 órakor a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú 

Nonprofit Kft. Székesfehérvári Helyőrségi Klub Színháztermében. 

8000. Székesfehérvár, Malom u. 2.  

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

 

Warvasovszky Tihamér levezető elnök köszönti név szerint a megjelent vendégeket, a 

Baráti Kör tagjait, külön szeretettel köszönti dr. Gyuricza Bélánét és az új tagokat.  

Megállapítja, hogy a 16.00 órára összehívott közgyűlésen az 50 %+1 fő nem jelent meg, 

ezért a közgyűlés ½ 5 órai kezdettel, az érvényes szabályok alapján lefolytathatjuk. A 204 

tagból 84 fő jelen van. 

 

Elnök: 

Bejelenti, hogy a tisztségviselők mandátuma 2011-ig érvényes, de a választmányi és a 

FEB tag személyében változás lesz.  

Ismerteti a Jelőlő Bizottság összetételét:  

- elnök: Bozai István, 

- tagok: Lugosi Tamás és Miklós József. 

A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Sárközy Istvánnét.  

Más javaslat nem volt, személyét egyhangúlag megszavazták. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja: Stégner Lajosné és Ollé Ferenc tagtársunkat.  

Más javaslat nem volt, személyüket egyhangúlag megszavazták. 

Dr. Görög István titkár ma tette le doktori esküjét, ezért a közgyűlésre csak később 

érkezik, helyette Nagy Károly választmányi tag terjeszti be az 1. napirendi pontot.  

Ismerteti a napirendi pontokat, kéri a 6. napirendi pont – a számviteli politika 

elfogadásának – törlését, mivel az nem közgyűlési, hanem választmányi hatáskörbe 

tartozik.  

 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2010. évi 

Cselekvési Tervre. 

 Előterjesztő:  Nagy Károly választmányi tag 

2. Beszámoló a gazdálkodás és a költségvetés helyzetéről. A közhasznúsági jelentés,  

     valamint a 2010. évi költségvetési terv ismertetése, elfogadása. 

 Előterjesztő:  Sándor Csaba gazdasági vezető 

 

http://www.htbkszfvar.hu/
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3. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése. 

 Előterjesztő:  Orgovány István a FEB elnöke 

4. Vita a beszámolóról, a 2010. évi tervekről, közgyűlési határozathozatal azok 

elfogadásáról. 

 Előterjesztő:  Warvasovszky Tihamér elnök 

5. A Választmány és a FEB tagjainak kiegészítése. 

 Előterjesztő:  Warvasovszky Tihamér elnök 

6. Elismerések, emléklapok adományozása. 

 Átadja: Warvasovszky Tihamér elnök 

7. Baráti beszélgetés - fogadással. 

 

Elnök: Javasolja, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az első 3 napirend 

beterjesztésére egymás után kerüljön sor, a vita utána legyen. 

Észrevétel, módosítás nem volt, s a kiegészítéssel a Baráti Kör tagjai a napirendi pontokat 

egyhangúlag, 84 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 

  

Ezután:  

- felkéri Nagy Károly választmányi tagot, az 1.napirendi pont beterjesztésére, 

- felkéri Sándor Csaba gazdasági vezetőt, a 2. napirendi pont beterjesztésére, 

- felkéri Orgovány István  FEB elnököt a 3. napirendi pont beterjesztésére. 

 

Elnök  a beszámolók elhangzása után 15 perc szünetet rendelt el. 

 

 4. Napirendi pont 

Vita a beszámolóról, a 2009. évi tervekről. Közgyűlési határozat azok elfogadásáról. 

 

Elnök: Elismeréssel szól a Baráti Kör 2009. évi munkájáról, megköszöni a ÖHP 

segítségét. Sok volt a feladat, új létesítménnyel gazdagodtunk, elkészült és átadásra került 

a katonai emlékpark, a 12 éves munka eredménye. Köszönet mindazoknak, akik a 

megvalósításában részt vettek.  

Megnyitja a vitát, kéri a véleményeket, javaslatokat. 

 

Sárvári Krisztián: mint a Military Klub vezetője, szólt arról, hogy 3 alkalommal részt 

vettek az Ifjúsági Civil Szervezetek rendezvényein. Iskoláknál Military vetélkedőt 

szerveztek. Az Ifjúsági Alap 2009. évi pályázatán nyert összegből, Prágába látogattak. 

Szeretnének a most átadott Katonai Emlékpark reklámozásába bekapcsolódni.  

 

Tóth Sándor: 

Az összes eredmény a HTBK-ként jelenik meg, fontosnak tartja kiemelni, hogy a 

kívülállók munkáját nem szabad lekicsinyleni, az átlagembereket is érdekli a 

honvédelem. Rossz döntésnek tartja, hogy a honvédelem napja szeptember 29. helyett 

május 31-e lett.  

A jövővel kapcsolatban felveti gondjait, hogy a jelenlegi HTBK csúcsra van járatva. A 

reál és humán erőforrás kevés a továbbfejlődésre. Pákozdnak működni kell, a hadisír 

gondozásnak működni kell. 
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Virág Ferenc: Nehezményezte, a hosszadalmas beszámolókat, úgy érzi egy összemosott 

anyaghalmazt kapott. Előzőleg az anyagot a tagok részére betekinthetővé kell tenni, s a 

közgyűlésen csak egy rövid összefoglalást kell adni. Tekintettel kell lenni a Baráti Kör 

tagjainak átlagéletkorára, a figyelmét mennyi időre lehet érdemben igénybe venni.  

Oláh László:  

- Továbbította a HM. Vezetői állomány köszönetét és üdvözletét. Tavaly szervezeti 

változás következtében a Személyzeti Osztályra került át. Elsődleges feladatnak tartja a 

civil szervezetekkel való kapcsolattartást.  

- Gratulál a szervezetnek az elmúlt évben végzett sikeres munkájához, erőt, egészséget és 

kitartást kíván. Kiemelte a szervezeten belüli összetartó erő fontosságát, ez pozitív erő 

legyen. Mindenki nyújtson olyan szolgáltatást, mellyel a közösség fejlődését segíteni 

tudja.  

Ő a szerződéses és hivatásos katonáknak álláskeresési tanácsokat ad. A tréninget 

felajánlja a Baráti Kör tagjainak, akár egy szombati napon is. 

 

Elnök: Megköszöni munkáját és felajánlását. 

 

Benkő Tibor altábornagy: Köszönti a közgyűlés résztvevőit.  

Gratulál a Bajtársi Körnek az elért eredmények miatt.  

Köszöni a feléjük irányuló elismerő szavakat, de úgy érzi, a Baráti Körtől Ök(HM) 

kapnak segítséget. Dr. Gyuricza Béla is úgy gondolta, hogy a Baráti Kör a honvédelem 

elképzeléseit támogatja. Ezt várja a továbbiakban is szép eredményeket kíván. 

 

Elnök: A költségvetési beszámoló szólt arról, hogy a város nem teljesítette 2009. évre 

igért támogatását. Örömmel tájékoztatja, hogy 2010 évben ezt pótolják, a költségvetésben 

4  millió Ft támogatás elfogadásra került.  

 

Egyetért a hozzászólóval, nem szabad ilyen hosszú beszámoló beterjeszteni. Kéri a 

Választmányt, jövőre időben kerüljön kiküldésre az anyag, s a közgyűlésen csak szóbeli 

kiegészítésre kerüljön sor. 

Megköszöni a munkát a Választmánynak, a tagoknak, a civil szervezeteknek, s 

mindazoknak akik munkánkat segítették.  

 

Több hozzászólás, vita nem volt. 

 

Elnök: 
Szavazásra teszi fel a 2009 évben végzett munkáról szóló beszámoló elfogadását. 

A Közgyűlés 84 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2009. évi 

beszámolót elfogadta. 

A gazdálkodás és költségvetés helyzetéről szóló beszámoló elfogadását. 

A Közgyűlés 84 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót 

elfogadta. 

 Szavazásra teszi fel a 2009. évi közhasznúsági jelentésről szóló beszámoló elfogadását. 

A Közgyűlés 84 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2009. évi 

közhasznúsági jelentést  elfogadta. 

 Szavazásra teszi fel a 2010. évi Cselekvési Terv elfogadását. 
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A Közgyűlés 84 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2010. évi 

Cselekvési Tervet elfogadta. 

 Szavazásra teszi fel a 2010. évi költségvetés elfogadását. 

A Közgyűlés 84 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2010. év 

költségvetést elfogadta 

 Szavazásra teszi fel a FEB jelentés elfogadását. 

A Közgyűlés 84 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a FEB jelentést 

elfogadta 

 

A Közgyűlés 1/2010 (III. 19.) sz. határozata 

 

A Közgyűlés, figyelembe véve a témánkénti szavazás eredményét, elfogadta a 

Választmány 2009. évi beszámolóját, 2009. évi pénzügyi beszámolóját, a 2009. évi 

közhasznúsági jelentést,  a FEB éves jelentését,  a 2010. évi cselekvési- és költségvetési 

terveket. 

Megbízza a Választmányt a feladatok megszervezésével, a tagság széleskörű bevonásával 

történő végrehajtásával. 

 

Jelen határozatot a Közgyűlés 84 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

 

5. Napirendi pont: A Választmány és a FEB tagjainak kiegészítése 

Előterjesztő: Warvasovszky Tihamér elnök 

Elnök bejelentette, hogy  

- dr. Bordács István választmányi tag munkahelyi leterheltsége miatt kéri 

választmányi tagság alól felmentését. 

- Szigeti Gyula FEB tag munkája miatt, összeférhetetlenség miatt nem lehet a FEB 

tagja.  

Felkéri  Bozai István Jelölő Bizottsági Elnököt a javaslatok beterjesztésére. 

Bozai István:  

Választmányi tagnak a tagsággal történt konzultáció alapján javasolja Tóvári 

Róbertet, aki fiatal, hivatásos katona, 3 éve tagja szervezetünknek, eddig baráti köri 

és szakmai munkája alapján bizonyította alkalmasságát.   

Más javaslat nem volt, elnök szavazásra tette Tóvári Róbert választmányi taggá 

történő megválasztását.  

 

A Közgyűlés 2/2010 (III. 19.) sz. határozata 

 

A közgyűlés Tóvári Róbertet választmányi taggá választotta. 

 

A határozatot a Közgyűlés 83 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat  nélkül 

elfogadta. 
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FEB tagnak a Választmánnyal és a FEB elnökkel történt konzultáció alapján 

Németh Istvánt javasolja. 

 Más javaslat nem volt, elnök szavazásra tette Németh István FEB taggá történő 

megválasztását.  

 
A Közgyűlés 3/2010 (III. 19.) sz. határozata 

 

A közgyűlés Németh István FEB taggá választotta. 

 

A határozatot a Közgyűlés 83 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat  nélkül 

elfogadta. 

 

Elnök megköszönte a Jelölő Bizottság munkáját. 
 
6. Napirendi pont 
Elismerések, emléklapok adományozása. 

 Átadja: Warvasovszky Tihamér elnök 

 Elismerési lista mellékelve. 

Elnök: megköszöni a munkát, s  baráti beszélgetésre invitál, a közgyűlést bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 Warvasovszky Tihamér Sárközy Istvánné 

 elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

Stégner Lajosné jegyzőkönyv-hitelesítő …………………………………………. 

                                

  Lakcím:………………………...………. 

 

 

Ollé Ferenc jegyzőkönyv jegyzőkönyv-hitelesítő ………………………………………… 

                                

  Lakcím:………………………...………. 

 

Mellékletek: 
 1. Meghívó a közgyűlésre 

 2. Jelenléti ív – tagok 

 3. Jelenléti ív - vendégek 

 4. Baráti Kör munkájáról a 2009 évi beszámoló 

5. Baráti Kör 2010 évi Cselekvési Terve 

 6. 2009. évi pénzügyi beszámoló 

 7. Közhasznúsági jelentés 

 8. 2010. évi pénzügyi terv 

 9. FEB jelentés  

 10. Elismerések jegyzéke csatolva 
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 HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 
Székesfehérvári Szervezete 

8000  SZÉKESFEHÉRVÁR,  Malom út  2. 
22-311-255 

www.htbkszfvar.hu;  e-mail: htbk.szfvar@regiment.hu 

____________________________________________________________________________________ 

 
Nyilvántartási szám: 94/85/38/1998 

 

Kivonatok a Közgyűlés 2010. március 19-ei üléséről készült jegyzőkönyvből. 

 

A Közgyűlés 1/2010 (III. 19.) sz. határozata 

 

A Közgyűlés, figyelembe véve a témánkénti szavazás eredményét, elfogadta a 

Választmány 2009. évi beszámolóját, 2009. évi pénzügyi beszámolóját, a 2009. évi 

közhasznúsági jelentést,  a FEB éves jelentését, , a 2010. évi cselekvési- és költségvetési 

terveket. 

Megbízza a Választmányt a feladatok megszervezésével, a tagság széleskörű bevonásával 

történő végrehajtásával. 

 

Jelen határozatot a Közgyűlés 84 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

 

 

 A Közgyűlés 2/2010 (III. 19.) sz. határozata 

 

A közgyűlés Tóvári Róbertet választmányi taggá választotta. 

 

A határozatot a Közgyűlés 83 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat  nélkül 

elfogadta. 

 

 

A Közgyűlés 3/2010 (III. 19.) sz. határozata 

 

A közgyűlés Németh István FEB taggá választotta. 

 

A határozatot a Közgyűlés 83 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat  nélkül 

elfogadta. 

 

 

 

 Warvasovszky Tihamér Sárközy Istvánné 
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 elnök jegyzőkönyvvezető 

 


