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J E GY Z Ő K Ö N Y V
A Baráti Kör Közgyűlése

Ideje: 2012. március 09. 16:00 óra
Helye: Székesfehérvár, MH. Összhaderőnemi Parancsnokság Díszterme.
Az elnökség tagjai: Dr. Cser-Palkovics András elnök, levezető elnök
Dr. Görög István, alelnök
Sulyok János, alelnök
Oláh László, titkár
Szabóné Polyák Szandra, gazdasági vezető
Domján László vezérőrnagy, MH ÖHP parancsnok.
Az elnök 16 órakor bejelentette: A szervezet taglétszáma 212 fő, a jelenléti íven
aláírtakkal megegyezően jelen van 72 fő, ez kevesebb, mint a taglétszám fele (50% + 1 fő,)
ezért megállapította, hogy a Közgyűlés nem határozatképes.
16. óra 10’-kor bejelentette a közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX. fejezet 9.1.10.
pontja alapján a közgyűlés határozatképes. A tagságból megjelent 72 fő. A jelenléti ívet a
2. számú melléklet tartalmazza.
Az elnök üdvözölte a meghívott vendégeket, és köszönetét fejezte ki a tagság nevében
Domján László vezérőrnagy úrnak, hogy immár második alkalommal itt rendezhette meg a
Szervezet a Közgyűlését. A meghívott vendégek listáját a 3.sz. melléklet tartalmazza.
Ismertette az elmúlt közgyűlés óta felvett tagok névsorát. Külön köszöntötte őket abból
az alkalomból, hogy először vettek részt a Közgyűlésen. Összesen: 13 fő
1. Csősz József
2. Csőszné Kárpáti Erika
3. Klecskó Magyar Zsuzsanna
4. Klecskó Zoltán
5. Varjú Gusztávné
6. Czékus Erzsébet Ágnes
7. Tornai Antal
8. Hajas Ágnes
9. Papp László
10. Sajner Gyula
11. Czérna János
12. Tóth Csaba
13. Takács Adrienn.
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Az elnök Jegyzőkönyv vezetőnek Stégner Lajosnét, Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Kollár
Endrét és Oláh Lászlót javasolta, majd szavazásra bocsátotta azt.
Szavazás: a javaslatot a tagság ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, majd
felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Stégner Lajosné tagtársunkat.
A napi rendi pontok tárgyalása előtt Domján László vezérőrnagy úr, az MH ÖHP
Parancsnoka, köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket. Méltatta a szervezet munkáját, a
honvédelmi feladatok iránti elkötelezettségét. Beszélt a Honvédelmi Miniszter Úr előző napi
látogatásáról, vázolta a Magyar Honvédség mai helyzetét, beszélt a közelgő feladatokról.
Fontosnak tartja a szervezet munkáját és közös együttműködésről, támogatásáról biztosította a
Választmányt, majd sok sikert kívánt a további közös munkához.
Az elnök ismertette a választmány javaslatát a Közgyűlés Napirendjére, mely javaslat
megegyezik a meghívóban szereplő napirendi pontokkal a beterjesztést a közgyűlés 72 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A meghívót a 1. számú melléklet
tartalmazza

1. Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2012. évi
Cselekvési Tervre.
Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András.
2.a.) Beszámoló a gazdálkodás és a költségvetés helyzetéről.
Előterjesztő: Szabóné Polyák Szandra gazdasági vezető.
b). Közhasznúsági Jelentés.
Előterjesztő: Oláh László titkár.
3.) A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése.
Előterjesztő: Orgovány István a FEB elnöke.
4.) Vita a beszámolókról, a 2012. évi tervekről, közgyűlési határozathozatal azok
elfogadására.
Vitavezető: Dr. Cser-Palkovics András elnök.
5.) Javaslat a tagsági díj emelésére.
Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András elnök.
6.) Gazdasági vezető választás.
Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András elnök.
7.) Baráti beszélgetés.
Az elnök javaslatot tett, hogy az 1, 2, 3 napirendi pontokat a Közgyűlés a beszámolók
meghallgatása után vitassa meg, és utána kerüljön sor a szavazásra.
1. Napirendi pont:
Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2012.évi Cselekvési
Tervre.
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Az elnök az írásban előre kiadott beszámolója mellé kiegészítés képen saját gondolatait
osztotta meg a közgyűléssel. Megköszönte azt a segítséget, amelyet kapott a szervezettől.
Elmondta, hogy a tisztséget tavalyi évben „örökölte” meg, mint mindenkori polgármester.
Nagyon megtisztelőnek tartja a feladatot, mert fiatalon kapta a lehetőséget. Továbbra is
számít a tagság segítségére és bízik abban, hogy közös erővel meg tudjuk oldani a feladatokat.
Köszöni a tagságnak, a támogatóknak, hogy a rendezvényeket meg tudtuk tartani. Az
ifjúságnak értelmes programokat tudtunk adni, amiben az iskoláknak és a családnak is nagy
szerepe van.
A Beszámoló tartalmát, a 4. számú a cselekvési tervet a 7. számú melléklet tartalmazza!
2. Napirendi pont:
Az elnök a beszámolója után felkérte Szabóné Polyák Szandrát, hogy tartsa meg a
beszámolóját a gazdálkodásról és a költségvetés helyzetéről.
A beszámoló tartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza!
A pénzügyi tervet a 8. számú melléklet tartalmazza
Az elnök felkérte Oláh László titkárt, hogy ismertesse a szervezet Közhasznúsági
Jelentését.
A közhasznúsági jelentést a 6. sz. melléklet tartalmazza!
3. Napirendi pont:
Az elnök felkérte Orgovány István elnök úr távollétében Németh István urat a FEB.
tagját, hogy ismertesse a Bizottság jelentését.
A Jelentés tartalmát a 9. számú melléklet tartalmazza!
4. Napirendi pont:
Vita a beszámolókról, a 2012 évi tervekről, közgyűlési határozathozatal, azok
elfogadása.
Az elnök megköszönte a beszámolókat és a Közgyűlést felkérte hozzászólásra,
témánkénti szavazásra.
Hozzászólás: Németh István (FEB tagja) véleménye szerint a Közgyűlés a
költségvetés elfogadása valamint a szavazás és a határozat hozatal előtt tárgyalja meg a 5.
napirendi pontot is a tagsági díjak emelésére vonatkozóan.
Hozzászólás: Oláh László titkár, véleménye szerint a tagdíjak emelése nem
befolyásolja az idei év költségvetési számait, mert az csak 2013. évtől lép életbe.
Ezek után az elnök „külön-külön” megszavaztatta a napirendi pontontok szerinti
beszámolókat.
Szavazás:
A levezető elnök megállapította, hogy a Közgyűlés 72 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolókat, és az alábbi határozatot hozta.
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A Közgyűlés 1/2012 (III.09.) számú határozata
A Közgyűlés - figyelembe véve a témánkénti szavazás eredményét - elfogadta a
Választmány és a Felügyelő Bizottság 2011 évi Beszámolóját, a Közhasznúsági Jelentést
az elhangzott kiegészítésekkel együtt, a 2012. évre szóló Cselekvési és Költségvetési
tervet. Megbízza a Választmányt a feladatok megszervezésével és a tagság széleskörű
bevonásával történő végrehajtására.
A Közgyűlés a fenti határozatot 72 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta
5. Napirendi pont.
Javaslat a tagdíj emelésére.
A Választmány javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály IX. fejezet 9.1.12.3 pontjára hivatkozással a
tagdíjak emelését. A Közgyűlés utoljára 2009-ben emelte a tagdíjak összegét a jelenlegi szintre:
Tanulók és nyugdíjasok 1000 Ft/év, aktív dolgozók /munkaviszonyban állók 2000 Ft/évre.
2009-től jelentős mértékben növekedtek, mindenekelőtt a telefon és posta költségek, a szervezet
működésének költségei, mely indokolttá teszi az emelést.
A Választmány az alábbi mértékű emelést javasolta:
-Tanulók és Nyugdíjasok:2000 Ft/év
-Aktív dolgozók/ munkaviszonyban állók:5000 Ft/év.
Az emelések 2013. január 1-től kerülnének bevezetésre.
Az elnök feltette a kérdést, ki az aki egyetért a javaslattal?
Hozzászólás: Tóth Csaba kérdése az volt, hogy a szolgálati járandóságban részesülők milyen
kategóriába számítanak?
Hozzászólás: Igari Antal megkérdezte szükséges és kell- e ilyen mértékben emelni a tagdíjakat?
Hozzászólás: Németh István véleménye szerint úgy kellene állást foglalni, hogy a szolgálati
járandóságúak is a nyugdíjas kategóriába kerüljenek. Ezek után hozzátette, hogy a FEB nem tárgyalta
a tagdíjak kérdését, abban a közgyűlés az alapszabály szerint dönthet. A civil szervezeteknek fontos
bevételének kéne lenni a tagdíjakból befolyó összegnek, de természetesen ez kevés a fenntartáshoz. A
befizetett tagsági díjaknak különböző költségeket kell fedeznie, pld. postaköltség, vagy étkezési
kiadások a tagság részére. Időszerűnek tartja az emelést!
Az elnök nyílt szavazásra bocsájtotta a tagdíjakkal kapcsolatos beterjesztést.
A Közgyűlés 5 ellenszavazat és 67 igen szavazattal tartózkodás nélkül, elfogadta a beterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés 2/2012 (III.09.) számú határozata
A Közgyűlés a tagsági díjak mértékét az alábbiak szerint állapította meg:
A Baráti Kör nyugdíjas és szolgálati járandóságúak, valamint tanuló tagjainak tagsági
díja 2000 Ft/év, aktív dolgozók/ munkaviszonyban álló tagjainak tagsági díja 5000 Ft/év.
Tagsági díjak emelése a 2013. január 01.-én lép életbe.
A Közgyűlés a fenti határozatot 67 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett és tartózkodás
nélkül elfogadta!

4

6. Napirendi pont:
Gazdasági vezető választás.
Az elnök bejelentette, hogy Szabóné Polyák Szandra a szervezet gazdasági vezetője levélben
lemondott a választmányi tagságáról és március 17.-vel a szervezet gazdasági vezetéséről.
Egy éve került megválasztásra, munkáját nagyon eredményesen, pontosan végezte. Családi
elfoglaltsága nem teszi lehetővé, hogy a nagy leterheltséggel járó és nagy figyelmet kívánó tisztséget a
továbbiakban is betöltse. Az elnök megköszönte áldozatos, önkéntes munkáját.
Erre a fontos tisztségre a közgyűlésnek kell jelölnie és választania.
A levezető elnök felkérte Bozai Istvánt, a Jelölőbizottság Elnökét, ismertesse a javaslatot.
Bozai István: bejelentette, hogy a jelölőbizottság a gazdasági vezetői teendők ellátására Sándor
Csabát javasolja.
Hozzászólás: Sándor Csaba: megköszönte a jelölést és elmondta, hogy 2003-tól 2010-ig
végezte a szervezet gazdasági vezetői munkáját. Amikor átvette a feladatot kb. 2-3 millió forint volt a
Mérleg fő összege, most 22 millió Ft a bevétel és a kiadás nagyságrendileg, ami egy kis Kft-nek felel
meg. A Civil Törvény a jogszabályok változása, kettős könyvvitel bevezetése, a bevételi források
feltárása nagyobb munkát igényel. Változást hozott az életében, hogy hivatásos pályafutását befejezte,
civil területen is elhelyezkedne, esetlegesen megválasztása esetén vinné tovább a szervezet gazdasági
ügyeit, de azt csak tiszteletdíj fejében vállalná el.
Hozzászólás: Sulyok János alelnök: az elmúlt 17 évben kinőtte magát a Szervezet, sokszorosára
emelkedett a pénzforgalom, amit látni lehetett a pénzügyi beszámolóból. A külső és belső vizsgálatok
nem állapítottak meg szabálytalanságokat. Ezt az állapotot meg kell őrizni a jövőben is. Támogatja
Sándor Csaba személyét, aki korábban is megelégedéssel végezte munkáját, kéri a Közgyűlést
szavazza meg, és a Választmánynak biztosítsa a lehetőséget a tiszteletdíj megállapítására a pénzügyi
kereteken belül. A tiszteletdíjjal nem a végzett munka értékét kell díjazni, hanem a vállalt felelősséget.
Hozzászólás: Buth Sándor: Véleménye szerint először döntsön a Közgyűlés, hogy az éves
költségvetési keretből tud-e biztosítani tiszteletdíjat. Először el kell fogadtatni a Közgyűléssel szavazza meg,- hogy tiszteletdíjban részesülhet e valaki és utána döntsön a személyi kérdésben. Így a
jelölt el tudja dönteni, hogy tiszteletdíjjal vagy nélküle vállalja el a tisztséget.
Hozzászólás: Németh István: Véleménye szerint nincs szükség erre a döntésre. Elmondta, hogy
minden szervezet a betervezett pénzügyi keretek erejéig tud kötelezettséget vállalni.
A költségvetés tervezésénél mindig vannak bizonytalansági tényezők. A cselekvési tervben
meghatározott programokból is csak azok lesznek megvalósítva, amire évközben megteremtődik a
forrás. Ha már a Közgyűlés elfogadta az éves költségvetést, bizakodjanak abban, hogy meg fog
teremtődni a forrás is. Lehetőséget lát pld. a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírandó pályázaton
való részvételben. Vélhetően ez lehetne az egyik forrás. Éppen a leendő új gazdasági vezető egyik
feladata, hogy új bevételi lehetőségeket kutasson fel. Amennyiben nem lesz pénzügyi háttér, úgy
előfordulhat, hogy nem lehet a díjazást folyósítani.
Hozzászólás: Szabóné Polyák Szandra: tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az éves költségvetési
keretbe megbízási díj címén tervezett 500 ezer Ft-ot, amelyet szintén lehetne tiszteletdíjra fordítani,
valamint felhívta a figyelmet, hogy az Alapszabály értelmében a tisztségviselőknek tiszteletdíj
fizethető, amennyiben van rá forrás, ez viszont évközben a bevételek befolyása szerint alakulhat.

Bozai István a Jelölő Bizottság elnöke bejelentette, hogy más jelölt nincs, a bizottság
Sándor Csabát ajánlja a gazdasági vezetőnek és átadta a szót az Elnök úrnak.
Az elnök elfogadta, hogy ügyrendi javaslat alapján külön döntés legyen a személyről és
arról, hogy ez a személy tiszteletdíjban részesülhet a költségvetési keretnek megfelelően a
választmány által meghatározott mértékben.
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Az elnök, szavazásra bocsájtotta a választást.
Szavazás:
A közgyűlés 72 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy külön
szavazás döntsön a személyi kérdésben és külön a tiszteletdíjban való részesülés, választmány
által való döntés mértékéről.
Szavazás:
Az Elnök bejelentette, hogy a közgyűlés Sándor Csabát 72 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta gazdasági vezetőnek.
Szavazás:
Az Elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés 72 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a javaslatot a tiszteletdíjban való részesülés Választmány általi döntéséről.
A Közgyűlés 3/2012 (III.09.) számú határozata.
A közgyűlés megválasztotta Sándor Csabát gazdasági vezetőnek és döntött a
tiszteletdíj kérdésében, mely szerint a Választmány kötelezettséget vállal a díj
megállapítására és kifizetésére a költségvetési keretek lehetőségének mértékében. A
Közgyűlés egyben felhatalmazta a gazdasági vezetőt a lekötött pénzeszközök feletti
rendelkezési, aláírási jogkör gyakorlására.
A Közgyűlés a fenti határozatot 72 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta!
A Külön napirendi pont:

Elektor választás: A FEB tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Civil szervezetként lehetőség van
bejelentkezni a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerébe. Javasolta, hogy
a közgyűlés válasszon egy delegáltat.
Az Elnök javasolta, hogy a határidő közeledte miatt most döntsön a Közgyűlés és egészítsék
ki a napirendi pontot, továbbá feltette a kérdést, hogy kinek van javaslata az elektor
személyére.
Dr. Görög István: Sárközi Tamás ügyvezetőt javasolta az elektor személyére.
Az elnök Sárközi Tamásnak feltette a kérdést, hogy vállalja- e a jelölést?
Sárközi Tamás: Elfogadta a jelölést.
Szavazás:
A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Sárközi Tamás
személyét, aki a HTBK Székesfehérvári szervezetét megválasztása esetén képviseli
elektorként NEA tanácsában.
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7. Napirendi pont:
Az Elnök megköszönte a testület munkáját és baráti beszélgetésre hívta a megjelenteket.
Ezek után az Elnök a közgyűlést berekesztette.

Kmf.

……………………………..
Elnök
Dr. Cser-Palkovics András

…………………………….
jegyzőkönyv vezető.
Stégner Lajosné

Jegyzőkönyv hitelesítők:
……………………………..
Kollár Endre
Lakcím: 8000.Székesfehérvár
Kígyó u.5.8/1

…………………………….
Oláh László
Lakcím: 8000.Székesfehérvár
Kelemen B. u. 6. IV/3

Mellékletek:
1. Meghívó
2. Jelenléti ív
3. Meghívottak
4. Beszámoló
5. Beszámoló a gazdálkodásról és költségvetés helyzetéről
6. Közhasznúsági jelentés
7. Cselekvési terv
8. Pénzügyi terv
9. FEB Beszámoló

Készült: 2 példányban.
Kapják: 1. sz. pld.: Bíróság
2. sz. pld.: irattár
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