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Jegyzőkönyv

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Székesfehérvári Szervezetének Közgyűléséről
Ideje: 2013. március 27. 16.45 óra.
Helye: Székesfehérvár Megye Jogú Város Polgármesteri hivatal, tanácsterem.
A közgyűlés elnöksége:
Dr. Cser-Palkovics András elnök,
Dr. Görög István első alelnök,
Sulyok János alelnök,
Oláh László titkár,
Sárközi Tamás ügyvezető,
Orgovány István FEB elnök.
A közgyűlés levezető elnöke: Dr. Cser-Palkovics András elnök.
Az elnök a jelenléti ív /2. sz. melléklet/ alapján megállapította, hogy a taglétszám 212 fő,
ebből jelen van 69 fő, ezért az Alapszabály IX. fejezet 9.1.10. pontja alapján a megismételt
közgyűlés:
határozatképes.
Az elnök köszöntötte a megjelent meghívottakat /3.sz.melléklet/, a Baráti Kör tagjait és a
2012.-évben felvett tagokat. Név szerint:
1. Kovácsné Kozma Katalin asszonyt,
2. Pálmai Dénes urat,
3. Dr. Szép József urat,
4. Havasi Imre urat.
1. Az elnök javaslatot tett Stégner Lajosné személyében a jegyzőkönyv vezetésére.
A Tagság, mivel más javaslat nem volt, a javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
Az elnök felkérte jegyzőkönyv vezetésére: Stégner Lajosné tagot.
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2. Az elnök javaslatot tett Kollár Endre és Sárközi Tamás személyében a jegyzőkönyv
hitelesítésre.
A Tagság, mivel más javaslat nem volt, a javasolt személyeket egyenkénti szavazással
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
Az elnök felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Kollár Endrét és Sárközi Tamás tagokat.
3. Az elnök bejelentette, hogy a jelölő bizottság kettő tagja távol van, a jelen lévő Sükösd
Gézáné tájékoztatása szerint a feladataikat elvégezték, javaslataikat megtették.
4. Az elnök ismertette a 2013. február 14.-i válaszmányi ülés alapján a Választmány
javaslatát a közgyűlés napirendjére, mely megegyezik a meghívóban szereplő napirendi
pontokkal. /1 sz. melléklet/
1.

Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2013. évi
Cselekvési Tervre.
Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András elnök.

2.

a) Beszámoló a 2012. évi gazdálkodás és a költségvetés helyzetéről, valamint a
2013. évi költségvetési terv ismertetése.
Előterjesztő: Sulyok János alelnök.
b) A 2012. évi közhasznúsági jelentés ismertetése.
Előterjesztő: Oláh László titkár.

3.

A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése.
Előterjesztő: Orgovány István FEB elnök.

4.

Vita a beszámolókról, a 2013. évi tervekről és közgyűlési határozathozatal azok
elfogadásáról.
Vitavezető: Dr. Cser-Palkovics András elnök.

5.

Baráti Kör Alapszabályának elfogadása.
Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.

6.

Választás:
Vezeti: Dr. Cser-Palkovics András elnök.

Az elnök a napirendi pontokat beterjesztette és bejelentette, hogy a napirendi pontoknál
változás lesz, mert az kiegészül. Javaslatára az 5. sz pont helyén -a téma fontossága miattismertetésre kerül a Választmány felterjesztése értelmében Székesfehérvár MJ Város
Önkormányzatának a KEMPP Közhasznú Nonprofit Kft-ben birtokolt tulajdonrészének
eladása és arról az elővásárlási jogról való lemondás, valamint a HTBK üzletrészének a
magyar állam részére történő eladása.
A 6. sz. pont: a Baráti Kör Alapszabály elfogadása.
A 7. sz. pont: a Választás lesz.
Az elnök szavazásra bocsájtotta a javaslatot.
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Az elnök megállapította, hogy a Közgyűlés a beterjesztett, kiegészített napirendi javaslatot -1
fő nem szavazattal: Tóth Sándor és 1 fő tartózkodása mellett: Kollár Endre- elfogadta.
1. Napirendi pont:
Az elnök ismertette a Baráti Kör elmúlt évben végzet munkájáról készült beszámolót /4. sz.
melléklet/ és javaslatot tett a 2013. évi Cselekvési tervre /5. sz. melléklet/.
2. Napirendi pont:
Az elnök felkérte Sulyok János alelnök urat a 2/a napirendi pont beterjesztésére.
A Beszámolót a 2012. évi gazdálkodás és a költségvetés helyzetéről a /6. sz. melléklet/, a
2013. évi költségvetési tervet /7. sz. melléklet/ tartalmazza.
Az elnök felkérte Oláh László titkár urat a közhasznúsági jelentés ismertetésére.
A 2012. évi közhasznúsági jelentést /8. sz. melléklet/ tartalmazza.
3. Napirendi pont:
Az elnök felkérte Orgovány István urat, a FEB elnökét a Felügyelő Bizottság jelentésének
ismertetésére.
A Felügyelő Bizottság elnökének jelentését a /9. sz. melléklet/ tartalmazza.
4. Napirendi pont:
Az elnök az elhangzott beszámolók után megnyitotta a vitát!
Hozzászólás és kérdés a beszámolókkal kapcsolatban nem hangzott el. Ezek után a
beszámolók elfogadását szavazásra bocsájtotta.
Szavazás:
1. Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról.
Szavazás:
A közgyűlés a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról szóló beszámolót 68 igen
szavazattal, 1 fő ellenszavazat mellett /Tóth Sándor/ elfogadta!
2. 2013 évi Cselekvési terv.
Szavazás:
A Közgyűlés a 2013 évi Cselekvési terv beterjesztését 68 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás
mellet /Németh István/ elfogadta!
3. 2012 évi pénzügyi beszámoló.
Szavazás:
A Közgyűlés a 2012 évi pénzügyi beszámolót 68 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás /Németh
István/ mellett elfogadta!
4.Közhasznúsági jelentés beterjesztése.
Szavazás:
A Közgyűlés a Közhasznúsági jelentést ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta!
5. Felügyelő Bizottság jelentése.
Szavazás:
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A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját 67 igen szavazattal, 1fő ellenszavazattal
/Tóth Sándor/, valamint 1 fő tartózkodás mellett /Németh István/ elfogadta!
6. A 2013 évre szóló költségvetés tervezete.
Szavazás:
A Közgyűlés a 2013 évre szóló költségvetési tervezetét 68 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás
/Németh István/ elfogadta!
Az elnök a szavazások befejezése után az alábbi határozatot terjesztette a közgyűlés elé:
Közgyűlés 1/2013 (III.27.) számú határozata.
A Közgyűlés, figyelembe véve a témánkénti szavazás eredményét elfogadta a Baráti Kör
elmúlt évben végzett munkájáról szóló, a 2012 évi pénzügyi és a Felügyelő Bizottság 2012
éves beszámolóját, a Közhasznúsági jelentést, a 2013. évre szóló Cselekvési és Költségvetési
tervet. Megbízza a Választmányt a feladatok megszervezésével, a tagság széleskörű
bevonásával történő végrehajtásával.
Szavazás:
A Közgyűlés a fenti határozatot 67 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodás
/Tóth Sándor, Németh István/ mellett elfogadta!
5. Napirendi pont: A KEMPP Közhasznú Nonprofit Kft–ben lévő üzletrész eladása.
Az elnök tájékoztató jelleggel, majd kérve a jelenlévők véleményét ismertette a Választmány
4/2013. (02.14) határozatát, amelynek értelmében, ha Székesfehérvár MJ. Város
Önkormányzata a KEMP közhasznú Nonprofit Kft-ben birtokolt tulajdonrészét névértéken
értékesíteni szándékozik, akkor a HTBK az elővásárlási jogával nem él.
Az elnök kérte a közgyűlést, hogy alkosson véleményt arról, hogy legfeljebb 9% erejéig
járuljon hozzá a KEMPP Nkft.-ben lévő tulajdoni hányad eladásához, hogy az állam a kért
50% feletti tulajdoni aránnyal rendelkezzen, mert csak így tudja biztosítani az állam a
költségvetéséből 15-25 millió Ft támogatást, amely megoldaná a KEMPP rövid, közép és
hosszú távú működését. A közgyűlés hatalmazza fel a választmányt, hogy saját hatáskörében
a döntést meghozhassa, és adjon felhatalmazást a választmány képviselőjének, hogy a
szerződéseket és dokumentumokat aláírhassa.
Hozzászólás: Németh István: Tisztában van azzal, hogy a tulajdonosok nem tudják elő
teremteni az üzemeltetéshez szükséges összeget, a kért 50% állami tulajdoni hányaddal nem
ért egyet, és a szervezet irányában a döntés hozatal miatt is méltánytalannak találja. Továbbá
a tulajdonrész ne névértékben, hanem piaci értéken kerüljön eladásra.
Dr. Cser-Palkovics András elnök: Felhívta a figyelmet, hogy a KEMPP tulajdont nem
érinti ez a döntés, most csak az üzemeltetést végző KEMPP Nkft. tulajdonrész értékesítést
kell elfogadni. Amennyiben nem fogadja el a tagság, akkor el kell gondolkodni, hogy miből
teremtődik elő évente az üzemeltetéshez szükséges összeg?
Hozzászólás: Tóth Sándor: Véleménye szerint ebben a fontos döntésben a tagságot jobban
kellett volna tájékoztatni az előzményekről. Nem érzi aktuálisnak azt, hogy most erről a
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közgyűlés döntsön. Az a véleménye, hogy ez sértheti a szervezet működését. Ezért nem
szavazza meg.
Dr. Cser-Palkovics András elnök: Nincs kifogása az ellen, hogy a tárgyalások befejezése
után hozzák vissza a közgyűlés elé a döntést. A tagságnak demokratikus joga, hogy döntsön
ez ügyben, de ahhoz határozatképes közgyűlésre van szükség és javaslatokat kér, hogy az
üzemeltetést milyen forrásból fedezzék. A Városi Önkormányzat is azért lépett be
tulajdonosnak, hogy az átmeneti időben segítséget tudjon nyújtani, de hosszú távon csak az
állami finanszírozás oldhatja meg a problémát, mivel ezt a költségvetésből fedezi az állam.
Jogos az elvárása, hogy beleszóljon a KEMPP működésébe.
Hozzászólás: Dr. Görög István első alelnök: Röviden elmondta a KEMPP megalakulásának
alap elveit, hivatkozva Gyuricza Béla szavaira. Közös munkával mindenki örömére jött létre,
de ezt fenn kell tudni tartani. A fenntartás éves költsége a számítások szerint 30 millió Ft. Ezt
részben a park kitermeli - kb.10 millió Ft-ot. A többit biztosítani kell a tulajdonosoknak. Ezt a
három tulajdonos nem tudja finanszírozni. Ezért lenne fontos az állami segítség. Arra kéri a
tagságot, hogy adjon felhatalmazást a közgyűlés a választmánynak, hogy tárgyalásokban részt
vegyen és képviselje a szervezet jogait, vagyonát, valamint járuljon hozzá ahhoz, hogy a
HTBK 33% tulajdonarányából 9%-ot névértéken eladjon az államnak.
Hozzászólás: Sulyok János alelnök: Hozzászólásában megerősítette azt, hogy nem
vagyonvesztésről van szó. Ahhoz, hogy a Nkft. üzemeltesse a Katonai Emlék Parkot ezt a
lépést meg kell tenni, mert így biztosítható, hogy az állam beléphessen és hosszú távon
biztosítva legyen a fenntartás. Támogatja az elnök úr javaslatát, amennyiben az egyeztetések
lezárulnak és az írásbeli anyagot előre a tagság részére bocsájtják, majd döntés hozatalra
hozzák vissza a közgyűlés elé. Jelenleg arra adjon felhatalmazást a közgyűlés, hogy a
tárgyalásokat megkezdhessék.
Dr. Cser-Palkovics András elnök: Nem javasolja a vagyon részéről való lemondást még
akkor sem, ha valaki ezt értékén meg is fizeti, mert az hozzá tartozik a Baráti Kőr
tevékenységéhez. A vagyon és az üzemeltetés külön dolog. Egyetért azzal, hogy ezt külön kft
üzemeltesse, mert ezt nem a Baráti Kőr feladata, és nem tudja felvállalni a jelentős anyagi
terheket.
Az elhangzottak alapján megfogalmazta a javaslatokat:
1. A közgyűlés felhatalmazza a választmányt, hogy a tulajdonrész átadással kapcsolatban
tárgyalhasson és az eredményről előzetesen tájékoztassa a tagságot és a közgyűlés elé újra
visszahozza a végső döntéshez.
2. A Választmány joga terjedjen ki a vagyon tulajdonjogának értékesítésére szóló tárgyalásra
is.
Ezek után szavazásra bocsájtotta az 1. sz. javaslatot.
Szavazás: 56 fő igen, 11 fő ellenszavazat, 2 fő tartózkodás.
Az elnök a szavazások befejezése után megállapította, hogy a közgyűlés felhatalmazza a
választmányt, hogy a tulajdonrész eladással kapcsolatban tárgyaljon és az eredményről
előzetesen tájékoztassa a tagságot, és azt hozza vissza a közgyűlés elé végső döntésre.
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6.Napirendi pont:
Az elnök felkérte Sárközi Tamás ügyvezető urat a módosított Alapszabály és az ahhoz
kapcsolódó Fegyelmi Szabályzat beterjesztésére. /10. sz. melléklet/
A módosított Alapszabályt a 11. sz. melléklet tartalmazza.
A módosított Fegyelmi szabályzatot a 12. sz. melléklet tartalmazza.
Hozzászólás:
Buth Sándor: Nem fogadja el, hogy az alapszabályba bekerüljön az, hogy minden tagnak
önkéntes munkát kelljen végeznie. Egy munka nem lehet önkéntes, amit előírnak. Ezen kívül
megkérdezte, hogy miért kell a szervezet feladatai közé a hadisír gondozás feladatát felvenni,
hiszen van mit csinálni. A HMGO-n keresztül a tagok ezt megtudják tenni.
Sárközi Tamás ügyvezető: Ismertette a 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezet 32. §(5) c)
alpontját, ami „tartósan (két év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes tevékenységét”
határozza meg a közhasznú jogállás megszerzéséhez. Személyeket nem tudunk kijelölni, akik
ezt végeznék, ezért került be az alapszabályba az mindenki számára.
Hozzászólás:
Tóth Csaba: Javasolja a törvényi háttért megvizsgálni, mert a kivetített Törvényi háttér
anyagon már hatályon kívüli jogszabály is szerepel.
Hozzászólás:
Oláh László: Megjegyezte, hogy azért mert a szervezet feladatkörében benne van a hadisír
gondozás, ez nem csorbítja a HMGO tevékenységét.
Az elnök javasolja, hogy a közgyűlés szavazzon arról, hogy bekerüljön e az alapszabályba az
önkéntes munkavégzés, vagy sem?
Az elnök az elhangzott hozzászólások után szavazásra bocsájtotta a módosító indítványt.
Szavazás:
A közgyűlés 29 fő igen szavazattal, 37 fő ellenszavazattal és 3 fő tartózkodással nem
fogadta el a módosító indítványt az önkéntesség kérdéséről.
A Közgyűlés 2/2013 (III.27.) számú határozata
A Közgyűlés, figyelembe véve, hogy a módosító javaslatokat a Közgyűlés nem fogadta el, az
Alapszabályt és a Fegyelmi Szabályzatot a beterjesztés szerint fogadta el. Megbízza a
szervezet ügyvezetőjét, hogy az elfogadott okmányokat a Fejér Megyei Bíróságra terjessze be.
Szavazás:
A Közgyűlés a fenti határozatot 68 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás
/Tóth Sándor/ mellett elfogadta!
6. Napirendi pont: Választás
Az elnök beterjesztette a napirendi pontot. Sándor Csaba úr a gazdasági vezetői beosztásról
lemondott /13. sz. melléklet/, ezzel egyidejűleg a választmányi tagságát is elveszítette az ASZ
9.2.5. pontja alapján.
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A jelölő bizottság ellátta feladatát, a javaslatot tett a gazdasági vezető személyére. Tekintettel
arra, hogy a személyi változás elsősorban a Baráti Körünk gazdasági tevékenységét érinti,
ezért felkérte Sulyok János alelnök urat, hogy a jelölő bizottsággal történt egyeztetés után
tegye meg javaslatát a gazdasági vezető személyére.
Sulyok János alelnök: Beterjesztésében elmondta, hogy a gazdasági vezető személyére
javasolja Balassa István urat, a szervezet tagját. Logisztikai, gazdasági és költségvetési
tapasztalattal rendelkezik, eddig is segítette a szervezet munkáját. A feladatok átadása egy
átfogó folyamat, amelynek május 31-ig meg kell történnie. Kérte a közgyűlést, hogy
támogassa a jelöltet.
Oláh László titkár: A közgyűléssel ismertette Balassa István úr levelét /14.sz. melléklet/,
amelyben közölte, hogy halaszhatatlan családi ügy miatt nem tudott részt venni a közgyűlésen
és megköszöni a bizalmat, a gazdasági vezetői megbízást elfogadja.
Az elnök feltette a kérdést a közgyűlésnek, hogy van e más jelöltre javaslata?
Más javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsájtotta Balassa István személyében a
gazdasági vezető megválasztását.
Szavazás:
Az elnök megállapította, hogy a Közgyűlés Balassa Istvánt gazdasági vezetőnek
egyhangúan megválasztotta, és egyben automatikusa a választmányi tagságát is elfogadta!
Az elnök a továbbiakban ismertette, hogy Benkő Igaz Krisztina ez év januárjában írásban
lemondott választmányi tagságáról. /15.sz melléklet/
A jelölő bizottság ellátta feladatát és megkérte az első-alelnök urat, hogy a jelölőbizottsággal
egyeztetve a válaszmányi tag személyére vonatkozó javaslatot megtenni szíveskedjen.
Dr. Görög István első alelnök: Benkő Igaz Krisztina választmányi tag helyett Dr. Ladányi
Istvánt személyét javasolja elfogadásra.
Az elnök feltette a kérdést a közgyűlésnek van e más személyre javaslat?
Megállapította, hogy másik személyre javaslat nem érkezett, ezért azt szavazásra bocsájtotta.
Szavazás:
Az elnök megállapította, hogy a Közgyűlés Dr. Ladányi István személyét választmányi
tagnak egyhangúan elfogadta!
A Közgyűlés 3/2013 (III.27.) számú határozata.
A Közgyűlés, figyelembe véve a személyenkénti szavazások eredményét, megválasztotta
Balassa István tagot a szervezet gazdasági vezetőjévé, Dr. Ladányi István tagtársunkat
választmányi tagjává.
A Baráti Kör nevében köszönetünket fejezzük ki a leköszönő tagtársainknak a huzamosabb
időn át végzett tevékenységükért.
Szavazás:
A Közgyűlés a fenti határozatot 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta!
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Az elnök ezek után a közgyűlést berekesztette, megköszönte a tagság egész évi munkáját!
Kmf.
Az elnök Balassa István úrnak sikeres szakmai munkát kívánt.

………………………………….
Elnök

…………………………………….
Jegyzőkönyv hitelesítő
Kollár Endre
Lakcím:8000. Székesfehérvár
Kígyó u.5. 8/1

………………………………..
Jegyzőkönyv vezető

………………………………..
Jegyzőkönyv hitelesítő
Sárközi Tamás
Lakcím:8000. Székesfehérvár
Zágrábi u.9.

Mellékletek: 15 db
1.Meghívó a Baráti Kör Közgyűlésére (1 lap)
2.Jelenléti ív A 2013. március 27-i Közgyűlésről 16:45 óra a Baráti Kör Tagjai (8 lap)
3.Jelenléti ív A Baráti Kör Közgyűlésére meghívott vendégekről (3 lap)
4.Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2013.évi Cselekvési Tervre (5lap)
5.Cselekvési Terv-2013/tervezet/ (7lap)
6.Főkönyvi kivonat (7 lap)
7.A HTBK Székesfehérvári Szervezetének 2013.évi Pénzügyi Terve (5 lap)
8.Közhasznúsági jelentés a 2011.évi CLXXV. Törvény 28.-29.§ alapján (19 lap)
9. A Felügyelő Bizottság elnökének tapasztalatairól szóló beszámoló (3 lap)
10. Beterjesztés (2 lap)
11. Alapszabály (15 lap)
12. Fegyelmi szabályzat (5 lap)
13. Sándor Csaba lemondása (1 lap)
14. Balassa István levele (1lap)
15. Benkő Igaz Krisztina lemondása (1 lap)

