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Jegyzőkönyv
A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári
Szervezetének megismételt Közgyűléséről
Ideje: 2014. május 20. 17.00 óra.
Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri hivatal Díszterem.
A közgyűlés elnöksége elfoglalta a helyét
Tagjai:
Dr. Cser-Palkovics András elnök;
Dr. Görög István első alelnök;
Oláh László titkár;
Sárközi Tamás ügyvezető;
Balassa István gazdasági vezető;
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 177 fő, ebből jelen van 66 fő, ezért az Alapszabály 9. fejezet 9.1.8.
pontja vonatkozó részei alapján a Közgyűlés a megjelentek számától
függetlenül
határozatképes.
Az elnök köszöntötte a megjelent meghívottakat /3. sz. melléklet/, a
baráti Kör tagjait és a 2013-évben felvett tagokat: Nagy Józsefnét, Nagy
Józsefet, Sipos Józsefet, Mátyás Imrét, Geguss Ákost, valamint a már 2014
évben felvett tagokat: Sziget Boglárka Katát, Kovács Lászlót, Vámosi Lászlót,
Silye Sándort és Berkes Sándort.
1. Az elnök javaslatot tett Stégner Lajosné tag személyében a jegyzőkönyv
vezetésére.
Mivel más javaslat nem érkezett a tagság a javaslatot ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
Az elnök felkérte jegyzőkönyv vezetésére: Stégner Lajosnét.
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2. Az elnök javaslatot tett Kollár Endre és Sárközi Tamás személyében a
jegyzőkönyv hitelesítésre.
Mivel más javaslat nem érkezett a tagság 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 az elmúlt tisztújító közgyűlésen megválasztott
Jelölő Bizottság mandátuma a soron következő tisztújító közgyűlésig tart.
A Jelölő Bizottság elnöke: Bozai István;
tagjai :Mihály János;
Sükösd Gézáné;
Felkérte a Jelölő Bizottságot, hogy folytassa munkáját.
4. Az elnök a szavazatok megszámlálásához felkérte: Ollé Ferenc és Kovács
László tagtársainkat.
Mivel más javaslat nem érkezett a tagság a javasolt személyeket egyenkénti
szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
5.Az elnök ismertette a 2014. május 05-i választmányi ülés 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
2014. évi Cselekvési Tervre.
Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András elnök.
2. a) Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról, a költségvetés helyzetéről,
valamint a 2014. évi költségvetési tervjavaslat ismertetése.
Előterjesztő: Balassa István gazdasági vezető.
b) Közhasznúsági jelentés ismertetése.
Előterjesztő: Balassa István gazdasági vezető.
3. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése.
Előterjesztő: Orgovány István a FEB elnöke.
4.
Vita a beszámolókról és a 2014. évi tervekről, közgyűlési
határozathozatal azok elfogadásáról.
Vitavezető: Dr. Cser-Palkovics András elnök.
5. Beszámoló a tagság és a választmány létszámának változásáról.
Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.
6. Választás.
Vezeti: Dr. Cser-Palkovics András elnök.
7. Elismerések átadása.
Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök.
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Az elnök megkérdezte a Közgyűlést, hogy egyetért-e a beterjesztett napirendi
pontokkal. Van-e kérdés a napirendi pontokat illetően, esetleg egyéb
tájékoztató jellegű bejelentésre javaslat.
Kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt.
Az elnök Szavazásra bocsájtotta a javaslatot.
Az elnök megállapította, hogy a Közgyűlés a beterjesztett napirendi javaslatot
66 fő Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.

1.Napirendi pont:
Az elnök –tekintettel arra, hogy tagjaink írásban megismerték- kiegészítette a
Baráti Kör elmúlt évben végzet munkájáról készült beszámolót és javaslatot
tett a 2014évi Cselekvési tervre /4., 5. számú melléklet/.
2. Napirendi pont:
Az elnök felkérte Balassa István gazdasági vezetőt tartsa meg beszámolóját a
2013. évi gazdálkodás és a költségvetés helyzetéről, /6. sz. melléklet/, a 2014
évi költségvetési tervről /7. sz. melléklet/, valamint a Közhasznúsági
jelentésről /8. sz. melléklet/.
Balassa István beterjesztését diák kivetítésével ismertetett. Kiemelte, hogy ha a
bevételeink teljesülnek, csak akkor valósítható meg az éves terv.
3. Napirendi pont:
Az elnök felkérte Orgovány István FEB elnök urat, a Felügyelő Bizottság
jelentésének ismertetésére /9. sz. melléklet/.
A Felügyelő Bizottság elnöke beterjesztette jelentését, melyet a 9 számú
melléklet tartalmazza.
4.Napirendi pont:
Az elnök az elhangzott beszámolók után megnyitotta a vitát!
A beszámolókkal kapcsolatosan kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott
el.
Az elnök szavazásra bocsájtotta a beszámolókat.
1. Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról.
Szavazás:
A Közgyűlés a beszámolót 66 fő igen szavazattal, ellen szavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
2. 2014. évi Cselekvési terv.
Szavazás:
A Közgyűlés a 2014évi cselekvési terv beterjesztését 66 fő igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
3. 2013. évi pénzügyi beszámoló.
Szavazás:
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A Közgyűlés a pénzügyi beszámolót 66 fő igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
4.Közhasznúsági jelentés beterjesztése.
Szavazás:
A Közgyűlés a közhasznúsági jelentést 66 fő igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta!
5. Felügyelő Bizottság jelentése.
Szavazás:
A Közgyűlés a felügyelő Bizottság beszámolóját 66 fő igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta!
6. A 2014 évre szóló költségvetési tervezetet.
Szavazás:
A Közgyűlés a 2014. évre szóló költségvetési tervet 66 fő igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta!
Az elnök a szavazások befejezése után az alábbi határozatot terjesztette a
közgyűlés elé:
A Közgyűlés 1/2014. (V.20.) számú határozata
A Közgyűlés, figyelembe véve a témánkénti szavazás eredményét elfogadta a
Szervezet és a Felügyelő Bizottság 2013. éves beszámolóját, a Közhasznúsági
Jelentést, a 2014. évre szóló Cselekvési és Költségvetési tervet. Megbízza a
Választmányt a feladatok megszervezésével, és a tagság széleskörű
bevonásával történő végrehajtásával.
A fenti határozatot a közgyűlés 66 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
5. Napirendi pont:
Az elnök felkérte Sárközi Tamás ügyvezető urat a napirendi pont
beterjesztésére /10. sz. melléklet/.
Sárközi Tamás beterjesztését a 10. számú melléklet tartalmazza.
Hozzászólás: Dr. Warvasovszky Tihamér köszönetet mondott, az
alapítóknak. Kiemelte, hogy az út, amin a szervezet halad az töretlen és a
jelenlegi elnök Dr. Cser-Palkovics András vezetésével továbbra is
eredményesen működik a szervezet. Méltatta a szervezet egyik fontos
ténykedését a KEMPP Nemzeti Emlékhelyé nyilvánításában végzett tervező,
építő, támogató és segítő munkáját. Hangsúlyozta, hogy a
szervezet
munkájába szélesebb körbe kell bevonni a fiatalokat, akik ismerjék meg a
katona életet és büszkék legyenek hazájukra, történelmükre.
Hozzászólás: Farkas Zoltán (Gyergyószentmiklós) felelevenítette a közös
múltat és beszélt az együttgondolkodásról, az együvé tartozásról. Továbbra is
számít az együttműködésre a szervezettel, és fontosnak tartja a fiatalok
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bevonását a közös munkába. A Június 7.-i szoborállításra szeretettel várják a
magyar küldöttséget.
Hozzászólás: Oláh László beszámolt a sikeresen lezajlódott ”Szent László a
lovagkirály” elnevezésű gyermekrajz pályázatról. A szervezet megújult
honlapjáról. Kérte a tagságot, hogy mindenki tegye hozzá az ő gondolatait és
régi fényképeket is szívesen fogadnak. 2014-re is szerveztek ifjúsági
honvédelmi tábort. Az Országos honvédelmi versenyeken is indultak HTBK
csapatok.
Hozzászólás: Dr. Görög István felhívta a figyelmet a 20-ik évfordulóval
kapcsolatos könyv létrehozásáról és kérte a tagokat, hogy saját szemszögükből
nézve valamit adjanak hozzá a könyv eszmeiségéhez. Beszélt a szervezet
jövőjéről, a tagok átlag életkoráról és a fiatalok bevonásának fontosságáról.
6.Napirendi pont: Választás
Az elnök bejelentette, hogy Szabóné Polyák Szandra ez év januárjában írásban
lemondott választmányi tagságáról. A Választmány 11 főből áll ASZ 9.2.1.
pontja alapján, ezért egy tagot választani kell. Felkéri a Jelölő bizottság
elnökét, tegye meg javaslatát.
Bozai István bejelentette, hogy a jelölő bizottság ellátta feladatát és javasolja a
Választmány tagjának Berkes Sándort. Ismertette a jelölt pályafutását, aki
többek között a Honvéd Kulturális egyesület elnökeként és a Székesfehérvári
Civil szervezetek munkájában is tevékenykedett, nagy tapasztalattal
rendelkezik és javasolja megválasztását.
Az elnök megköszönte a jelölő bizottság munkáját és megkérdezte a
Közgyűlést, hogy van-e más javaslat, vélemény, esetleg hozzászólás?
Kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt.
Az elnök felkérte Berkes Sándort a tisztség elfogadására. Berkes Sándor
elfogadta a jelölést.
Szavazás:
Az elnök megállapította, hogy a Közgyűlés Berkes Sándor úr
Választmányi tagságát 66 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan elfogadta.
Az elnök Berkes Sándornak eredményes szakmai munkát kívánt a
szervezetben.
Közgyűlés 2/2014. (V.20.) számú határozata
A Közgyűlés, figyelembe véve a szavazás eredményét, Berkes Sándor
tagtársunkat a Választmány tagjává megválasztotta.
A fenti határozatot a közgyűlés 66 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
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7. Napirendi pont:
Az elnök: Felkérte Dr. Görög István első alelnök urat a napirendi pont
beterjesztésére
Dr. Görög István a Választmány javaslatára a szervezet Örökös tag cím
adományozását javasolja:
 Vargha Tamás, (alapító tagnak);
 Dr. Warvasovszky Tihamér, (volt elnöknek);
 Dr. Karsai Béla alelnöknek, (volt elnöknek);
 Dr. Pallos István tagnak;
 Németh István FEB tagjának, (alapító tagnak); és
 Nagy Károly választmányi tagnak (alapító tagnak).

a Tiszteletbeli tag elismerés adományozását javasolja:
 Gyuricza Bélánénak;
 Péterffy Attilának; és
 Tihanyi Tamásnak.
Bejelentette, hogy Honvédelmi Minisztériumi kitüntetésben részesült 2 fő
tagunk: Benkő Igaz Krisztina és Bódi Sándorné.
Az elnök megkérdezte a Közgyűlést, hogy van-e más javaslat, vélemény,
esetleg hozzászólás?
Más javaslat, hozzászólás nem volt.
Szavazás:
Az elnök: Megállapította, hogy a Közgyűlés 66 igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, a felsorolt tagtársaknak az Örökös és Tiszteletbeli cím
adományozását elfogadta.
Az elnök a szavazások befejezése után az alábbi határozatot terjesztette a
közgyűlés elé:
A Közgyűlés 3/2014. (V.20.) számú határozata
A Közgyűlés a Választmány javaslatára Örökös tag címet adományoz Vargha
Tamás, Dr. Warvasovszky Tihamér, Dr. Karsai Béla, Dr. Pallos István, Németh
István és Nagy Károly tagoknak, Tiszteletbeli tag címet adományoz Gyuricza
Béláné, Péterffy Attila és Tihanyi Tamás tagoknak.
A fenti határozatot a Közgyűlés 66 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
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Az elnök az Örökös és Tiszteletbeli címeket átadta a Közgyűlés által
elfogadott személyeknek!
Az Elnök a Választmány javaslatára a szervezet munkájában hosszú ideje
tartósan magas színvonalú tevékenységéért emlékplakett elismerés
adományozott:
 Oláh László titkárnak;
 Kollár Endre titkárságvezetőnek;
 Sárközi Tamás ügyvezetőnek;
 Sándor Csaba pályázati felelősnek;
 Igali Zoltánné volt pénztárosnak.
A Szervezet fennállásának 20. évfordulója alkalmából elkészült emlék jelvényt
adományozott a tagság részére.
Az elnök ezek után a közgyűlést berekesztette, megköszönte a tagság egész évi
munkáját!
Kmf.
………………………….
Elnök
Dr.Cser-Palkovics András

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

...................................................
Jegyzőkönyv vezető
Stégner Lajosné

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

Mellékletek: 10 db
1.Meghívó
2.Jelenléti ív a 2014. május 20-i Közgyűlésről 17.00 óra a Baráti Kör Tagjai
3.Jelenléti ív a Baráti kör Közgyűlésére meghívott vendégekről 2014. május
20. 16.00-17.00 óra
4. Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról
5.2014. Évi Cselekvési terv
6. Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról, a költségvetés helyzetéről
7. 2014. évi költségvetési terv
8.Közhasznúsági jelentés
9.FEB beszámoló
10.A Tagságról

