
 

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE 
- Közhasznú szervezet - 

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    htbk.szfvar@regiment.hu 
www.htbkszfvar.hu 

 

Nyt szám:14/2/2015 
 

A Baráti Kör 2015. évi Megismételt Közgyűlése 
                                                          
Ideje: 2015. április 01. 17.00 óra. 

Helye: Székesfehérvár Megye Jogú Város, Polgármesteri hivatal, Díszterem. 

 

A közgyűlés elnöksége elfoglalta a helyét. 

Tagjai: Dr. Cser-Palkovics András; Elnök. 

   Dr. Görög István; Első alelnök. 

   Dr. Karsai Béla; Alelnök. 

            Orgovány István; FEB elnök. 

            Dr. Ladányi István; jogász Választmányi tag. 

 

  

A közgyűlés levezető elnöke: Dr. Cser-Palkovics András elnök.  

 

Megállapította, a jelenléti ívek alapján (2. 3. sz. melléklet) hogy a taglétszám 

184 fő, szavazásra jogosult 181 fő, ebből jelen van 68 fő. Bejelentette, hogy a 

Megismételt Közgyűlés az Alapszabály 9. fejezet 9.1.7. pontja alapján  

 

                                                   határozatképes. 

 

Az elnök köszöntötte a meghívottakat. 

 

A továbbiakban, javaslatot tett a tisztségviselők személyére. 

Jegyzőkönyv vezetőnek felkérte: Stégner Lajosnét tagot. Megkérdezte a 

tagságot, van más személyre javaslatuk. 

Más személyre javaslat nem érkezett. 

Aki a felkérést elfogadta. 

Szavazás: A tagság a jegyzőkönyvezető személyét nyílt szavazással 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta! 
Jegyzőkönyvezető: Stégner Lajosné. 

  

http://www.htbkszfvar.hu/
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Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte  Kollár Endre és Sárközi Tamás tagokat. 

Megkérdezte a tagságot, van más személyre javaslatuk. 

Más személyre javaslat nem érkezett. 

 

A felkérést a tagok elfogadták. 

Szavazás: A tagság a jegyzőkönyv hitelesítők személyét nyílt szavazással 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta. 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kollár Endre és Sárközi  Tamás tagok. 

 

A Közgyűlés 1/2015 (IV. 01.) számú határozata 

 

A Közgyűlés levezető elnöke Dr. Cser-Palkovics András elnök, felkérte  

jegyzőkönyvvezetőnek Stégner Lajosné tagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kollár 

Endre és Sárközi Tamás tagokat. 

 

Az elnök ismertette a 2015. március 17-i válaszmányi ülés alapján a 

Választmány határozatát a közgyűlés napirendjére, mely megegyezik a 

meghívóban szereplő napirendi ponttal (1. sz. melléklet).  

 

1. A módosított Alapszabály megvitatása, elfogadása és a 

bevezetéshez kapcsolódó feladatok. 

Előterjesztő: Dr. Ladányi István választmányi tag, jogász. 

 

Napirenden kívüli bejelentések: 

Közérdekű tájékoztató. 

Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 
 

Az elnök szavazásra bocsájtotta a beterjesztett napirendi pontot és kérte a 

tagokat, hogy a szavazatukat a továbbiakban is a HTBK tagsági 

igazolványuknak a felmutatásával jelezzék. 

Szavazás: 

Az elnök megállapította, hogy a napirendet és a Közérdekű tájékoztatót a tagság 

nyílt szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta. 
 

Az elnök felkérte Dr. Ladányi István választmányi tagot, a kidolgozó csoport 

vezetőjét a beterjesztés indoklásának részletes ismertetésére. 

Dr. Ladányi István: 

Beterjesztése diavetítés formában került ismertetésre (4. sz. melléklet). 
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Elmondta, hogy az Alapszabály tervezethez - amely elektronikus úton lett a 

tagok részére megküldve - három kiegészítő javaslat érkezett. A FEB részéről 

valamint, Sándor Csaba és Kollár Endre tagoktól, amely észrevételeket az 

alapszabály tervezetbe már beépítették. (5. sz. melléklet) 

Az elnök felkérte Orgovány István FEB elnök urat a Felügyelő Bizottság 

álláspontjának, véleményének ismertetésére. 

A Felügyelő Bizottság állásfoglalását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Az elnök a vita megindítása előtt bejelentést tett azon szándékáról, hogy a május 

21-i tisztújító közgyűlésére a Szervezet Elnökségébe nem kívánja jelöltetni 

magát. Döntését azzal indokolta, hogy a Székesfehérvár MJV önkormányzata 

nem támogathat olyan szervezetet, ahol a város polgármestere az elnök. Mivel 

fontosnak és kiemeltnek tartja Szervezet munkáját, feladatait és a működtetési 

feltételek biztosítását, ezért szükség van a Város támogatására, amit csak így 

tudnak biztosítani. Ez hatékony és komoly elkötelezettség, ezt a fontos változást 

meg kell lépni. Május 21-ig még a mostani felállásban működik a Szervezet. 

Ezek után megnyitotta a vitát a napirendi pont felett. 

Hozzászólás: 

Buth Sándor tag elmondta, hogy az alapszabály tervezetet áttanulmányozta, 

jogilag is megfelelőnek tartja. Dr. Ladányi István beterjesztéséhez hozzászólva ő 

nem tartja megfelelőnek azt, hogy olyan személy is lehet tagja az új 

elnökségnek, aki nem tagja a szervezetnek. Miért pont 7 tagú az elnökség, és mi 

indokolja azt, hogy az Elnököt maguk közül választják?  

Válaszadás: 

Dr. Ladányi István válaszában elmondta, hogy a PTK szabályozza, hogy az 

Elnökség 1/3-része lehet külsős tag. Ez lehetőséget ad arra, hogy az elnökség 

munkáját szakirányú képességgel rendelkező tagok is segíthessék, de szavazati 

joggal nem rendelkezhetnek. A törvény szintén előírja, hogy az elnököt nem a 

közgyűlés válassza, hanem maguk között döntenek az elnök személyéről. Az 

elnökségnek minimum 3 főnek kell lennie, lehet több is (páratlan számú), a mi 

szervezetünk esetében 7 fő javasolt. 

Több hozzászólás nem érkezett, az Elnök Úr a vitát lezárta. 

Az elnök ezek után szavazásra bocsájtotta a beterjesztést, és az alábbi 

határozatának elfogadását kezdeményezte. 

 

                       A Közgyűlés 2/2015 (IV. 01.) számú határozata 

  

Az Alapszabály módosítását a Baráti Kör a 2015. április 01-én megtartott 

Közgyűlése, figyelemmel a Ptk. harmadik könyve és ehhez kapcsolódó 

jogszabályok rendelkezése ismeretében megtárgyalta és a beterjesztés szerint 
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elfogadta azzal a kitétellel, hogy annak alkalmazása a 2015. május 21. napján 

megtartásra kerülő „Ünnepi és tisztújító” Közgyűlésen kerül sor, ahol 

megválasztásra kerül a Baráti Kör Elnöksége. 
 

A Közgyűlés megbízza a Baráti Kör első alelnökét, hogy a Közgyűlés által 

elfogadott Alapszabály módosítást – a vonatkozó előírásoknak megfelelően- a 

Székesfehérvári Törvényszéknél terjessze elő. Határidő: 2015. május 31. 
 

SZAVAZÁS:  

Az elnök megállapította, hogy a közgyűlés 67 igen, 0 nem és 1 fő 
tartózkodással (Buth Sándor tag), nyílt szavazással elfogadta az 
Alapszabály módosítását és a közgyűlés fenti határozatát. 
 

Az elnök felkérte a Jelölő Bizottság elnökét, hogy az új Alapszabály 

értelmében a 7 fős elnökségre és a HTBK többi tisztségviselőjére az „Ünnepi és 

tisztújító” Közgyűlésen tegyen javaslatot és ehhez kérje a tagságunk javaslatát, 

véleményét. 

 

Napirenden kívüli bejelentések: 
Dr. Görög István első alelnök tájékoztatta a megjelent tagságot, hogy a 

szervezet 20. évét bemutató kiadvány hamarosan végleg elkészül. 2015. május 

19-ére tervezik a könyv bemutatását, amelyet a Szervezet Elnöke fog megnyitni. 

A május 21-i Ünnepi közgyűlés előtt még Bozai István által vezetett Jelölő 

Bizottság fogja a tagságot megkeresni és javaslatot tenni a 7 fős elnökségre. A 

Közgyűlés már a mai napon elfogadott, módosított Alapszabálynak megfelelően 

lesz előkészítve. A közgyűlés időpontját 16-18 óra közötti időszakra tervezik.  

19 órakor a szervezet minden tagját várják a Vörösmarty Színházba a „Fehérvár 

Köszönti Katonáit” ünnepi, szintén 20-ik alkalommal megrendezésre kerülő 

rendezvényre. 

A Közgyűlés előkészülete már folyik és sok feladat vár a tagságra. Tartalmas 

rendezvénynek kell lennie, ahol az előző négy évről, és az elmúlt húsz évről fog 

beszámolni az Elnök Úr. Biztatta a tagságot, hogy még várják a véleményeket és 

ötleteket a „2015. évi cselekvési terv” végleges kialakításához. 

Fontosnak tarja a tagság közösséggé formálásának lehetőségeit. Erre lehetőség 

egynapos kirándulás szervezése Bécsbe, valamint összejövetelekre kialakított 

főző és sütögető kemence építése a tagok segítségével a KEMPP területén. 

Kiemelte még, hogy fontosnak tartja azt a döntést, hogy fiatalok bevonásával 

kell a szervezetet erősíteni. Végezetül arra kérte a tagságot, hogy vegyen részt a 

közös fotó elkészítésében.  
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Az elnök a közgyűlés zárása képen rövid összefoglalót tartott, amiben arra kérte 

a tagságot, hogy az Ünnepi Közgyűlésen minél többen vegyenek részt. Minden 

megjelentnek Áldott Békés Húsvéti Ünnepeket kívánt! 

                            Ezek után a Közgyűlést berekesztette! 

 

                                                     Kmf.  

 

 

 

 

…………………………. …..                           .............................................. 

           Elnök                                                   Jegyzőkönyv vezető 

Dr. Cser-Palkovics András                                Stégner Lajosné 

 

 

 

           

………………………………..                             …………………………… 

           Jegyzőkönyv hitelesítő                                  Jegyzőkönyv hitelesítő                                                                               

              Kollár Endre Sárközi Tamás  

Lakcím:8000. Székesfehérvár                           Lakcím:8000. Székesfehérvár 

              Kígyó u.5. 8/1  Zágrábi u.9. 

 

 
 

Mellékletek: 

l. sz.: Meghívó (1 lap) 

2.sz.: Jelenléti Ív A 2015. április 01-i Közgyűlésről 17:00 óra a Baráti Kőr  

Tagjai ( 8 lap) 

3.sz.: Jelenléti Ív A 2015. április 01-i Közgyűlésről 17:00 óra a Baráti Kőr  

Tagjai ( 1 lap) 

4.sz.: Dr. Ladányi István beterjesztése  ( 5 lap) 

5.sz.: Alapszabály tervezet ( 22 lap) 

6.sz.: A FEB állásfoglalása (1 lap) 


