HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezete
-Közhasznú társadalmi szervezet8000. SZÉKESFEHÉRVÁR , Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187.

Nyilvt.szám

:……………..

Jegyzőkönyv
Készült: 2010-február 1-én
Helyszín: Helyőrségi Klub kiskonferencia terem.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak.
GÖRÖG István titkár köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány
határozatképes, a 11 tagú Választmányból 6 fő jelen van.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.
A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag
elfogadták.
Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné
Napirendi pontok:
1. Tagfelvétel.
Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető
2. A Katonai Emlékpart Pákozd (KEMPP) működtetésének tervezete, döntés közhasznú
noprofit Kft alapításáról.
Előterjesztő: Görög István, Tóth Attila, dr. Hortobágyi Tibor, Németh János
3.A szervezet 2010.évi Pénzügyi terve.
Előterjesztő: Sándor Csaba gazdasági vezető
4.Előterjestés a NCA pályázatokon történő indulás 2010.évi feladatairól.
Előterjesztő:Görög István titkár
5.A 2010.évi Közgyűlés előkészítésének feladatai.
Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető
6.Egyebek:
a.) A Pákozdi Emlékmű felújítás elszámolása (2009.11.11-i választmányi ülés
döntése szerint.)
Előterjesztő: Sándor Csaba gazdasági vezető
b.) A XI. Fehérvári Honvéd Bál előkészítési és szervezési feladatai.
Előterjesztő: Kolozsváry Kende alelnök.
c.) Előterjesztés a személyi jövedelemadó 1% kérdésében.
Előterjesztő: Sándor Csaba gazdasági vetető
d.) Személyi kérdések (zárt ülés)
e.) Döntés a következő választmányi ülés időpontjáról, napirendjéről.
Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető
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1. Napirendi pont: Tagfelvétel Előterjesztés csatolva!
Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető
A mai Választmányi Ülésen 1 fő jelent meg, aki kérte felvételét. Elmondta, hogy az
alapszabályt ismertette részére. Kérte hogy segítse a Szervezet munkáját pontos
tagdíjfizetéssel és az adója 1% nak felajánlásával!
1.Kauferné Vígh Márta:Budapest 1962.06.13 An:Zsédely Márta Lh:Székesfehérvár
Várkapu ut.1.Iskolai végzettsége:Tanító képző Főiskola. Foglalkozása:Óvónő a
Székesfehérvári „Szívárvány“ óvodában aktívan dolgozik.Elmondta magáról,hogy közel áll
hozzá a szervezet munkája,a gyerekek honvédelmi nevelésében eddig is tevékenykedett.
MATASZ. tag és a SONDY-ban is sok szervező munkát folytat.Úgy érzi hasznos tagja lehet
a szervezetnek.
Hozzászólás: Kolozsváry Kende régóta ismeri tevékenységét.Elképzelhetőnek tartja,hogy
egyik szekciónak hasznos tagja lehet.
A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába:Kauferné Vígh Mártát..
A Választmány …………. sz. határozata.

.

A Választmány az alapszabály 5.§ A pont (1.bek) figyelembevételével – Kollár Endre
előterjesztésére – 2010 február .1-ei hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezet
tagjai sorába.


Kauferné
Vígh
Márta
:An:Zsédely
Márta,Szülh:
Budapest
1962.06.13Lh.Székesfehérvár Várkapu út. 1.Iskolai Végzettsége: Tanító
képző Főiskola: Fogl: Óvónő

Tagsági viszonyuk kezdete: 2010.február.1.
Tagsági díj: Kauferné Vígh Márta részére mint aktív dolgozó 2000 Ft./év.
A Választmány megbízza Mihály Jánosnét nevezettek nyilvántartásba vételével.
Jelen határozatot a Választmány 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta!

2.Napirendi pont: A Katonai Emlékpark Pákozd működtetésének tervezete, döntés
közhasznú nonprofit Kft alapításáról.
Előterjesztő: Görög István,Tóth Attila, dr Hortobágyi Tibor,Németh János
Tóth Attila: Elmondta, hogy már jelentős fázisban van az előkészítés, és többet tud mondani
róla! Legfőbb cél, hogy ez a szervezet maximálisan védje a tagok tulajdonát. Egy jó működési
modellt szeretnének létre hozni a pákozdi önkormányzattal közösen, ami a megyei
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önkormányzatnak is megfelel,mivel a régi területen a 48-as múzeumot ő üzemelteti és ezt
nem akarják hogy eltűnjön .A Kft-t hosszú távon kell működtetni. A vagyontárgyakat nem
szándékoznák behozni a Kft-be. Az önrész ne haladja meg az ötszázezer forintot. Oda kell
figyelni, megfelelő vezető kell aki kézben tartja az ügyeket,a létszám minimális legyen! Főleg
nyugdíjasokat, kell alkalmazni. Pénzügyi tervet, várható eredmény kimutatást kell készíteni,
de ez nem az ő területe ,ő a nonprofit Kft. alapítási munkájának előkészítésére kapott a
választmánytól felkérést!.Görög István: Emlékeztette a választmányt,hogy júniusban már
döntés született az előkészítésről. Novemberben már egyszer tárgyalva volt, most dönteni
kell.. Az alapító okiratot és a szindikátusi szerződést átadták a Pákozdi Önkormányzatnak,
amely megtárgyalta, elfogadta és javasolta, hogy Görög István legyen a vezetője, majd a
megyei közgyűléshez került,ők felkértek egy 3 főből álló szakember csoportot, hogy jogilag
igazítsák át, ezek után kikerültek belőle kimutatások,és korlátokat is beépítettek,valamint
tulajdonosi százalékos arányokat is rögzítettek., majd a közgyűlés megtárgyalta! A
közgyűlésen elhangzottak ellen érvek is mely szerint közösen kell működtetni a Kft-t, az
egész viszonyt rendezetlennek ítélte meg a közgyűlésen felszólaló képviselő. Végül a megyei
közgyűlés elfogadta és Görög István személyében megválasztották a Kft. vezetőjét. Görög
István elmondta, hogy Ő nem vett részt a közgyűlésen.
Orgovány István: Hozzászólásában erősen nehezményezte, hogy a Kft. létrehozásának
előkészületei nem megfelelőek, nincsenek írásos anyagok előterjesztve,a választmányi tagok
nem lettek erről megfelelően és időben tájékoztatva!Tóth Attila felvezetését csak vázlatosnak
ítélte meg. A tulajdoni hányadokkal nem ért egyet, a júniusi zártkörű megbeszélésen
elhangzott, hogy a Megyei Önkormányzatot nem kell megnyerni ehhez az ügyhöz, és
tulajdoni hányada sem kell, hogy legyen. A Szervezet érdekeit és tulajdonát nem érzi
biztonságban ebben az esetben .A Közgyűlés határozatáról csak a sajtóból értesült,és a
dokumentumokhoz is csak az interneten keresztül jutott. Javasolta, hogy azonnal vegyék le a
napirendről, és csak az Elnök Úr jelenlétében külön tárgyalják újra ezt a napirendi pontot!
Kollár Endre: Elmondta, hogy a Baráti kőr kapott egy közgyűlési határozatot, egy
állásfoglalást ahol felkérték a Baráti kőr szervezetét, legyen ott a döntéskor. Ezt ő úgy
értelmezte, hogy a Megyei Önkormányzatot is beveszik ebbe a társaságba! Görög István
szerint nem jól értelmezte!
Tóth Attila: Hozzátette, már több Cég létre hozásában működött közre, a társaság tulajdona
biztonságban van,ezt Ő jól látja!Az eszközök a tulajdonosok kezében vannak,ő csak bérbe
adja azokat!
Görög István : Szerinte ez a rendszer működtethető, a pályázatban megjelölt határidő igen
szoros március 15-én át kell adni az új létesítményt,és a rendszernek fel kell állnia minél
előbb,valamint a Kft bejegyzésének a határideje is szorít.
Kolozsváry Kende: Javasolta, hogy az Elnök Úrtól kérjenek egy időpontot és újra
foglalkozzanak ezzel a ponttal. Ezt szavazásra bocsájtotta!
A Választmány egyhangúlag elfogadta, hogy egy külön ülésen újra megvitatják ezt a
napirendi pontot!
3.Napirendi pont: A szervezet 2010.évi Pénzügyi terve.
Előterjesztő:Sándor Csaba Gazdasági vezető
Ismertette, a tervet ez az előzetes cselekvési program alapján került kidolgozásra11.580.000
Ft. Ez az előző évhez képest 7.000.000 Ft –tal kevesebb. Majd részletezte a bevétel és
kiadásokat. Az idei évben ebből kell gazdálkodni ami attól is függ ,hogy milyen
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rendezvények lesznek. A szponzori támogatások is csökkentek! Az idén NATO támogatás
sem lesz .
Hozzászólás:Kollár Endre: Hiányolta a Megyei Önkormányzat támogatási összegét!
Sándor Csaba : Elmondta, hogy már évek óta nem kapunk onnan támogatást.
Horváthné Horváth Ilona: Kevésnek tartja a Militari Klubb költségeire szánt 187e. Ft
összeget. A könyvek árai emelkednek, és a fiatalok száma is nő!
Sándor Csaba: Válaszában elmondta,hogy a Szervezet előzőekben nagyobb mennyiségű
könyvet szerzett be és ebből a tartalékkészletből az idei évre is jut,nem kell újakat vásárolni.
A tervezetet a márciusi Közgyűlés fogja tárgyalni .A 2010.évi Pénzügyi terv Részletes
kimutatása a mellékletben szerepel!
A Választmány a 2010.évi Pénzügyi Tervet egyhangúlag elfogadta !
4.Napirendi pont: Előterjesztés a NCA pályázatokon történő indulás 2010.évi feladatairól.
Előterjesztő: Görög István titkár
Elmondta, hogy ebben az évben nagyon sok pályázat fog megjelenni. Feltétlenül indulni kell.
Lehetőség van arra, hogy a nagyváradi kollégákkal közösen pályázzunk, ezzel segítséget
tudunk adni nekik is. Egy I. Világháborús hősi emlékmű létrehozására,és a IV. gyalogezred
történetének feldolgozására és egyéb háttér költségek fedezésére lenne lehetőség. A
pályázatban a Krajcáros alapítvánnyal közösen vennénk részt .
A másik pályázat benyújtása már folyamatban van a Szigligeti Művészeti Alapítvánnyal
közösen.??????????????

A Választmány a NCA által kiírt pályázatokon való résztvételt egyhangúlag elfogadta!
5.Napirendi pont:A 2010.évi Közgyűlés előkészítésének feladatai.
Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető
A Közgyűlés időpontját 2010.március 19-én Péntek 16 órára lett kitűzve . Helyszín: A
Helyőrségi Klubb színházterme. A napirendi pontokat és meghívottak névsorát az egyéb
részleteket a melléklet tartalmazza!
A Választmány az előkészületek előterjesztését egyhangúlag elfogadta!
6.Egyebek:
a.)A Pákozdi Emlékmű felújítás elszámolása (2009.11.11-i választmányi ülés döntése
szerint)
Előterjesztő: Sándor Csaba gazdasági vezető
Az előző választmányi ülésen távolléte miatt nem tudott beszámolni, most részletezte az
elszámolást a hiányolt szerződés kiegészítést bemutatta .Amelyet a választmány tagjai
elfogadtak. Ezt a melléklet tartalmazza!
b.)A XI.Fehérvári Honvéd Bál előkészítési és szervezési feladatai.
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Előterjesztő: Kolozsváry Kende alelnök
Elmondta,hogy nagy szervező munka előzte meg ezt a rendezvényt amely az ÖHP-vel
közösen kerül megrendezésre .Részt vett a helyszín kiválasztásában .Az előző tervekkel
ellentétben a rendezvény helyszínéül a VOK-ot ítélték alkalmasabbnak,a megnövekedett
létszám miatt. A körülményeket kicsit elavultnak tartotta, de egy kis díszítéssel megfelelővé
lehet alakítani a csarnokot .A pálya területén 500 személynek tudnak biztosítani 10
személyes kőrasztaloknál az étkezéshez ülőhelyet .A Szervezet 1.300.000 Ft költséget
tervezett a rendezvény kiadásaira. Báli értesítőt nem készítettek, közös kőrlevélben
értesítették a tagságot a programról,a menüről és a jelentkezési határidőről. A mai napon a
Szervezet részére fenntartott hetven helyre harmincnyolcan jelentkeztek.
c.) Előterjesztés a személyi jövedelemadó 1%-a kérdésében.
Előterjesztő: Sándor Csaba: Gazdasági vezető
Elmondta, hogy a Szervezetnél működő ügyviteli rendet meg kell változtatni, mert a
beérkezett fontos levelek az ügyvezető,és titkáron keresztül nem mindig jutnak el időben a
végre hajtásra kijelölt személyekhez. A tavalyi adók 1% -ból befolyt összeget igényelni kellett
volna az APEH-tól, de ezt ő nem tette meg időben, mert nem kapta meg az értesítést , amiről
viszont szóban hallott. A Szervezetet az APEH- felszólította, hogy lejárt a határídő és a
kb.20-25 főtől felajánlott adománytól össz: 192 ezer Ft-tól a Társaság elesett. Önkritikát
gyakorolva, tanulságként vonta le, hogy neki is jobban oda kellet volna erre figyelnie. A
dokumentumok, pályázatok, és levelek beérkezésének menetét szigorították, és megfelelően
iktatják a jövőben, a honvédségi ügyiratkezelés szabályait alapul véve. Az eredeti példányokat
a páncélszekrényben őrzik ezen túl és csak a másolatok kerülnek ki.
Hozzászólás:Kolozsváry Kende: Ez a továbbiakban rossz fényt vethet a Társaság hírnevére,
és elveszthetjük a támogatóinkat, mivel erről az érintetteket értesítette a Pénzügyi Hatóság.!
d.) Személyi kérdések (zárt ülés)
Ezt a Napirendi pontot nem tárgyalta a választmány!
e.)Döntés a következő választmányi ülés időpontjáról,napirendjéről.
Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető
???

A következő ülés napirendi pontjait a Választmány egyhangúlag elfogadta!
Az Elnök a Választmány ülését berekesztette!

Kmf.
……………………….
Levezető elnök

……………………………
Jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:
1.Meghívó a választmányi ülésre.
2.Jelenléti ív.
3.Tagfelvétel.
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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezete
-Közhasznú társadalmi szervezetSzékesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 –311-255, e-mail: htbk.szfvar@regiment.hu www. htbkszfvar.hu

Nyilvántartási szám:…..
……………
Kivonat a Választmány 2010 február 1. i . üléséről készült jegyzőkönyvéből.
A Választmány ………………….sz. határozata.

A Választmány az alapszabály 5.§ A pont (1. bek) figyelembevételével – Kollár Endre
előterjesztésére – 2010 február 1-i hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezet tagjai
sorába
 Kauferné
Vígh
Márta:An:ZsédelyMárta,Szülh:
Budapest
1962.06.13Lh.Székesfehérvár Várkapu út. 1.Iskolai Végzettsége: Tanító
képző Főiskola: Fogl: Óvónő
Tagsági viszonyuk kezdete: 2010.február.1.
Tagsági díj: Kauferné Vígh Márta részére mint aktív dolgozó 2000 Ft./év.
A Választmány megbízza Mihály Jánosnét nevezett nyilvántartásba vételével.
Jelen határozatot a Választmány 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta!
Kmf.
……………………………..
Levezető elnök

…………………………….
jegyzőkönyvvezető
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