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Jegyzőkönyv
Készült: 2010 szept.02 csütörtök 17 óra.
Helyszín: Helyőrségi Klub kiskonferencia terem.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívott vendégek.
Kolozsváry Kende alelnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány
határozatképes, a 12 tagú Választmányból 10 fő jelen van.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.
A Választmány tagjai a napirendi pontot és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan
elfogadták.
Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné
Napirendi pontok:
1. Közgyűlés összehívásával kapcsolatos feladatok.
Előterjesztő: dr. Görög István titkár
2. Aktuális ügyek, tennivalók
Előterjesztő: dr. Görög István titkár
3. Egyebek
Sárdi István: Napirend előtti felszólalásában, felajánlást tett, mint érme gyűjtő szakember,
hogy Warvasovszky Tihamér elnök úrnak távozása alkalmából, a 12 éves munkája
elismeréséül, egy emlék kitüntetést szeretne átadni, a Választmány nevében. Elképzelését a
Választmány elé bocsájtotta véleményezésre. A Választmány a javaslatot egyhangúan,
támogatta, és elfogadta valamint a megadott mintából kiválasztotta az érmét.
1.Napirendi pont: Görög István hivatkozott a júliusi választmányi ülésen elhangzottakra.
Az elnök úr ott jelentette be a lemondását, amit írásban is átadott. Más fontos állami
területen fog tovább tevékenykedni. Beosztásából eredően, ezt a tisztséget nem folytathatja,
de más törvényi felelősséggel nem járó feladatot elvállalhat. Utódjára is elhangzott javaslat
részéről Karsai Béla személyében. A közgyűlés összehívására a törvény 60 napot ad, gyors
határidőt kellett kijelölni, azonban a nyári szünet és a változás jellege miatt csak
szeptember közepéig tudjuk a közgyűlést legkorábban megtartani. Javaslatot tett a
szeptember 17-i napra, javasolta a napirendi pontokra. A rendkívüli közgyűlésen, az Elnök
Úr ne csak a négy év, hanem tizenkét év munkájáról beszéljen, de ne Ő Elnököljön.
Javasolja, hogy a FEB. tartson elszámoló beszámolót, hogy az elnök leköszönésekor
elrendezetlen kifogásolt, függőben lévő ügyek nincsenek. Rendkívüli közgyűlés
összehívását javasolta, (beszólásban elhangzott, hogy az alapszabály szerint, nem
feltétlenül kell azonnal a választást lebonyolítani. Az is felmerült kell e egyáltalán
közgyűlést tartani?) Az új Elnök személye jelen pillanatban még kérdéses. Nincs tudomása
róla, hogy Karsai úrral beszélt-e a Warvasovszky úr.
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Kolozsváry Kende: Véleménye szerint a közgyűlésre szükség van. Nem lehet elhúzni, az
Elnök Úrnak most kell leköszönnie, és most kell megköszönni eddigi munkáját.
Bozai István: a Jelölő Bizottság elnöke: A jelölés előkészítése is több időt vesz igénybe, a
Jelölt személyéről kéne döntés. Karsai Béla személyét megkérdőjelezte. Jelölésével
kapcsolatban a tagság részéről nehézséget lát. Felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli
közgyűlésen azt lehet tárgyalni, amiről a Választmány döntött.
Kollár Endre: Törvényileg nézte, szükség szerint lehet tartani, kérdés hogy szükséges e?
Javasolta, hogy ne rendkívüli, hanem soron kívüli közgyűlés legyen! Majd röviden
beszámolt a HTBK Országos Tanácsának tanácskozásáról, mivel az Országos közgyűlés
októberben megrendezésre kerül, úgyis szükség lesz küldötteket választani, és ez a soron
kívüli közgyűlés erre is lehetőséget adna.
Tóvári Róbert: kérdése lesz e egyáltalán az elnök személyére jelölt?
Nagy Károly: kérdése nem lehet e fenntartani a Választmány jelenlegi felállását a
tisztújítási közgyűlésig?
Görög István: feltétlenül szükségesnek tarja a közgyűlés megtartását, lehetőséget kell adni
az Elnöknek a leköszönésre.
Sulyok János: a döntésnél a Cél kettős. Az első egy gesztus, lehetőséget adni arra, hogy
egy gazdálkodásában stabil szervezet tudjon átadni és értékelést tudjon adni az elmúlt 12
évről. Másrészt a személyről való döntés a feladat.
Azonban a jelölt személyéről további egyeztetés szükséges. Az alapszabályra hivatkozva,
idézte, ha nincs elnök az egyik alelnök elláthatja a feladatot. Javasolja, hogy a tisztújító
közgyűlésig ezt alkalmazza a Választmány. A soron kívüli közgyűlés megtartását javasolta.
A Választmány a soron kívüli közgyűlés napirendi pontjait egyhangúan elfogadta. A
napirendi pontok a mellékletben láthatók.
Sándor Csaba: mint gazdasági vezető bejelentette lemondását. Intenzív nyelvtanfolyamon
vesz rész, annak letelte után sem kívánja visszavenni ezt a megbízást.
A Választmány az alábbi határozatot hozta
A választmány 14/2010.09.02 sz. határozata.
A Választmány a tisztújító közgyűlésig az elnöki teendők ellátásával Karsai Béla alelnök
urat bízza meg! Sándor Csaba gazdasági vezető lemondását a Választmány elfogadta, és
október 1-étől Horvát Attila Választmányi tagot bízza, meg a gazdasági vezetői teendők
ellátásával. A személyi változást a közgyűlés elé kell terjeszteni!
Egyebek: Görög István: beszámolt a nyáron történt eseményekről.
1, A NCA nemzetközi kollégiumhoz 2010. februárban benyújtott pályázatunkra adott
támogatás felhasználásával, a Nagyváradiakkal és az olaszországi Isonzó Baráti körrel
közösen tartottunk kutató munkát. Az együttműködési szerződés alapján 10 fő erdélyi
kutató jelent meg. A rendezvényről beszámoló készült, amit a neten is elhelyeztünk
2, A Szlovák Veteránoknál tett látogatást a szervezet küldöttsége, akik eredményesen
vettek részt a lövészversenyen is.
3l, Tájékoztatatásul elmondta, hogy egy kisebb csoport vesz részt Székesfehérvárról a
Gyergyószentmiklóson a 2008-ban felállított emlékmű koszorúzásán!
4, Fontosnak tarja a jövő évi feladatokra való felkészülést és azok rögzítését. A négy év
tapasztalatainak a megbeszélését és az új irány kialakítását. Felhívta a figyelmet a most
induló pályázatokra.
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Kolozsváry Kende: az októberi Szavalóversenyek előkészületeiről beszélt. Javasolta, hogy
a Választmány az első, második, és harmadik helyezettek jutalmazási keretét emelje fel
7000.- Ft, 6000.- Ft, 5000.- Ft értékhatárig. Választmány egyhangúan elfogadta a javaslatot.

Az Elnök a Választmány ülését berekesztette!
Kmf.

……………………………
levezető elnök

……………………..
jegyzőkönyvvezető
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Kivonat a Választmány 2010szeptember 02-án készült jegyzőkönyvéből.
A választmány 14/2010.09.02 sz. határozata.

A Választmány a tisztújító közgyűlésig az elnöki teendők ellátásával Karsai Béla alelnök
urat bízza meg! Sándor Csaba gazdasági vezető lemondását a Választmány elfogadta, és
október 1-étől Horvát Attila Választmányi tagot bízza, meg a gazdasági teendők ellátásával.
A személyi változást a közgyűlés elé kell terjeszteni!

Kmf

……………………………
levezető elnök

……………………..
jegyzőkönyvvezető
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