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

Nyilvt.

szám:28/31/2011

Jegyzőkönyv
Készült: 2011. március 8.-án 17 óra
Helyszín: Városháza Kistanácsterem Székesfehérvár,Városház tér 1.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. Kolozsváry
Kende alelnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány határozatképes, a
12 tagú Választmányból 12 fő jelen van.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.
A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan
elfogadták.
Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné
Napirendi pontok:
1.Tagfelvétel.
Előterjesztő: dr Görög István ügyvezető titkár
2. A közgyűlési beszámolók helyzete.
Előterjesztő: Karsai Béla elnök
3. A 2011. évi cselekvési terv tervezet pontosítása
Előterjesztő: dr. Görög István ügyvezető, titkár
4. Egyebek zárt ülés)

1. Napirendi pont: Tagfelvétel Előterjesztés csatolva!
Előterjesztő: dr. Görög István
A mai Választmányi ülésen 1 fő jelent meg. Részére az alapszabály ismertetése megtörtént.
Dr. Cser-Palkovics András: An: Szigli Mária Zsuzsanna. Szül hely: Székesfehérvár 1974.
szeptember 25. Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Donát 39-41. Iskolai végzettsége: Egyetem
.Jelenlegi munkahelye: Székesfehérvár Városi Önkormányzata. Foglakozása: jogász

A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába: Dr Cser-Palkovics Andrást

A Választmány 7/2011 (03.08) sz. határozata.
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A Választmány az alapszabály 5.§ A pont (1.bek) figyelembevételével – Görög István
előterjesztésére – 2011 március .8-ai hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezete
tagjai sorába.


Dr. Cser-Palkovics András: An: Szigli Mária Zsuzsanna. Szül hely:
Székesfehérvár 1974.szeptember25. Lakcím:8000 Székesfehérvár Donát utca 3941. Iskolaivégzettsége: egyetem. Jelenlegi munkahelye: Székesfehérvár Városi
Önkormányzata. Foglakozása: jogász
Tagsági viszonyának kezdete: 2011.március 8.

Tagsági díj: Dr. Cser-Palkovics András részére 2000 Ft./év.
Jelen határozatot a Választmány 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta!
2. Napirendi pont: A közgyűlési beszámolók helyzete.
Előterjesztő: Karsai Béla elnök
Görög István: tájékoztatta a jelenlevőket a közgyűlés előkészítéséről, és felolvasta a
napirendi pontokat.
Felvetődött újból a tagsági díjjal elmaradottak névsora. Sándor Csaba: elmondta, hogy a
tagság 25% nem fizeti a tagdíjat. Véleménye szerint többen így akarnak eltávolodni a
szervezettől. A választmány tagjainak véleménye szerint is már végre le kellene zárni,és
dönteni arról, hogy a nem fizető tagokkal szemben mit alkalmazzanak. Javaslatként hangzott
el, hogy a Közgyűlés előtt még adjanak lehetőséget azoknak, akik a felszólításra befizethetik,
akik nem azok kapjanak egy 30 napos határidőt.
Karsai Béla: Elmondta, hogy azok, akik évek óta nem fizetnek, a közgyűlésen sem szoktak
részt venni ez befolyásolja a határozat képességet is. Legyen a tagság inkább kevesebb, de
tevékenyebb tagokkal, akik részt vesznek a cselekvési tervben lévő feladatokban. Esetleg az
alapszabályban módosításképp erről is lehetne rendelkezni.
Görög István: Véleménye szerint a közgyűlés utáni fogadást, szerényebb keretek között lehet
megrendezni, mert az árajánlatok, egyre feljebb mentek. Inkább a baráti beszélgetés legyen a
lényege.
Karsai Béla: Elmondta: igaz, hogy nehéz helyzetben van a baráti kőr, de a színvonalat ne
adjuk lejjebb, és ne látszódjon a szervezeten a pénztelenség. Próbáljunk több energiát
beletenni, hogy a nehézségeket át tudjuk hidalni, jobban odafigyelni a lehetőségek
felhasználására!
3. Napirendi pont: A 2011. évi cselekvési terv tervezet pontosítása
Előterjesztő: dr. Görög István ügyvezető, titkár
Görög Isván: Ismételten elmondta, hogy a 2011 .évi elképzeléseket már a előző évi
decemberi választmányi ülésen is megtárgyalta, majd elfogadta a Választmány. Akkor még
nem lehetett látni a feltételeket, sok változás van, a pályázati rendszerben is, a szervezetnek
több önrészt kell bevállalni, hogy megkapják, ehhez a várostól is kap segítséget a szervezet. A
HM-nél is szűkös a pénzügyi helyzet. A rendezvényekre kb.50 ezer Ft. van beállítva.
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Amennyiben a beadott pályázat realizálódik, akkor a májusi rendezvényeket is meg lehet
tartani, kiemelve a Honvédelem napját, hagyományosan a Vörösmarty Színházban. A
továbbiakban, részletezte a cselekvési tervben felsorolt feladatokat. Bemutatta a Mészeghegyi emlék pontra tervezett 56-os emlékhely látvány rajzát.Beszélt a hazai és külföldi
kirándulások terveiről, és szervezettségi állapotáról. Kiemelte a Nemzetközi együttműködést a
társzervezetekkel, ismertette, milyen kiadványok fognak megjelenni.
Horváth Attila: elmondta, hogy a Cselekvési tervben szerinte vannak olyan elemek, amik
nem fognak beleférni a szűkös keretbe!
Kollár Endre: véleménye szerint az idei cselekvési terv felülmúl minden eddigit, pedig a
gazdasági helyzet nehéz. Óvatosabban kéne tervezni. Átgondolni, hogy most feltétlenül
foglakozni kell e, a könyvek kiadásával?
Karsai Béla: A tervezett programokat meg kell csinálni,más nem a szűkösebb variációt, de
azért laza programot ne csináljunk.
Görög István: beszélt a LEADER pályázatról, amit az idén fognak kihirdetni. Valószínű,
hogy az önrész miatt, amit a Pákozdi Önkormányzat nem tud bevállalni, ezért új társat kell
bevonni a működésbe.
Karsai Béla: hivatkozott a Honvédelmi Miniszter Úr Székesfehérvári látogatásakor
mondottakra. Aki elmondta, hogy keresik a lehetőséget, jogi és pénzügyi szempontból is
hogyan tudnak segíteni a KEMPP működésén.
Cser-Palkovics András: a hagyományt és a megkezdett munkát folytatni kell. A 2011 éves
cselekvési tervet véghez kell vinni. Hogyha a pályázathoz önerő kell, akkor segítséget ajánlott
fel a Város részéről, valamint lehetőségét látja annak is, hogy Fehérvár Városa belépne a
KEMPP tulajdonosai közé, jelképesen, mert így a városi keretből, amit csak közigazgatási
területen belül lehetne felhasználni, tudná támogatni az emlék parkot. Ezt a Városi közgyűlés
elé lehet terjeszteni. A rendezvények finanszírozását is meglehet oldani, ha kell még a
Polgármesteri keretből is lehetne valamennyit biztosítani .A problémák ellenére is az a
véleménye,hogy mindent meg kell tenni ,hogy tovább tudjon a szervezet haladni.
3. Napirendi pont: egyebek (zárt ülés):
Karsai Béla: Elmondta, hogy szívesen tett eleget, mint alelnök a felkérésnek, hogy vállalja el
az elnöki tisztet a választásokig, neki az volt mindig a véleménye, hogy célszerűbb lenne
később a Város polgármesterét, felkérni erre a tisztségre. Megköszönte az eddigi bizalmat, és
kérte, hogy a választási bizottság támogassa a polgármester úr jelölését.
Görög István: Elmondta, hogy Karsai Béla nehéz időszakban vette át az elnöki feladatokat.
Mindent elkövetett, hogy a szervezetet továbbra is működés képes legyen. A továbbiakban is
számít rá és az alelnöki tisztséget kéri, hogy vállalja el. Megköszönte eddigi munkáját. Görög
István a továbbiakban ismertette a javaslatokat a választmány számára, a közgyűlés elé
terjesztendő új tisztségviselők névsorával kapcsolatban.
Kollár Endre: ismételten visszatért az előző Választmányi üléseken elhangzott kérdésre,
hogy az Ügyvezető legyen e választmány tagja?
Valamint javasolta, hogy a póttagok között legyen gazdasági szakember.
Horváth Attila: a gazdasági vezető személyével kapcsolatosan elmondta, hogy Szabóné
Polyák Szandra elvállalja a tisztséget, de átmeneti családi dolgai miatt több segítséget kér a
napi munkájához. Azonkívül szeretné tisztábban látni, hogy mi a feladata a gazdasági
munkacsoportnak.
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Orgovány István: felkészültek a Felügyelő Bizottság közgyűlési beszámolójára,
továbbiakban jelezte, hogy a jövőben Papp Lóránt személyére nem tudnak számítani. Még
vannak, bizonytalanságok és pontosítások kellenek egyes bizottsági tagok személyére
vonatkozólag, ez a választási bizottság feladata lesz.
Sulyok János: elmondta, a jelölésekkel kapcsolatban, hogy továbbra is szívesen vállalja az
alelnöki tisztséget, a maga részéről mindent meg fog tenni, hogy a Szervezet munkáját
segítse, de elfoglaltsága miatt a napi teendők ellátásában nem tud részt venni. Megköszönte a
bizalmat személye irányában.
Bozai István: kérte a jelöltek névsorát,és az eddigi tevékenységeikről és tisztségeikről szóló
rövid ismertetőket, valamint az elnöki jelöléssel kapcsolatos információkat.
Görög István: kérte a választmányt döntsön, hogy a KEMPP részére kettő hónap időtartamra
800.000 azaz nyolcszázezer Ft tagikölcsönt folyósítson a számlák teljesítésére. Valamint
kezdeményezte, hogy az alaptőkét meg kellene emelni. Egy tagikölcsön szerződésben kéri a
választmány hozzájárulását.
Sulyok János: hozzászólásában elmondta, hogy biztosítottnak látja a kölcsön visszafizetését,
mert már folyamatban van és március végén a KEMPP részére a Honvédelmi Minisztériumtól 5 millió Ft.be fog érkezni. Ezzel a tájékoztatással segíteni szeretné a Választmány döntését
a kölcsönnel kapcsolatban.
A Levezető Elnök: felkérte a Választmányt, hogy szavazzanak. A Választmány egyhangúan
el fogadta a kérést melyben a KEMPP részére március 9-től számítva 2 azaz kettő hónapra,
tagikölcsönszerződés alapján 800.000 azaz Nyolcszázezer Ft. kölcsönt folyósít.
A Választmány 8/2011 (03.08) sz. határozata.
A Választmány egyhangúan hozzájárult,hogy a KEMPP részére tagikölcsönszerződés alapján
800.000 azaz nyolcszáz ezer Ft. kölcsönt 2011.március 9 –től 2 azaz kettő hónapra,
folyósítson. Felkérte Sándor Csaba Gazdasági vezetőt, hogy a pénzügyi lépéseket tegye meg.
Jelen határozatot a Választmány 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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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