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 HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 
-Kiemelkedően Közhasznú társadalmi szervezet- 

8000.  SZÉKESFEHÉRVÁR ,  Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187. 

 

Nyilvt.szám:48/33/2011. 
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2011. június 15.-én 17 óra 

Helyszín: Pákozd Katonai Emlékpark.        

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak Dr. Görög 

István első alelnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány határozatképes, 

a 13 tagú választmányból 8 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: Sárközi Tamás ügyvezető 

2.Beszámoló az ápr.14-i.választmányi ülés határozatainak végrehajtásáról. A szervezet 

pénzgazdálkodásáról.  

    Előterjesztő: Oláh László titkár  

                         Szabóné Polyák Szandra gazd.vezető 

3.A KEMP kialakítását szolgáló Projekt megvalósításának helyzete, a (HTBK 

választmányának 2007.októberi határozata alapján) A Baráti Kőr lehetséges feladatai az 

emlékpark működtetése és fejlesztése érdekében(Koncepció megvitatása)  

    Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök 

4. Egyebek: 

 

1. Napirendi pont: Tagfelvétel előterjesztések csatolva: (3.sz) 

 Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető 

 

A mai Választmányi ülésen 6 fő kérte tagfelvételét. Egy fő az ülésről távolmaradt, az ő 

kérelmét későbbi időpontban fogja a választmány tárgyalni. A megjelentek részére az 

alapszabály ismertetése megtörtént.    

 

 Klecskó Zoltán: an:Mészáros Mária. Szülh: Miskolc, 1977.november 07.Lakc:8000 

Székesfehérvár, Bátky Zsigmond út.10. Iskvégz: főiskola. Foglk: hivatásos katona. 

               

  A Baráti Kör munkáját eddig is segítette, külső résztvevőként. Ezenkívül egy Baráti       

Köri kiránduláson is részt vett. Szeretne aktív tag lenni. Sárközi Tamás javasolja 

felvételét. 

                  A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába:Klecskó Zoltánt 
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 Klecskó-Magyar Zsuzsanna an:Varjas Margit, szül.h: Székesfehérvár, 1979 október 

19.Lakc:8000 Székesfehérvár,BátkyZsigmond10. Isk.végz: technikum. 

közalkalmazott. Munk.h: MH.43 HVTE aktív dolgozó. 

                   Férjével együtt szintén részt kíván venni a Baráti Kör munkájában. Sárközi Tamás  

                  javasolja felvételét. 

                  

                   A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába:Klecskó-Magyar Zsuzsannát. 

 

 Csősz József: an: Szántó Éva. Szül.h: Kalocsa, 1958.január 12. Lakc: 

Székesfehérvár Mancz János u. 6. Iskolai végz: érettségi, fogl: nyugdíjas. 

            Nyugdíjasként, szeretne aktívan részt venni a Baráti Kör munkájában, szintén 

részvett már rendezvényeken és kiránduláson. Sárközi Tamás javasolja 

felvételét. 

 

                   A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába:Csősz Józsefet. 

 

 Csőszné Kárpáti Erika: an: Berki Rózsa Szül.h:Tata 1959, május.26. Lakc: 

Székesehérvár Mancz J.u 6. Isk.végz: szakk. isk. érettségi Fogl: pü.előadó, aktív 

dolgozó. 

                   A MH. pénzügyi területén dolgozik,ezért szeretne segíteni a pénzügyi 

feladatokban, férjével együtt aktívan szeretnének a szervezetben  dolgozni. Sárközi 

Tamás javasolja felvételét. 

 

                   A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába: Csőszné Kárpáti Erikát. 

 

 VarjúGusztávné: an:Pőcze Ida, szül.h: Táp, 1955. október 04. Lakc:Székesfehérvár, 

Nagykárolyi út.15. Fogl: ht.katona. Isk.végz: közép, aktív dolg. munkh: HM.KPH 

Várpalota. 

                  Szintén pénzügyi területen dolgozik, ezért a szervezet pénzügyeinek intézésében 

szeretne közreműködni. Sárközi Tamás Javasolja felvételét. 

 

                 A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába:Varjú Gusztávnét 

 

 

                                     A Választmány 15/ 2011 (06.15) sz. határozata. 

 

 

 

A Választmány az alapszabály 5.§ A pont (1. bek) figyelembevételével – Sárközi Tamás 

előterjesztésére – 2011.junius.15-i hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezet tagjai 

sorába: 

 

 Klecskó Zoltán:an:Mészáros Mária. Szülh: Miskolc 1977.november 07.Lakc:8000 

Székesfehérvár, Bátky Zsigmond út.10.Iskvégz:főiskola. Foglk: hivatásos katona. 

 

 Klecskó-Magyar Zsuzsanna: an: Varjas Margit, szülh: Székesfehérvár, 1979. 

október 19. Lakc: 8000. Székesfehérvár, Bátky Zsigmond u.10. 

Isk.végz.:technikum, közalkalmazott, munk.h: MH.43 HVTE aktív dolgozó. 
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 Csősz József: an: Szántó Éva. Szülh: Kalocsa, 1958.január 12. Lakc: 

Székesfehérvár, Mancz János u. 6. Iskolai végz: érettségi, fogl: nyugdíjas. 

 

 Csőszné Kárpáti  Erika: an:Berki Rózsa Szülh:Tata, 1959.május. 26. Lakc: 

Székesehérvár, Mancz J.u 6. Isk.végz:szakk.isk .érettségi, fogl: pü.előadó, aktív 

dolgozó. 

 

 Varjú Gusztávné: an: Pőcze Ida Szülh:Táp, 1955. október 04. Lakc: 

Székesfehérvár, Nagykárolyi út. 15. Fogl:ht.katona. Isk.végz:közép, aktív dolgozó. 

Munkh: HM.KPH Várpalota. 

 

Tagsági viszonyuk kezdete:2011. június 15. 

 

Tagsági díj: Klecskó Zoltán, Klecskó-Magyar Zsuzsanna, Csőszné Kárpáti Erika, Varjú 

Gusztávné esetében 2000 Ft/év. Csősz József esetében 1000 Ft/év.  

 

  

Jelen határozatot a Választmány 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

 

2. Napirendi Pont: előterjesztő: Oláh László titkár, Szabóné Polyák Szandra gazdasági vezető 

Oláh László: elmondta, hogy  a Választmány a 2011.április 14-én megtartott választmányi 

ülésen összesen  hat határozatot hozott és szavazott meg. Ő mint a programok koordinálásáért 

felelős személy,kiemelte,hogy minden évben a  májusi hónap a leg  mozgalmasabb ekkor van a  

legtöbb program.Részletesen napra készen ápr.20-május 29-ig képekkel illusztrálva mutatta be 

a gazdag májusi programok végrehajtását.A betervezett programok rendben zajlottak,és a 

megfelelő pénzügyi háttér is  biztosítva lett.                               

Szabóné Polyák Szandra: beszámolt a honvéd bál pénzügyi kiadásairól. A májusi 

rendezvények elszámolása még nem történt meg. A pénzügyi támogatások beérkezését várják!  

A pontos kimutatás a pénzügyi helyzetről a mellékletben (4.sz)található,valamint tájékoztatta a 

választmányt, hogy az április 14.-i 2011/12 sz határozata alapján megtörtént a  személyi 

változások átvezetése az OTP bankban. 

                               

3. Napirendi pont: előterjesztő: Dr. Görög István alelnök. 

Dr. Görög István: beszélt a Nemzeti Emlékhely törvény létrehozásáról. Az Únió az utolsó 

ellenőrzéseket végzi és hamarosan, a törvény is elkészül. Ez által biztosítva lehet, hogy a 

Pákozdi Katonai Emlék Park is bekerülhet a Nemzeti Emlékhelyek közé, mint Nemzeti 

Történelmi Emlékhely. A Pákozdi Emlékhely Bizottság is elvégezte munkáját, a további 

feladatokat már a Nonprofit Kft, fogja felvenni. A pályázatokra nagyobb figyelmet kell 

fordítani. Sajnálattal közölte, hogy a Honvédelmi Minisztériumhoz benyújtott pályázatunkat 

elutasították. A következő időszak legfontosabb feladata, hogy az ÖHP-vel továbbra is együtt 

tudjanak működni és a szerződést megkötni. Tájékoztatta a választmányt, hogy a Doni kápolna 

környezeti rendezése érdekében kezdeményezett konzorcium létre jött, és hamarosan 

megtörténik a megállapodás. A Kápolna felújításához a Baráti Kör 2M.Ft támogatást ad, 

melynek feltételeit még meg kell teremteni. 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: a Doni kápolna felújításával kapcsolatban 

ajánlotta, hogy az előirányzott összeg biztosítása érdekében szponzorokat kellene még 

megkeresni. Méltatta a történelmi szerepét és fontosságát a beruházásoknak, és elmondta, hogy 

a szervezet büszke lehet rá, hogy ilyen feladatokat hajt végre. A terveknek megfelelően a 

vagyonátadásnak is december 31-ig meg kell történnie. 
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Hozzászólás: Orgovány István: aggodalmát fejezte ki, a vagyonátadással kapcsolatos 

határidők kitűzésével kapcsolatban. Felhívta a választmány figyelmét, hogy a HTBK érdekeit 

szem előtt kell tartani, és az átadási feladatokat is el kell osztani. 

Hozzászólás: Dr Görög István: válaszában elmondta, hogy a vagyonátadást gazdasági 

szakemberek irányítják, a törvényi háttérnek meg kell lennie. 

 

A Katonai Emlékpark Pákozd kialakításáról, a Baráti Kör ehhez tartozó feladatairól, a működés 

és fejlesztésekről, készült tervezetet, amelyet Dr. Görög István beterjesztett, a Választmány 

tagjai írásban is megkapták. Az írásos anyag a jegyzőköny mellékletét képezi (5.sz). A 

beterjesztést megvitatták és az alábbi határozatot hozták.  

                                

                             A Választmány 16/ 2011 (06.15) sz. határozata. 

 

A Választmány áttekintette a Katonai Emlékpark kialakítása érdekében 2007 októberében 

hozott határozata helyzetét. Megállapította, hogy a határozat végrehajtásra került, a beruházás 

zárása közeledik.  

A zárás végrehajtását és a létrejött vagyon aktivizálását a gazdasági vezető vezetésével kell 

elvégezni. A végrehajtásról a választmány következő ülésén adjon jelentést. 

A vagyon működtetésével kapcsolatos szerződés előkészítésével a választmány az ügyvezetőt 

hatalmazza fel. A tervezetet a választmány következő ülésére terjessze be. 

A Katonai Emlékpark tartalmi feladatai továbbvitelét a HTBK stratégiai feladatának tekinti. A 

feladat végrehajtásának tervezésére felkéri a Pákozdi Emlékhely kiállítás szervező 

munkacsoport vezetőjét. Javaslatai megtételére a következő választmányi ülésen kerül sor. 

A választmány felkéri Sulyok János alelnök urat, és az általa kijelölt személyekből álló 

csoportot a beruházás tapasztalatainak összefoglalására. A tapasztalatokat összefoglaló anyag 

önálló napirendként szerepeljen a választmány 2011. novemberi ülésén.   

 

Jelen határozatot a Választmány 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

 

4.Napirendi pont: előterjesztő: Oláh László titkár 
A Választmány tagjai a Baráti Kör 2011.őszi programjairól készült előterjesztést írásban előre 

megkapták. Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi, (6. sz) felsorolva a programokat 

és a lehetséges forrásokat. 

 

Hozzászólás: Dr.Cser-Palkovics András:  
Az 56-os emlékművel kapcsolatban, személyesen fog a Miniszter Úrral konzultálni. Az 

önkörmányzati szerepvállalásról, és arról, hogyan lehetne működési támogatást szerezni, ahhoz 

a jogi és pénzügyi lehetőségeket még át kell tekinteni. 

Hozzászólás: Kovács József: Az 56-os emlékművel kapcsolatban elmondta, hogy az ÖHP 

minden segítséget meg fog adni a tereprendezéshez, a szállításban és a munkálatokban is részt 

kívánnak venni. A tervek megtekintését kérte, véleménye szerint október közepére már ki 

lehetne alakítani. 

Hozzászólás: Dr. Görög István Beszélt a Park új beruházásáról az 56-os emlékmű 

kialakításáról, és a Park katonai jellegének bővítéséről, melyben a VADEX, és az ÖHP is részt 

fog venni. Örömmel nyugtázta, hogy a Park egy rendszerből kivont harckocsit is fog kapni. 

A források növelése érdekében, az elnök urat arra kérte, hogy adjon segítséget abban, hogy a 

többi civil szervezettel is felvegyék a kapcsolatot. 
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Elmondta, hogy július 18-án tartják a 17. Honvéd Gyalogezred napját. Ez alkalomból egy 

szoboravatásra és az újonnan elkészült „Honvédtiszt az I.Világháborúban” című könyv 

bemutatása is sor kerül, amelyre tisztelettel meghívta az Elnök urat, és Kovács József 

vezérőrnagy urat. 

Oláh László által beterjesztett programokról és a várható támogatásokról, költségekről szóló 

anyagot a Választmány tagjai megvitatták és az alábbi határozatot hozták. 

                           

 

                                  A Választmány 17/ 2011 (06.15) sz. határozata. 
 

 

A Baráti Kör állást foglalt abban, hogy az előző években sikeresen megrendezett programokat, 

szeretné tovább folytatni. A 2011.évi programok végrehajtása fontos feladata, melyeket kiemelt 

programként kezel. A támogatási források pontos ismeretének  hiányában, azonban konkrét 

határozatot hozni nem tud. Az első alelnök, a titkár és a gazdasági vezető kísérjék figyelemmel 

folyamatosan a pályázatok és támogatások alakulását, és készítsék elő a programelemeket,hogy 

azok a megfelelően finanszírozva lehessenek,és a választmány döntése esetén, magas 

színvonalon megrendezhetőek legyenek.  

 

 

Jelen határozatot a Választmány 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

 

 

A 2011.április 14. .Választmányi ülésének határozata értelmében, a fiatalok honvédelmi 

nevelésének támogatására készülő tankönyvvel kapcsolatban Németh János a téma 

előterjesztője a következő ülésen fog tájékoztatást adni, a Választmány részére.                              

                          

                                    Ezek után az Elnök az ülést berekesztette! 

                                  

                                                             

 

Kmf. 

 

 

 

 

………………………. …………………………… 

Levezető elnök        Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Mellékletek: 

1.Meghívó a választmányi ülésre.                                                    

2.Jelenléti ív. 

3.Tagfelvétel. 

4.Pénzügyi kimut.  

5. KEMP-HTBK… 

6. 2011.Őszi programok… 

 


