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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. 

 

 

Nytsz.: 19/42/2010 
 

 Jegyzőkönyv    

 

Készült: 2012. február 14.-én 17 óra 30 p. 

Helyszín: Városháza Kistanácsterme.        

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

Palkovics András elnök ismertette a napirendi pontokat.  

Megállapította, hogy -a csatolt jelenléti ív alapján- a 13 fő Választmányi és póttagból 10 fő 

megjelent. Az MH ÖHP képviseletében megjelent Szabó András ezredes úr. 

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 a december 19-i választmányi ülés határozatinak végrehajtásáról. A 

szervezet pénzgazdálkodásáról. 

                    Előterjesztő: Oláh László titkár, 

  Szabóné Polyák Szandra gazdasági vezető. 

 

3. Katonai Emlékpark Pákozd Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásának tapasztalatai, a 

továbblépés lehetőségei. 

                    Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 

  

4. A hazafiasság iskolája helyzete, lehetőségek számbavétele. 

  Előterjesztő: Oláh László titkár,  

   Németh János. 

 

5. Az éves kiadványozási terv: MK17. népfelkelő ezred, székesfehérvári katonaemlékek. 

                    Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 

       

     6. Az 1% kampány szervezési kérdései. 

                          Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

 

     7. A 2012. évi közgyűlés megtartása kérdései, napirend, beszámoló a szervezet 

helyzetéről, közhasznúsági jelentés, 2012. évi terv és pü. terv megvitatása. A feladatok 

elosztása gazdasági vezető választása. 

  Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 

                            

      8.  A Baráti kör következő programjainak áttekintése, szükséges források biztosításának 

lehetőségei. Határozathozatal a kiadásokra. 
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                             Előterjesztő: Oláh László titkár.   

 

      9. Egyebek. 

      

 1. Napirendi pont: Tagfelvétel. Előterjesztés csatolva az 1. sz. mellékletben. 

                Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

 

A mai Választmányi Ülésen 6 fő jelent meg, aki kérte tag felvételét. Elmondta, hogy az 

alapszabály ismertetve lett részükre. Felsorolta a jelentkezők nevét, és megtette azok ajánlását 

a tagok sorába. Kérte, hogy segítsék a szervezet munkáját, tudásukkal felhívta figyelmüket a 

tagsági díjak pontos fizetésére, és kérte az aktív dolgozókat hogy adójuk 1%-val is támogassák 

a szervezet működését.   

 

1.Hajas Ágnes Szül.: Székesfehérvár, 1960. augusztus 31.-én. An.: Gebhardt Margit. Lakcíme: 

8000,  Székesfehérvár Mancz János út 8 3/41. 

Jelenleg aktív dolgozó, iskolai végzettsége középfokú és eladóként dolgozik 

2.Papp László Szül.: Székesfehérvár, 1956. május 11.-én. An.: Nardai Julianna. Lakcíme: 

8000, Székesfehérvár Huba köz 2. 

Jelenleg aktív dolgozó, iskolai végzettsége főiskola. Munkahelye: Vasvári Pál Gimnázium. 

3.Sajner Gyula Szül.: Budapest, 1954. augusztus 7.-én. An.: Peczka Anna. Lakcíme: Gárdony, 

Erkel  Ferenc út 9 sz.  

    Jelenleg már nyugállományú Honvéd tiszt, iskolai végzettsége egyetem. 

4.Takács Adrienn Szül.: Székesfehérvár, 1988. március 7-én.. An.: Kósa Terézia. Lakcíme: 

Székesfehérvár, Prohászka O. út 24 fsz/4. 

Jelenleg aktív dolgozó, iskolai végzettsége főiskola, munkahelye KEMPP Nkft., beosztása 

referens. 

5.Czérna János Szül.: Székesfehérvár, 1964. június  10.-én. An.: Gáspár Erzsébet. Lakcíme: 

8151,  Szabadbattyán, Mártírok út 7. 

6.Tóth Csaba Szül.: Budapest, 1966. július 8.-én. An.: Szöllősi Zsuzsanna. Lakcíme: 8000,  

Székesfehérvár, Farkasvermi út 27. 

 

A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába: Hajas Ágnest, Papp Lászlót, Sajner  

Gyulát, Takács Adrient, Czérna Jánost, Tóth Csabát. 

  

 

.                             A  Választmány 1/2012.02.14./ sz. határozata. 

 

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

előterjesztésére – 2012 február 14.-ei  hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezete 

tagjai sorába: 

 

 Hajas Ágnest Szül.: Székesfehérvár, 1960. augusztus 31.-én. An.: Gebhardt 

Margit. Lakcíme: 8000,  Székesfehérvár Mancz János út 8 3/41. 

 .Papp Lászlót Szül.: Székesfehérvár, 1956. május 11.-én. An.: Nardai Julianna. 

Lakcíme: 8000, Székesfehérvár Huba köz 2. 

 Sajner Gyulát Szül.: Budapest, 1954. augusztus 7.-én. An.: Peczka Anna. 

Lakcíme: Gárdon,y Erkel  Ferenc út 9 sz. 

 Takács Adriennt Szül.: Székesfehérvá, 1988. március 7-én.. An.: Kósa Terézia. 

Lakcíme: Székesfehérvár, Prohászka O. út 24 fsz/4. 

 Cérna Jánost Szül.: Székesfehérvár, 1964. június  10.-én. An.: Gáspár Erzsébet. 

Lakcíme: 8151,  Szabadbattyán, Mártírok út 7. 
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 Tóth Csabát Szül.: Budapest, 1966. július 8.-én. An.: Szöllősi Zsuzsanna. 

Lakcíme: 8000,  Székesfehérvár Farkasvermi út 27. 

 

Tagsági viszonyuk kezdete: 2012. február 14. 

 

Tagsági díj 2012 évre: Hajas Ágnes, Papp László, Takács Adrienn, és Tóth Csaba 

részére  2000 Ft./év.                    

        Sajner Gyula és Cérna János részére 1000 Ft./év. 

  

Jelen határozatot a Választmány 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

 

2.Napirendi pont: Beszámoló a december 19-i választmányi ülés határozatinak 

végrehajtásáról. A szervezet pénzgazdálkodásáról. 

                    Előterjesztő: Oláh László titkár, 

                                         Szabóné Polyák Szandra gazdasági vezető. 

 

Oláh László: beszámolójában elmondta, hogy Pákozd Önkormányzata is lemondott a 

Pákozd 087/A hrsz.-n található épület elővásárlási jogáról, így a Fejár Megye tulajdonában 

lévő részt Székesfehérvár MJV Önkormányzata megvásárolta. A KEMPP Nkft. részére a 

tagi kölcsön átutalására nem került sor, mert az Nkft. bevételhez jutott. Kőnig Alajosné 

Szerződése megkötésre került. A szerződése 2012. február 29.-vel lejár, ezért a pénzügyi 

lehetőségek figyelembevételével javaslom annak meghosszabbítását. A továbbiakban 

beszámolt az előző választmányi ülés óta történt eseményekről. A részletes felsorolását a 2. 

sz. melléklet  tartalmazza.    

Szabóné Polyák Szandra: elmondta, hogy az új beruházással kapcsolatban felmerült 

vagyonaktiválás kérdése a pákozdi önkormányzat feladata és felelőssége. Ez ügyben történt 

előre lépés, mert külső szakértő bevonásával megkezdték a vagyonrész elkülönítését. A 

továbbiakban ismertette a Szervezet pénzügyi helyzetét, amelynek kimutatása a 3. sz. 

mellékletben szerepel. Az év végi pénzügyi leltár elkészült. A jelentése az iktatókönyvben 

22/43/2012 nytsz.-on található. A 2011. év lezárása folyamatban van, a közgyűlésig elkészül 

a beszámoló. 

A Választmány a beterjesztést 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

 

3.Napirendi pont: Katonai Emlékpark Pákozd Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásának 

tapasztalatai, a továbblépés lehetőségei. 

                    Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 

 

       Dr. Görög István beterjesztését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

Hozzászólások: Dr. Karsai Béla: fontosnak tartaná a KEMPP lehetőségeinek médiában való 

szélesebb körű megismertetését, mert eddig ilyen jellegű reklámmal még nem próbálkozott a 

szervezet (például a Duna Televízióban). Reklám filmeket kellene készíteni és azok 

bemutatása után mérni a hatást, hogy növekedik-e a látogatók száma és a bevétel. Javasolja, 

hogy egy bemutató keretében a KEMPP-et és lehetőségeket be kell mutatni helyszíni 

látogatás keretében a vállalkozói, alkalmazottakat foglalkoztató rétegnek is.  
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Németh János: a működtetéshez továbbra is a pályázatokon való részvételekben látja az 

anyagi lehetőségeket. Az internet közösségi portáljain a fiatalokat meg kell mozgatni ezért a 

nemes ügyért, akár társadalmi munkával -például- a környezet rendezésére. 

Kollár Endre: tolmácsolta, hogy a Térképészeti Intézetből Bajnok Levente további 

segítségüket ajánlotta fel a KEMPP környezetének térképen, maketton történő 

megjelenítésében. 

Dr. Cser-Palkovics András: elmondta, hogy a város már megtette az első lépéseket a 

KEMPP –be való belépéskor annak fenntartása érdekében. Megkezdődtek a tárgyalások, jogi 

értelemben vannak még feladatok. Előkészületben van a Nkft-be a FB. tagválasztás is. 

Dr. Görög István: felvetette a kérdést, hogy legyen e pályázat a „Miska huszárra”, mint 

jelképe a KEMPP-nek? 

Dr. Karsai Béla: Véleménye szerint is ennek a szobornak Fejér Megyében, jól látható helyen 

van a helye. 

Dr. Cser-Palkovics András: véleménye szerint csak akkor van értelme a szobor 

felállításának, hogyha ez az emlékpark reklámja is. Érdemesnek tartja ebben az irányban 

indulni és pályázni, majd azt magas ponton, a KEMPP területén, az  M7. útról is látható 

helyen elhelyezni. 

A Választmány a beterjesztést 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

 

4. Napirendi pont: A hazafiasság iskolája helyzete, lehetőségek számbavétele. 

  Előterjesztő: Oláh László titkár, Németh János. 

 

 Az előterjesztés szövegét a 5.sz. melléklet tartalmazza. 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: jó kezdeményezésnek tartja az egy napos 

táborok, kirándulások megrendezését. A távolságok nem nagyok ezért könnyebben eljutnak a 

diákok az emlékparkba. Elképzelhetőnek tartja, hogy a város ezekhez a kirándulásokhoz  

anyagilag hozzá járulna, így azt még vonzóbbá lehetne tenni, hiszen ez közcélú és ez  

látogatói szám növekedést  jelentene. 

Bozai István: támogatja az egy napos kirándulások szervezését. Régi tapasztalata szerint a 

vidéki településekről is sok fiatalt lehetne megmozgatni és hívni, hogy látogassák meg a 

parkot. Kihelyezett órákat kellene ott tartani, és azt szabadtéri programokkal vonzóvá tenni. 

A választmány a napirendi pontot, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

                        

A Választmány a beterjesztést 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

5. Napirendi pont: Az éves kiadványozási terv: MK 17. Népfelkelő ezred, 

székesfehérvári katonaemlékek. 

                    Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 

       

Dr. Görög István: ez évben is a Szervezet a szerény lehetőségek mellett hozzá akar járulni a 

város honvédelmi hagyományait feldolgozó kiadványok megjelenéséhez. Ebben az évben 

májusra, a Hősök Napja  alkalmából tervezik a „Székesfehérvár katonai emlékei” című 

kiadvány megjelentetését amely Jobbágy Antal és Molnár Artúr közös munkája. Az őszre 

készülne el a MK 17. Népfelkelő gyalogezred története” című kiadvány- Pintér Tamás, 
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Rózsafi János és Dr. Stenczinger Norbert közös munkája. Szakmai tervet az 5. sz. melléklet 

tartalmazza. Kérte a választmányt, hogy támogassa a kiadványok megjelenésének segítését. 

Azon kívül megköszönte Kollár Endre munkáját és felkérte hogy továbbra is folytassa a 

Szervezet archív képeinek feldolgozást ppt. anyagként.  

Kollár Endre elfogadta a felkérést és technikai segítséget kért a folytatáshoz. 

A Választmány a beterjesztést 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

 6.Napirendi pont: Az 1% kampány szervezési kérdései. 

                          Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

 

Sárközi Tamás: tájékoztatja a választmányt, hogy az előző évekhez hasonlóan ez évben is el 

kell érni az adófizető polgároknál, hogy adójuk 1%-át a baráti körnek ajánlják fel. A 

felajánlást csak akkor teszik meg, ha beszámolunk nekik eddigi eredményeinkről és ha 

számukra is tetsző célokat valósítunk meg, ezért javasolja célkitűzésként az alábbiakat: 

- katonai emlékhely kialakítása, fejlesztése; 

- Ifjúság honvédelmi nevelése; 

- Doni kápolna karbantartása; 

- Katonai Emlékpark Nemzetivé fejlesztése; 

- Honvédelemmel kapcsolatos vetélkedők, versenyek szervezése, lebonyolítása. 

 

Hozzászólások: Dr. Cser–Palkovics András: tájékoztatta a választmányt, hogy a 

Médiacentrum felületein tájékoztatást lehet kiadni, és hogy ebben az évben közcélú 

reklámként meg fog jelenni a Civil szervezetek közös 1%-os kampánya Székesfehérváron, 

amibe a felhívás behelyezhető.  

Dr. Görög István: kérte az Elnök urat, a honvédségi vezetőkkel történő beszélgetés 

alkalmával az 1%-os felajánlás lehetőségeként a HTBK-ra és a Nemzeti Emlékparkra is hívja 

fel a figyelmet. 

Oláh László: javasolja, hogy a misszióban szolgáló katonákat is tájékoztatni kell a 

lehetőségekről.  

Karsai Béla: a felajánlás felhívására készült nyomtatványt a munkahelyi kifizető helyeknek 

célszerű eljuttatni, átadni. 

 

A Választmány a beterjesztést 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

 

          7.Napirendi pont: A 2012. évi közgyűlés megtartása kérdései, napirend, beszámoló a 

szervezet helyzetéről, közhasznúsági jelentés, 2012 évi terv, pü. terv megvitatása. A 

feladatok elosztása, gazdasági vezető választása. 

  Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 

                            

Dr. Görög István: előterjesztését a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatban a 4. sz. 

melléklet tartalmazza. A választmány az előkészületek, feladatait név szerint meghatározta, a 

napirendi pontokat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

                    A  Választmány 2/2012.02.14./ sz. határozata. 
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A HTBK választmánya 2012. március 9. 16 órára összehívja a Baráti Kör Közgyűlését. 

Helyszín: A. ÖHP nagyterem,  B. Városháza nagyterem (a rendezvény pontos helyszíne még 

nem dőlt el). 

Napirendi pontok, előadók: 

1. Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2012. évi 

Cselekvési Tervre. 

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András elnök. 

2. a) Beszámoló a gazdálkodás és a költségvetés helyzetéről, valamint a 2012. évi 

költségvetési terv ismertetése.          

Előterjesztő: Szabóné Polyák Szandra gazdasági vezető. 

 b) Közhasznúsági jelentés ismertetése. 

  Előterjesztő: Oláh László titkár. 

3. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése. 

Előterjesztő: Orgovány István a FEB elnöke. 

4. Vita a beszámolókról, a 2012. évi tervekről, közgyűlési határozathozatal azok 

elfogadásáról. 

 Vitavezető: Dr. Cser-Palkovics András elnök. 

5. Javaslat a tagsági díj emelésére. 

 Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András elnök. 

6. Gazdasági vezető választás. 

Vezeti: Dr. Cser-Palkovics András elnök. 

     7.    Baráti beszélgetés. 

Jelen határozatot a Választmány 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

Dr. Karsai Béla: az alelnök úr felajánlotta, hogy a közgyűlés lebonyolításánál a baráti 

beszélgetés hangulatához saját erőből hozzá járul /szendvics, ital/. A választmány ezt 

köszönettel elfogadta! 

 

        8.Napirendi pont: A Baráti Kör következő programjainak áttekintése, szükséges 

források biztosításának lehetőségei. Határozathozatal a kiadásokra. 

                             Előterjesztő: Oláh László titkár.  

 

Oláh László: ismertette a programokat és feladatokat. A KEMPP ünnepélyes megnyitását 

március 10.-ére tervezték. A baráti kör tagjaiból a pákozdi munkacsoporttal közösen 

szervezve önkéntes munkát hirdetnek meg március első hétvégéjére a téli leállás utáni park  

rendezés és takarítási munkákra. Fontosnak tarja, hogy az emberekben tudatosítani kell, hogy 

a park a közönségnek szól és mint Nemzeti Emlékhelyet  kiemelten kell népszerűsíteni. A 

megnyitó rendezvényére az Elnök urat várják, hiszen a város is tulajdon részes lett. 

Felsorolásában kiemelte a művészeti programként a képzőművészeti és festmény kiállítás 

szervezését, könyvbemutatók rendezését. Általános és középiskolák részére szervezett 

programként hadisírok felkutatását. Nyári gyerek táborok szervezését. A „Hazafiság iskolája” 

program keretében vetélkedők szervezését. A feladatok anyagi hátterét csak részben tudja 

vállalni a szervezet. Pályázatokra, támogatásokra továbbra is nagy szükség lesz. Kérte, hogy 

a rendezvények költségeinek tervezetét azok pontosítása után nyújthassa be. 
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A Választmány a beterjesztést 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

 

Egyebek: Dr. Görög István: ismertette, hogy ez évben is lehetőség van a „Sípos Gyula” 

díjra (egy személyre) és HM szintű elismerésre  javaslatot tenni. A díjra a választmánynak 

javasolja Sulyok János alelnök urat, aki 17 éve tagja a szervezetnek és mindig aktívan 

segítette pénzügyi területen a szervezet munkáját. 

A Választmány a beterjesztést egy tartózkodás mellett /Dr. Cser-Palkovics András/ 9 igen 

szavazattal elfogadta! 

Honvédelmi Minisztériumi szintű elismerésre 2012. évben Kollár Endrét, Sándor Csabát és 

Sárközi Tamást javasolta. 

A Választmány a beterjesztést 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

Tájékoztatta a választmányt, hogy a Szlovák Veteránszövetség ez évben is megrendezi 

hagyományos tavaszi versenyeit, melyen eddig is részt vettek sportlövőink. Felkérte Kollár 

Endrét a szervezésre és a lebonyolítására. 

Kollár Endre: elfogadta a felkérést és a szervezés lebonyolításához segítséget kér. 

Sárközi Tamás: tájékoztatta a választmányt az Új civil törvény feldolgozását végző 

rendezvényről és kérte a feladatok meghatározását. 2012. 01. 18.-án Sándor Csaba úrral részt 

vettünk a civil törvénnyel kapcsolatos tájékoztatón a Civil szervezetek házában. Itt 

részlegesen ismertették a 2011. évi CLXXV. Törvényt az egyesületi jogról, a közhasznúsági 

jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról. Főleg a régi 

törvényektől való eltéréseket emelték ki, ahol hangsúlyozták a kettős könyvvitel 

bevezetésének kötelezőségét és a tavalyi beszámolók leadásának határidejét. Hangsúlyozták, 

hogy kiemelten közhasznú szervezet csak 2 év vizsgálata után lehet a kör. Ismertették a 

350/2011 (XII.30) kormányrendeletet a civil szervezetek gazdálkodására, az adatgyűjtés és 

közhasznúság egyes kérdéseire. Felhívták a figyelmet a közhasznúsági mellékletre, amit 

minden évben le kell adni a bíróságra. A fentiek alapján át kell dolgozni a baráti kör 

alapszabályait, gazdálkodási határozatait. Kérte a választmányt jogász kijelölésére a törvény 

és kormányrendelet közgyűlésig történő áttekintésére. 

Dr. Görög István: felkérte Dr. Ladányi Istvánt a rendeletek tanulmányozására és a 

szükséges intézkedések beterjesztésére. 

Sárközi Tamás: mint már elhangzott, a pákozdi önkormányzat napokon belül átadja a baráti 

kör tulajdonrészét bizonyító, aktiválható okmányokat. A pákozdi  87/A és B hrsz-en található 

objektumokat és bennük, környezetükben elhelyezett kiállítási tárgyakat a KEMPP  Nkft. 

működteti, üzemelteti, de az együttműködésről nincs még megállapodás a tulajdonosok és 

üzemeltető között. Együttműködésről szolgáltatási, vagy vagyonkezelési megállapodást, 

szerződést célszerű kötni a tulajdonosok és a KEMPP Nkft. között. Bonyolítja még a 

szerződés megkötését, hogy több tulajdonos van különböző arányú tulajdonrészekkel. Az 

együttműködési megállapodás megkötése sürgős feladat, ezért kéri kidolgozó csoport 

létrehozását jogász, gazdálkodási és logisztikai szakemberek bevonásával. Mintaszerződést 

már kaptunk. 

Dr. Görög István: felkérte Dr. Ladányi Istvánt a mintaszerződés és az együttműködési 

lehetőségek tanulmányozására és a következő választmányi ülésen a tájékoztatásra. 

Sárközi Tamás: beszámolt az év végi leltározás végrehajtásáról, tapasztalatairól és 

feladatokról. A jelentése az iktatókönyvben 13/41/2012 nytsz.-on található. 
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Dr. Görög István: tájékoztatta az állományt, hogy a nyárra tervezett tanulmányúttal 

kapcsolatos előtervezést a szervezést vállaló Nagy Edit elkészítette. Felkérte Nagy Károlyt a 

tervezet ismertetésére. 6. sz. melléklet. 

Nagy Károly: ismertette a tervezetet, és kiemelte, hogy a nagy utazási távolság miatt 

mindenképpen célszerű több nappal meghosszabbítani a tanulmányutat hogy pihenésre is 

legyen idő, valamint a hazautazás ne egy napon történjen. Útközben is nagyon sok látnivaló 

van és így a fajlagos költségmutató is hatékonyabb. 

Sándor Csaba: javasolja, hogy a programban résztvevők, de nem tag állomány fizessen 

regisztrációs díjat. Ez évben 1000 Ft.-ot, a mindenkori legkisebb tagdíj összegét. 

Sárközi Tamás: tájékoztatta a választmányt a HTBK okmányellenőrzés tapasztalatairól és a 

nyílt iratok megsemmisítésére történő javaslat előterjesztéséről. A kör megalakulásától 2009. 

évig terjedő időszak több ezer iratát nézte át a bizottság, és 1061 tételt javasol 

megsemmisítésre. A baráti kör tevékenységét tartalmazó iratok továbbra is megőrzésre 

kerülnek. A gazdálkodást alátámasztó iratok rendezése még hátra van, ehhez kéri a 

gazdálkodási vezető és a pályázati felelős segítségét. 

Hozzászólások: Dr. Görög István: véleménye szerint az iratok selejtezése előtt még 

alaposan át kell vizsgálni. Felkérte Kollár Endrét, hogy azokat nézze át, a fontosnak tartott 

iratokat dolgozzák fel, digitalizálják, hiszen kordokumentumok is lehetnek benne, amik a 

szervezet történetéhez szorosan hozzátartoznak.  

Kollár Endre: egyetértett a felvetéssel, szívesen átnézi a dokumentumokat és javasolta ha 

lehetőség lenne rá, akkor a digitalizáláshoz segítséget kér. 

Dr. Cser-Palkovics András: véleménye szerint a kordokumentumokat külön kell kezelni, 

esetleg levéltárba helyezni.  

Sárközi Tamás: ismertette, hogy a szervezet nevében részt vett Honvéd Nyugdíjas Klub 

fennállásának 45. évfordulója alkalmával rendezett ünnepségen. Az elmúlt évek 

áttekintésében megemlítették a szervezetek közötti együttműködést, aminek emlékére egy 

felirattal ellátott ajándéktárgyat adtak át (fedeles söröskorsó). 

 

A Választmány a beszámolókat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

 

Sárközi Tamás: felvetette, hogy célszerű lenne rendezni a tagdíjak körül már több éve 

húzódó anomáliákat. A tagdíj nagysága már rég nem fedezi a posta, telefon és internet 

költségeket, nem beszélve az irodafenntartásról és alkalmazott díjairól. Javasolja, -mivel az 

elmúlt években nem volt díjemelés- a korrekciót, valamint, hogy a tagdíjhátralékosokkal 

szemben kezdeményezzük a befizettetést, vagy az alapszabály szerinti eljárás megindítását. 

Kéri a választmány döntését, mivel a határozatot a közgyűlés elé kell terjeszteni. 

Szabóné Polyák Szandra: az előterjesztéssel egyetért, javasolja a tagdíjak duplájára történő 

emelését, azaz nyugdíjas és diák állomány részére 2000 Ft.-ra, aktív keresők részére 4000 Ft.-

ra történő emelését, a 100 tagdíjelmaradónak pedig figyelemfelhívás kiküldését, hogy a 

közgyűléssel egyidejűleg rendezzék az elmaradásaikat. 

Sándor Csaba: tudomása szerint a szervezetnek önfenntartónak kell lennie, továbbá más 

civil szervezeteknél a tagdíj még magasabb ezért javasolja a tagdíjak nyugdíjasok és diákok 

részére 3000 Ft.-ra, aktív keresők részére 5000 Ft.-ra történő emelését és mivel a több éve 

nem fizetők csak pénzébe vannak a szervezetnek, ezért meg kell szüntetni a tagságukat. 
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Szorgalmazza, hogy az irodai és postaköltségek csökkentése érdekében a levelezést 

elektronikus úton valósítsuk meg. 

Bozai István: felhívja a figyelmet, hogy a túl magas tagdíj a tagok kiválását is 

eredményezheti, ami káros és nem lehet a cél. 

Dr. Görög István: a javasolt tagdíjemelések mértéke jelentős ugyan, de az egy éves díj, 

hónapokra lebontva már jelentéktelen, talán egy ital ára. Kéri, hogy az email címeket 

pontosítsuk, erre legmegfelelőbb alkalom a tagdíjbefizetés és közgyülés. 

Dr. Cser-Palkovics András: kéri, hogy a tagdíjat nem fizetőket szólítsuk fel elmaradásukra 

és ha nem teljesítik kötelességüket, akkor az alapszabály szerint kell velük eljárni. 

Véleménye szerint a kis jövedelemmel, vagy azzal sem rendelkezők tagdíját 2000Ft-ban, a 

munkaviszonyban állókét 5000 Ft-ban –mivel Ök jobban terhelhetők- célszerű lenne 

megállapítani és kéri ennek elfogadását.  

A Választmány a javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

                    A  Választmány 3/2012.02.14./ sz. határozata. 

 

A választmány a tagdíj emelését a közgyűlés elé terjeszti, és javasolja annak mértékét a 

nyugdíjas és diák állomány részére 2000 Ft.-ra, aktív keresők részére 5000 Ft.-ra emelni. 

 

A Választmány a határozatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

Dr. Cser-Palkovics András: a választmányi ülés zárásaként megköszönte a választmány és a 

bedolgozók, aládolgozók néha nem látványos munkáját. 

 

                              Az Elnök a Választmány ülését berekesztette! 

 

 

                                                               

                                                               Kmf. 

 

 

………………………. …………………………… 

Levezető elnök        Jegyzőkönyvvezető 

 

Mellékletek: 

1. Tagfelvétel.                                                  

2. Oláh László beszámoló. 

3. Pénzügyi kimutatás. 

4. Dr.Görög István beterjesztése. 

5. Könyv szakmai terve. 

6. Csoportkirándulás programjavaslat. 

7. Jelenléti ív. 

8. Meghívó. 
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