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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 -311-255,
www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu
Nytsz: 54/47/2012.
Jegyzőkönyv
Választmányi ülésről.
Ideje: 2012. szeptember 20-án 17:00 óra.
Helye: Székesfehérvár, Városháza kistanácsterem.
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 tagból 6 fő jelent meg. 2. sz. melléklet.
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. sz. melléklet.
1. Tagfelvétel.
Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.
2. Beszámoló a 2012. június 27-i választmányi ülés óta elvégzett munkáról és az
azokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatokról, a szervezet pénzgazdálkodásáról.
Előterjesztő: Oláh László titkár
Sándor Csaba gazdasági vezető.
3. A „HONVÉDFESZTIVÁL-2012” előkészítésének helyzete, szervezési
feladatai és pénzügyi tervezete.
Előterjesztő: Dr. Görög István alelnök
Sándor Csaba pénzügyi vezető.
4. A „Hazafiság Iskolája” pedagógiai program aktuális kérdései, a 2012/13-as
Tanév működésének és fejlesztésének feladatai.
Előterjesztő: Oláh László titkár programfelelős.
5. A Szervezetünk belső fejlesztését és jövőképének alakítását szolgáló
továbbképzés megtervezése, a szervezési feladatok meghatározása (2012 ősz)
Előterjesztő: Dr. Görög István alelnök.
6. Egyebek: A Doni kápolna környezet rendezése projekt lezárása, pénzügyi
beszámolója, elfogadtatása.
A következő időszak tervezett és terven felüli feladatainak áttekintése.
Lezárt és folyamatban lévő pályázataink helyzete, a jövőbeni pályázati
lehetőségeink áttekintése.
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1. Napirendi pont: Sárközi Tamás: Bejelentette, hogy nem érkezet az elmúlt
időszakban tagfelvételi kérelem.
2. Napirendi pont: Oláh László: Beszámolójában kiemelte, hogy az elmúlt időszak
bővelkedett eseményekben. Sok feladatot hajtottak végre. Kiemelte a nyári
Honvédelmi tábor megrendezését, amely nagyon sikeres volt. A bevétel és kiadás a
pénzügyi tervnek megfelelően alakult. Az érdeklődés megnőtt, országosan is igény van
a táborozás megrendezésére. Önálló honlapot hoztak létre. Július 17-én a 17.
gyalogezred ünnepén koszorúzás volt, majd az augusztus 20-i ünnepségek,
következtek. Gyergyószentmiklóson egy meghitt ünnepségen vettek részt, amelyen a
II. világháborúban a székesfehérvári hősi halott katonákra emlékeztek az ott felállított
emlékműnél. A szervezet közreműködött egy újabb NÁTO kiadvány létrehozásában,
ami hamarosan megjelenik. A „Hazafiság Iskolája” pedagógiai program ünnepélyes
tanévnyitója szeptember 6-án került megrendezésre a KEMPP területén. 3. számú
melléklet.
Hozzászólás: Dr. Görög István: Kiegészítette az elhangzottakat, majd a KEMPP
gazdálkodásáról számolt be. Szerencsésen alakultak a bevételek. Ha szoros is a helyzet
nem kellet az alapító vagyonhoz nyúlni. A látogatottság hullámzó volt. A tavaszi
időszak erősebb, a szeptember eleje gyengébb volt, de a ”Hazafiság Iskolája” program
beindulásával újból népesebb a park és a jó idő is kedvezett a kirándulóknak. Továbbra
is várják a támogatásokat és javasolta, hogy az újabb szponzorok megkeresését
szorgalmazni kell. Tájékoztatta a Választmányt, hogy Európai Uniós támogatásból el
készült az emlékhelyen lévő 48-as kiállítás felújítási terve, amelyet L Simon László
államtitkár úr közbenjárásával és javaslatával támogatott. Szeptember 30-án rendezik
meg a NÁTO futást, ahol a kapott angol nyelvű NÁTO anyagot terjesztik a látogatók
között. Elmondta, hogy a Szervezet átvilágítása megtörtént és a bizottság rendben
találta a működését. Az albániai kirándulás élményeiről is beszámolt, amely
összességében jól szervezett, látnivalóban gazdag és közösséget összekovácsoló
program volt. A Baráti kör Honlapján megtalálhatók a képek és a beszámoló. A „Miska
Huszár” szobrot és bemutatását a Művészeti lektorátus kiállítható műnek ítélte, mind
alkotás, mind felállítási hely szempontjából.
Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: Kérte, hogy a 48-as kiállítás felújítási
terveit kérjék be tanulmányozásra. A ”Miska Huszár” szobor előzetesen kijelölt helyét
jónak ítélték meg.
Hozzászólás: Kollár Endre: Megelégedettségét fejezte ki az elvégzett munkával
kapcsolatban és pozitívnak tartja, hogy a Szervezet munkája több sajtó nyilvánosságot
kapott, mint eddig. Székesfehérvár Honlapján és a sajtóban is minden rendezvényről,
eseményről napra készen beszámoltak. A szervezet honlapja is jól működik.
A Választmány fenti javaslatokat és a beszámolót egyhangúan elfogadta.
3. Napirendi pont: Dr. Görög István: Elmondta, hogy minden évben nagy szervezést
igényel a Honvédfesztivál megrendezése. Nagy feladat a költségek finanszírozásának
előteremtése. 4. számú melléklet.
Az idei évben magasabbak az árak.
Támogatásokból és pályázatokból 925 ezer Ft jött össze. Az események folyamatosan
alakultak az ünnepség szervezésekor. Többszöri változtatás volt, hogy ki fogja az
ünnepi beszédet tartani. A program véglegesen kialakult és megvan az esély, hogy az
teljesülni fog. A meghívók kézbesítésre kerültek. Javasolta a Választmánynak, hogy
támogatójegyet bocsássanak ki a 2013. év szeptember 29-i pákozdi ütközet 165.
évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő „Csata Alap” javára 1000 Ft. értékben,
amely csak jelképes összeg. Természetesen nagyobb összeggel is hozzá lehet járulni. A
támogatójegyet a Városi ”Lecsó Fesztiválon” is propagálják és árulják. A Megyei
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Önkormányzat részére is átadtak 200 db jegyet értékesítésre, valamint a Krajcáros
Alapítvány is támogatja. A támogatói jegy vásárlóit az idei „Honvédfesztiválon”
vendégül látják egy babgulyásos ebédre.
Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: A Honvédfesztivál megrendezési
költségeit csökkenteni kell, ezért javasolja a VIP költségek törlését.
A Választmány 8/2012.09.20/ sz. határozata.
A Választmány úgy határozott, hogy 1000.- Ft értékben „TÁMOGATÓJEGYET” ad ki a
Szervezet a 2013. év szeptemberében megrendezésre kerülő pákozdi ütközet –jubileumi
- 165. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő csatabemutató javára „CSATA
ALAP” néven.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
4. Napirendi pont: Oláh László: Beszámolt a Hazafiság Iskolája pedagógiai
programjáról, a 2012/13 tanév feladatairól, amelyet az 5. számú melléklet tartalmaz.
Kiemelte, hogy folyamatos fejlődésre van szükség és az anyagi hátteret is elő kell
teremteni. Felhívta a figyelmet, hogy folyamatos a leterhelés, a programban dolgozókat
és együttműködőket magas szinten kell motiválni nehogy ”kiégetté” tegye a lelkes
önkénteseket és katonákat. Ez a program nagyon sikeres, tehát folytatni kell.
Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: Megoldás lehetne, ha ebbe a programba
bevonnák a képzett múzeumpedagógusokat is.
Hozzászólás: Dr. Görög István: Elmondta, hogy több pályázat jelenik meg ezen
programok támogatására, amire be kell adni pályázatokat. Pákozd ügyében az októberi
ülésen döntést kell hozni.
A Választmány a fenti javaslatot, és a beszámolót egyhangúan elfogadta.
5. Napirendi pont: Dr. Görög István: Elmondta, hogy a szervezet legfontosabb
feladata az új civil törvény miatti változásokra való felkészülés. A tanácskozást
november 23-ára tervezték! Elő kell készíteni és egyeztetni kell ki mit vállal fel 2013ban. Egyeztetni kell a különböző szervezetekkel is. Ennek összehangolására felkérte
Kollár Endre örökös tagot, valamint bejelentette, hogy a szervezet irodája másik
helységbe fog költözni és kérte, hogy az ügyiratok selejtezésében is vegyen részt. Az
előző választmányi ülés óta nem történt előre lépés a különböző területekre vonatkozó
szabályzatok kidolgozásában.
Hozzászólás: Sárközi Tamás: Tájékoztatta a választmányt, hogy a nyári szabadságok
és a tagok passzivitása miatt nincs előrelépés a munkában és jelezte, hogy a készenlét
időpontjának módosítására van szükség.
Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András: A Szabályzatok kidolgozása jogi feladat.
Segítségként ajánlott fel, hogy az önkormányzat jogászai segítenek kidolgozni az ide
vonatkozó szabályokat. Utána a szervezetnek kell eldönteni saját jogi keretein belül azt,
hogyan hangolja ezt össze. Ennek megoldása fontos feladat, mert a szabályzatokat a
következő közgyűlés elé kell terjeszteni.
Hozzászólás: Kollár Endre: A 2013 év fő irányvonalát ki kell dolgozni, véleménye
szerint ebben azoknak legyen szerepe, akik eddig is vitték a szervezet ügyeit!
A Választmány a fenti javaslatokat, és a beszámolót egyhangúan elfogadta.
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Egyebek: Dr. Görög István: A cselekvési tervben a soron következő feladatokról
beszélt. Kiemelte az október 23.-i ünnepségek szervezési feladatait és annak
lebonyolítási tervének az elemeit. A pákozdi emlékhelyen tavaly felállított 56-os
emlékműnél megrendezett ünnepség méltóan ad helyet az emlékezésre. Ezen az
eseményen az 56-os szervezetek tovább is szeretnének együttműködni a
megemlékezésekben. Az idén is október 27-én délelőtt lenne a közös emlékezés,
melyre felajánlottak egy programot, továbbá a városban a Hiemer házban kiállítás
szerveznek ”Szovjet Sztori” néven. Kérte a Választmány felhatalmazását a
szervezésben való részvételre, és némi anyagi hozzájárulást a rendezvény költségeihez.
Dr. Cser-Palkovics András: Kérte, hogy a program tervezetét szeretné megnézni. A
programnak körültekintőnek kell lennie tekintettel a téma kényességére!
Dr. Görög István: A „Támogatók estje” programról elmondta, hogy a tavalyi
rendezvény nem hozta azt az eredményt, amit vártak tőle. Annak a költsége 300 ezer Ft.
volt. Az idén gondolja át a választmány annak megrendezésére?
Elmondta, hogy a pályázati anyagok Oláh László közreműködésével elkészültek, és
határidőre be tudják adni a HM felé.
Dr. Cser-Palkovics András: Tájékoztatta a választmányt, hogy ”A Fehérvár Köszönti
Katonáit” elnevezésű programot a Városi Önkormányzat támogatja. Szeretnék
szélesebb körben propagálni, valamint a Vörösmarty Színházból az ARÉV
sportcsarnokba áttenni a helyszínét. Ez nagyon rangos esemény ahol a katonák és
civilek sokkal többen részt tudnak venni. A hivatásos és szerződéses katonákat lehetne
így szélesebb kőrben ünnepelni, Őket esetleg kedvezményes jegyekkel támogatni. A
támogatók részére nagyobb összegű jegyet bocsájtanak ki, továbbá a város lakosai
részére kedvezőbb árral számítanak, az esetleges bevételi hiányt pedig a Város
kipótolja. Az egész rendezvénynek, mint minden évben a HTBK részese kell hogy
legyen! A rendezvényt december 7-ére tervezték és egyben ez lehetne a Támogatók
estje rendezvény is. Ha kell, egy kis különterem a meghívottak részére rendelkezésre
áll.
Orgovány István: Tapasztalatai szerint a katonák részvételi aránya elég alacsony a
rendezvényeken. A civilek felé is széles körben legyen nyitva a rendezvény. Javasolja a
katonák részére 200-300 ingyenjegy biztosítását és a HTBK aktív tagjait is
megajándékozni a belépővel.
Kollár Endre: Hiányolja a Baráti társaság családias régi hangulatát. Tervezzenek a
rendezvény után közös baráti beszélgetést egy helységben.
Ezek után az Elnök az ülést berekesztette.
Kmf.

Dr. Cser-Palkovics András
Elnök

Stégner Lajosné
Jegyzőkönyvezető

Mellékletek:
1. Meghívó
2. Jelenléti ív
3. Beszámoló
4. Finanszírozási terv
5. Program
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