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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:18/2013
Jegyzőkönyv
Választmányi ülésről.

Ideje: 2013. május 09-én 17 óra.
Helye: Helyőrségi Klub, Malom utca 2. 1-es terem.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. Dr.
Görög István első alelnök az /elnök úr távolléte miatt/ ismertette a napirendi pontokat.
Megállapította, hogy a csatolt jelenléti ív alapján a 11 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 (beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető).
2. A Baráti Kör 2013. március 27-én megtartott közgyűlésének határozataiból
adódó feladatok a szervezet működését segítő szabályzatok megvitatása
(beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Oláh László titkár).
3. A májusi „Honvédelmi hét” program sorozat megtervezése és az őszi
„Honvédfesztivál”
programjainak
megvitatása,
határozathozatal
a
rendezvények költségeiről, pályázat benyújtásáról (beterjesztő: Dr. Görög
István első alelnök).
4. Gazdasági vezető tájékoztatója az átadás-átvétel helyzetéről, a beszámolók
elkészítéséről, a határidős kötelezettségek teljesítéséről (beterjesztő: Sándor
Csaba átadó gazdasági vezető).
5. Egyebek:



nyári tábor szervezési kérdései (Oláh László titkár);
csehországi emléktúra szervezésének helyzete (Nagy
Károly választmányi tag).
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A fenti napirendek megtárgyalását a Választmány egyhangúan elfogadta!
1. Napirendi pont: Sárközi Tamás ügyvezető a Választmányi ülésen 4 fő tagfelvételi
kérelmét és szervezethez való kötődésüket ismertette. Elmondta, hogy a jelentkezőket
tájékoztatta a Szervezet Alapszabályáról. Felhívta a figyelmüket a tagdíj pontos
befizetésére, és aktív részvételüket kérte a Cselekvési programban meghatározott
feladatok ellátásában.
Tagfelvételét kérte:
 Nagy József;
 Nagy Józsefné;
 Mátyás Imre;
 Sípos József.
A Választmány 11/2013. /05.09./ sz. határozata.
A Választmány az alapszabály 5.1. pont figyelembevételével –Sárközi Tamás
előterjesztésére – 2013. május 09-i hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezete
tagjai sorába:
 Nagy József: An.: Török Mária. Szül:1943. október 31. Szül. hely:
Csanádpalota. Lakcím: 8000, Székesfehérvár, Lövölde út.19
5/4. Iskolai végzettsége: Középfokú. Foglakozása: Nyugdíjas.
 Nagy Józsefné: An.: Kiss Rozália. Szül:1941. június 6. Szül hely: Makó.
Lakcím: 8000, Székesfehérvár, Lövölde út.19 5/4. Iskolai
végzettsége: felsőfokú. Foglalkozása: Nyugdíjas.
 Mátyás Imre: An.: Sipos Teréz. Szül: 1933. szeptember 17. Szül. hely:
Csehimindszent. Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch
László út. 8 8/4. Iskolai végzettsége: Felsőfokú. Foglalkozása:
Nyugdíjas.
 Sípos József: An.: Németh Sarolta. Szül: 1945. május 8. Szül. hely:
Bőnyrétalap. Lakcím: 8000. Székesfehérvár, Kelemen Béla
út 4, 2/4. Iskolai végzettsége: Egyetem. Foglakozása:
Nyugdíjas.
Tagsági díjuk: 2000ft /év.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta
Hozzászólás: Dr. Görög István: Köszöntötte az új tagokat, és tájékoztatta őket arról,
hogy májusban több lehetőség lesz arra, hogy aktívan részt vegyenek a szervezet
munkájában és kérte Őket, hogy aktívan vegyenek részt a rendezvényeken is.
2. Napirendi pont: Sárközi Tamás Tájékoztatta a választmányt, hogy a 2013. március
27-én megtartott Közgyűlés Jegyzőkönyve átolvasásra elkészült, azonban egyes
mellékletek írásos és elektronikus anyaga még hiányzik.
Hozzászólás: Kollár Endre: Mint a közgyűlés jkv.-ének hitelesítője észrevételezte, hogy
a jkv. mellékletei nem teljes címmel /tárgy megjelöléssel/ vannak felsorolva, nincsenek
iktató számmal és lapszámmal ellátva. Megemlítette, hogy több pontosítás szükséges
annak véglegesítése előtt /határozatok meg illetve át fogalmazása, stb./.
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Hozzászólás: Dr. Görög István: A jkv.-ben meglévő pontatlanságok megszüntetésére
tett javaslatokkal egyet ért, kéri azok megszüntetését. Kérte, hogy a jegyzőkönyvet
egészítsék ki, pontosítsák és a hiányzó mellékletek elkészülte után május hónap végére
kerüljön beadásra a Cégbírósághoz.
Hozzászólás: Balassa István: Kérte, hogy a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok
minél előbb készüljenek el, mert addig a gazdasági vezető váltással kapcsolatos átadási
jegyzőkönyvet nem áll módjában aláírni.
A Választmány egyetértett abban, hogy a következő Választmányi ülésre az új
szabályzatok is álljanak készen, hogy azok ott elfogadásra kerüljenek.
Oláh László: Beszámolt az előző választmányi ülés óta eltelt időszakról. Beszámolójáról
előzetesen írásban tájékoztatta a választmány tagjait /3. sz mellélet/.
Tájékoztatott a folyamatosan végzett feladatokról és a következő időszak eseményeiről,
többek között a májusi „Honvédelmi Hét”előkészítéséről, a „Szentkorona védelmében” a
nemzetközi rajzpályázat értékeléséről, ahol a díjkiosztás fő hangsúlyt kap. A II. Ifjúsági
Honvédelmi Tábor előkészítése megkezdődött /4. sz mellélet/.
3. Napirendi pont: Dr. Görög István: Beszámolt arról, hogy kettő éves levelezés után a
Pákozdi Önkormányzattal végre sikerült a vagyoni részt tisztázni, és dokumentumokat
megküldték a szervezetünknek. Ez jelentős vagyonnövekedést eredményez a
szervezetünknél.
Beszélt a Tagdíj befizetésekről. Megemlítette még mindig vannak elmaradások. A
tagságból többen jelezték, hogy a tagdíj megemelkedése és egyéb okok miatt kéri Erdős
Géza, Erdős Gézáné, Mihályi Norbert és Temesvári József a tagságuk megszüntetését.
Hozzászólás: Sándor Csaba: Kérte, hogy a tagdíjakkal kapcsolatban tagi létszámból
legyen kigyűjtve és a listán megjelenítve az aktív és nyugdíjas tagok névsora.
Hozzászólás: Dr. Görög István: Tájékoztatta a választmányt, hogy a KEMPP működése
az elmúlt évben nem volt veszteséges. Az erről készült beszámolót elfogadták a
tulajdonosok és Székesfehérvár Városi Önkormányzat által végzett ellenőrzés is rendben
találta a működését. A Magyar Állam tulajdonosként kíván belépni a fenntartásba, de a
tulajdonrész eladásról egy rendkívüli Közgyűlés fog dönteni.
A KEMPP üzleti tervének tekintetében az ez évi időszak még nem mondható
nyereségesnek. Ehhez hozzájárult a márciusi kedvezőtlen időjárás miatti alacsonyabb
látogatottság. Információik szerint az iskolák szeretnének a programokon részt venni, de
az anyagi hátterük nagyon korlátozott.
Hozzászólás: Németh János: Aggodalmát fejezte ki, hogy nincs döntés arról a
pályázatról amelynek sikerén múlik a „Hazafiság Iskolája” pedagógiai program
finanszírozása.
Hozzászólás: Dr. Görög István: Jól halad a „Honvédelmi Hét” rendezvényeinek a
szervezése. A Szervezet egy NKA pályázaton 1,7 millió Ft nyert. Az idei évben a
„Fehérvár Köszönti Katonáit” rendezvényt a városi önkormányzat szervezi, csak a
meghívottak névsorának kialakításában kértek a segítséget, ami május 21-én 19 órakor a
Vörösmarty Színházban kerül megrendezésre. A Baráti kör tagjai is igényelhetnek jegyet.
Elmondta, hogy a májusi rendezvényekre meghirdetett Önkéntes munkákra kevesen
jelentkeztek. Szükség lenne még az Általános Iskolákban megrendezendő vetélkedők
lebonyolításához segítségre. A Székesfehérvári Széna téri általános iskola udvarán kerül
felállításra a ”Szent Korona”, aminek a technikai kivitelezésére is kellenek jelentkezők,
ahol május 21-én 17 órakor lesz az „A Szentkorona védelmében Nemzetközi
Képzőművészet Pályázatának” eredmény hirdetése /5. sz mellélet/.
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Hozzászólás: Oláh László: Elmondta, hogy a pályázat nagyon sikeres volt, mert 203
pályamunka érkezett be. A zsűri elvégezte a feladatát, ennek alapján oklevelek, és díjak
átadására kerül sor. Továbbá tervezik a „Krajcáros Alapítvánnyal” közösen egy 2014.
évi naptár megjelenését a legjobb pályamunkák felhasználásával.
A Választmány 12/2013. /05.09./ sz. határozata.
Az általános iskolákban megrendezett rendezvényekkel kapcsolatban együttműködési
szerződést kell kötni, és a Választmány felhatalmazza Dr. Görög István első alelnököt az
ezzel kapcsolatos teendők intézésével, a szerződések megkötésére és aláírására.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta
Hozzászólás: Dr. Görög István: Elmondta, hogy júniusban a NKA által meghirdetett
idegenforgalmi és gasztronómiai pályázaton lehet indulni. A második félévben már
bizonytalanok a kiírások. Jó lehetőséget lát arra, hogy a kerek évfordulóra tervezett
CSATA-jelenetek lebonyolításához az anyagi forrást biztosítson. A csata terve már
január óta elkészült. Ennek kalkulált költsége:13.250.000 Ft. Ebből a huszár program
minimum 5.000.000 Ft.-al van kalkulálva. A CSATA Alapra eddig a támogató jegyekből
beérkezett 315343 Ft. Szeptember 28-án megrendezett Honvéd Fesztiválon rendezik meg
a HTBK országos találkozóját is. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Országos
Szövetség is adott be pályázatot a „Hagyományőrzés” témakörre. /6-7. sz mellélet/.
A Választmány a „Honvéd Fesztivál” kapcsolatos tervezetet megvitatta és elfogadta
kihangsúlyozva a pályázatok benyújtásának fontosságát!
4. Balassa István: Tájékoztatta a választmányt, hogy a gazdasági ügyek, és a vagyoni
helyzet áttekintését megkezdte. A jegyzőkönyv még nem készült el, mert a
gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok kijavítása még folyamatban van. Az előzőekben
elhangzott rossz pénzügyi helyzetet figyelembe véve javasolja a programok szűkítését a
kiadások mérséklését.
A Választmány 13/2013. /05.09./ sz. határozata.
A Választmány felkérte a leköszönő gazdasági vezetőt arra, hogy a következő
Válaszmányi ülésre a gazdasági szabályzatokat készítse el, valamit az átadás-átvételt
hajtsák végre.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta
5. Egyebek: Oláh László: Beszámolt a 2013. július 9-16 között megrendezésre kerülő
Zánkai nyári Honvédelmi Tábor előkészületeiről. 140 fő diákot várnak, eddig 127 fő
jelentkezett. A részvételi díj 38.000 Ft./fő. A befizetések folyamatban vannak. A tábort a
támogatók segítségével tudják megrendezni, amit a HTBK 100.000 Ft.-tal támogat.
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A Választmány 14 /2013. /05.09./ sz. határozata.
A Honvédelmi Tábor megrendezését a támogatókkal közösen finanszírozzák, amire a
Szervezet 100.000 Ft-ot különít el és biztosít.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
Dr. Görög István: Nagy Károly tagtársunk helyett tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
Prágai emléktúra szervezése jól halad, a program kialakult és azt tovább kell szervezni.
Már minden hely foglalt, csak visszamondás esetén lehet a várólistán lévőket betenni.
A Választmány 15 /2013. /05.09./ sz. határozata.
Felkérik az Elnököt a prágai emléktúrára biztosítására a különjáratos autóbusz
megrendelési szerződés megkötésére és aláírására.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
Kollár Endre: Tájékoztatta a Választmányt, hogy a Szervezet részéről meghívottként
részt vett a Városi Polgárőrség Közgyűlésén. Ismertette, hogy május 17-ére 3 fős
lövészcsapat kapott meghívást a Szlovákiai Turanyba. Amennyiben összejön a csapat
javasolja az azon való részvételt, és kéri, hogy a HTBK biztosítsa a nevezési, utazási
költségeket.
Dr. Görög István: A lövészversennyel kapcsolatban még utána kell nézni a
lehetőségeknek (szállás, utazás).
Tájékoztatta a választmányt arról, hogy a Baráti Kör irodája új helyre fog költözni. Az
internet bekapcsolására ajánlatot kaptak a T-Mobiltól, ami 9.000 Ft./hó lenne
kedvezményekkel, ezért kérte a választmányt döntsenek az elfogadásról.
A HM-EI ZRT. az ifjúsági programok támogatására 1.000.000 Ft-ot biztosít. Kérte, hogy a
Választmány hatalmazza fel az Elnököt a támogatási szerződés aláírására.
Tájékoztatta a Választmányt, hogy a bevételi források szűkülése miatt ismételten meg kell
keresni a vállalkozói réteget, hogy lehetőségeik szerint nyújtsanak segítséget a céljaink
megvalósítása érdekében és támogassák a szervezetünket.
A Választmány a fenti javaslatokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
A Választmány 16 /2013. /05.09./ sz. határozata.
Felkérik és felhatalmazzák a gazdálkodási vezetőt az internet csatlakozási lehetőség
gazdasági felülvizsgálatára és a lehetőségek vizsgálata után a szerződés előkészítésére.
A Választmány 17 /2013. /05.09./ sz. határozata.
A HM-EIZRT az ifjúsági programok támogatására 1.000.000
Felhatalmazzák az Elnököt a támogatási szerződés aláírására.

Ft-ot

biztosít.
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A Választmány 18 /2013. /05.09./ sz. határozata
A Szervezet anyagi helyzetének javítása érdekében a Választmány levélben kérje fel a
lehetséges támogatókat céljaink segítése érdekében. Ennek a levélnek az aláírására
megbízzák az Elnök urat.
Ezek után az Elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Dr. Cser-Palkovics András
Elnök

Stégner Lajosné
Jegyzőkönyvezető

Mellékletek:
1. számú: Meghívó
2. számú: Jelenléti ív
3. számú: Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2013. február 14.-2013. május 9.
4. számú: Következő időszak eseményei
5. számú: Elgondolás a május 21-29 honvédelmi hét rendezvényeire
6. számú: HONVÉDFESZTIVÁL 2013 szeptember 24-29
7. számú: Programok-költségek
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