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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:30/2013
Jegyzőkönyv
Választmányi ülésről.
Ideje: 2013.szeptember.12 17.00 óra
Helye: Székesfehérvár, Városháza, Kistanácsterem
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 7 fő jelent
meg. 2. sz. melléklet.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.
A Választmány tagjai a napirendi pontokat, a kiegészítéssel 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. június 26-én megtartott választmányi ülés határozatai
végrehajtásának helyzete.
Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Oláh László titkár.
3. A „Honvédfesztivál” program sorozat megtervezése helyzete, határozathozatal
a rendezvények kiadásáról, pályázat benyújtásáról. Beterjesztő: Dr. Görög
István első alelnök.
4. Egyebek:
 Előterjesztés a gyergyószentmiklósi polgároknak adományozandó Szent
István szobor ügyének támogatásáról.
 Javaslat Papp István tagtársunk felajánlásának felhasználásával
megvalósítandó „dombortérkép” elkészítésről.
 Tájékoztató a HTBK OSZ országos találkozó előkészítésének helyzetéről.
 Tájékoztató a szervezetünk külföldi kapcsolatai vezetőinek szeptember
végi meghívásáról, programjukról.
 Tájékoztató a szervezetünk előtt álló ez évre tervezett feladatokról.
 Tájékoztató a szervezetünk irodája helyzetéről, döntés a bérleti szerződés
előkészítéséről.
 Döntés elismerésekről.
 Döntés a szervezet aktíváinak éves felkészítéséről.
 Kiegészítés: A 48-as múzeum anyagainak kezelése.
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1. Napirendi pont: Sárközi Tamás tájékoztatta a Választmányt, hogy az elmúlt
időszakban egy fő tagfelvételi kérelem érkezett Szigeti Boglárka Kata személyében, de a
mai napon betegség miatt nem tudott részt venni, a soron következő választmányi ülésen
lesz kérelme tárgyalva.
2. Napirendi pont: Oláh László: Beszámolt az előző választmányi ülés óta eltelt
időszakról. Előzetes írásbeli beszámolóját a választmányi tagok megkapták, és
áttanulmányozhatták. A beszámolót a 3. sz. melléklet tartalmazza. Szóban kiegészítve
elmondta, hogy az írásos dokumentálás folyamatos, és mindig vannak változások, a
kiosztott feladatoknál is lehet változtatni.
Sárközi Tamás: Elmondta, hogy a Sándor Csaba által készített szabályzatokat sem
papíron, sem elektronikus úton nem találja az irodában, mert a készítő azokat még nem
adta le.
A fenti beszámolót a Választmány egyhangúan elfogadta.
3. Napirendi pont: Dr. Görög István: Részletes tájékoztatást adott a Fesztivál
szervezésével kapcsolatos helyzetről. A programot, és a költségvetést elfogadták. A
források biztosítva lesznek. A rendezvény költsége 5 millió Ft. A kerek évforduló
eseményein a MTV is részt fog venni, a Csatát élőben fogják közvetíteni. A meghívók
elkészültek, hétfőn kipostázásra kerülhetnek. Kiemelte, hogy közös munkával és
szervezéssel lehet csak ezt a nagy rendezvényt lebonyolítani.
Választmány 24/2013 (IX.12.) sz. határozata
A Választmány döntött, hogy a „Honvédfesztivál” programjaihoz kapcsolódó költségek
fedezésére a Szervezet a HM irányában 500.000 Ft értékre pályázatot nyújtson be.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
Választmány 25/2013 (IX.12.) sz. határozata
A Választmány felhatalmazza Dr. Görög István első helyettes urat a HM TKHKF HON2013 pályázaton a HTBK képviseletében hivatalos kötelezettségvállalásra.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
4. Napirendi pont: Egyebek:
a.) Dr. Görög István: Javasolta, hogy a Szervezet támogassa a Gyergyószentmiklósi
Szent István szobor felállításának ügyét, a szobor megvásárlásának anyagi hátterét. A
Krajcáros Alapítvány kezdeményezésére Szeptember 28-án gyűjtést szerveznek a civil
nap keretében. Javasolja, hogy a Szervezet is ajánljon fel lehetősége szerint 50 ezer Ft-ot.
Gyergyószentmiklósra a szervezet egy fő meghívást kapott a szeptember 7-én tartandó
kegyeleti rendezvényre. Kiutazásra Balassa István személyét javasolja.
Választmány 26/2013 (IX.12.) sz. határozata
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A választmány a gyergyószentmiklósi kegyeleti emléktúrán való részvételre Balassa
István személyére tett javaslatot elfogadta.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
Választmány 27/2013 (IX9.12) sz. határozata
A választmány döntése alapján a Gyergyószentmiklóson felállításra kerülő Szent István
szobor megvételét a szervezet 50 ezer Ft. adománnyal támogatja.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
Választmány 28/2013 (IX.12.) sz. határozata
A Választmány felhatalmazza Dr. Cser-Palkovics András elnököt, hogy a Szent István
szobrot a szeptember 29-i megemlékezés napján, Pákozdon a székesfehérvári Baráti kőr
és a civil szervezetek nevében a gyergyószentmiklósi polgármester úrnak átadja.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
Dr. Görög István: Kezdeményezte, hogy a jövő évben az éves kegyeleti emlék utat
Erdélybe szervezzük és a programban szerepeljen a gyergyószentmiklósi
megemlékezésen történő részvétel.
b.) Dr. Görög István: Papp István tagtársunk 600.000 Ft–ot ajánlott fel, hogy a KEMPP
kilátóponton felállításra kerüljön egy bronz „dombortérkép”. A dombortérkép
előkészítését Rohonczi István szobrászművész készíti el (mintázza meg). Az elkészülő
mintára a Katonai Emlékpark Nkft által benyújtott pályázati támogatás által biztosított
forrásból az Éremmester Kft készíti el az öntvényt és szereli fel, vandálbiztos kivitelben.
Dr. Görög István felhatalmazást kért a Választmánytól, hogy a szobrászművésszel a
minta kivitelezési szerződés aláírására.
Választmány 29/2013 (IX.12.) sz. határozata
A Választmány felhatalmazza Dr. Görög István első alelnököt, hogy a Papp István által
adományozott bruttó 700.000 Ft összeg terhére a dombortérkép mintázására szóló
megbízási szerződést aláírja.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
c.) Dr. Görög István: Tájékoztatta a Választmányt, hogy a HTBK Országos
Találkozójára eddig kevesen jelentkeztek (11fő), de még várnak jelentkezőket- 200 főre
számoltak. Ennek a lebonyolítására, szállás költségre az Országos Szervezettől kapnak
támogatást.
Felkérte Kollár Endrét, hogy a találkozó programjain segítsen a vendégek szíves
kalauzolásában. Az 56-os Szervezetektől kb. 30 fő érkezése várható.
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d.) Dr. Görög István: Beszámolt arról, hogy a „Honvédfesztivál” Programjaira, az
olaszországi vendégek 27-én érkeznek 4 fővel. A Város vendégeiként kapnak ellátást és
szállást, részt vesznek a szeptember 28-29-i programokon. Felkérte Kollár Endrét, hogy a
vendégeket kísérje.
e.) Dr. Görög István: A 2013 év további legfontosabb feladatának tartja, hogy át kell
gondolni a Szervezet jövőjét. Beszámolt arról, hogy megbeszélést folytatott a
szervezetünk elnökével. Az elnök úrral közösen a fiatalok bevonásában látja a
továbblépés útját. Ki kell találni olyan megoldásokat, hogy a Szervezet meg tudjon
újulni. Erről a következő időszakban egy külön választmányi ülés megtartását javasolja.
A jelenlegi fő feladatok a leltározások folytatása. Az 1%-os adományok befogadása, a
pályázatok folyamatos elszámolása.
Hozzászólás: Kollár Endre: A tagság azon igényét tolmácsolta, hogy hiányolják a közös
együttléteket, évzáró baráti találkozókat.
Dr. Görög István: Örül az alulról jövő kezdeményezésnek és ő is támogatja ezt az
igényt, amennyiben legalább 50 fő összejön, akkor a szervezést el lehet kezdeni.
f.) Sárközi Tamás: Beszámolt arról, az üzemeltető által tartott, helyőrségi klubbal
kapcsolatos tájékoztatóról, ahol közölték, hogy az ingatlan egy részét átveszi az
önkormányzat. Addig is a nyitva tartás munkanapokon 16.00-ig, de csütörtökön 20.00-ig
engedélyezett a rendezvények megtartása. Székhelyként is be lehet jegyeztetni az
ingatlant üzemeltetői engedéllyel, állandóan használt helyiségeknek lesz bérleti díja, ami
az ingatlan becsült értékének 5%-a, de miniszteri engedéllyel kedvezményt kapunk. A
szerződést még idén meg kell kötni. A többi helység eseti használatát az üzemeltetőtől
írásban kérvényezni kell.
Dr. Görög István: Csütörtökön délután marad szervezet a fogadó órája. A tagokat ki
kell értesíteni a megváltozott nyitva tartásról.
Választmány 30/2013 (IX.12.) sz. határozata
A Választmány felhatalmazza Dr. Ladányi Istvánt és Balassa Istvánt, hogy a megkötendő
bérleti szerződéssel kapcsolatos teendőket ellássák és aláírhassák.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
g.) Dr. Görög István: Javaslatot tett azon személyekre, akik felterjesztésre kerülnek a
HM felé elismerésre -2 fő- Dr. Cser-Palkovics András és Poklosi Péter személyében.
Negyven fős listát állítottak össze azon személyekről, akik a KEMPP-ért és Nemzeti
Emlékhelyért sokat tettek. Ezen személyek meghívólevelet fognak kapni és szeptember
29-én a Gyuricza Béla emlék táblájánál lévő koszorúzási ünnepség keretében oklevelet és
emlékplakettet vehetnek át.
Választmány 31/2013 (IX.12.) sz. határozata
A Választmány felhatalmazza az Elnököt arra, hogy az Emléklapot aláírásával ellássa.
Az elismerésre felterjesztettek személyét a Választmány elfogadta.
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A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
h.) Sárközi Tamás: A KEMPP 48-as múzeumi épületrészének felújítását a HM
megkezdte. A benne található, HTBK tulajdonát képező, 15-20 éves elhelyezési jellegű
anyagok kibontásra kerültek. Mivel a HTBK raktárral nem rendelkezik, ezért javasolja
azok értékesítését és a nem értékesíthetők kiselejtítését. A Pákozd önkormányzata részére
a fennmaradó, általunk nem használható anyagok átadását 10 Ft./ db. áron.
Választmány 32/2013 (IX.12.) sz. határozata
A Választmány felhatalmazza a Gazdálkodási vezetőt a 48-as múzeumi épületből
kibontott anyagok értékesíttetésére, kiselejtítésére és Pákozd önkormányzata részére a
fennmaradó anyagok 10 Ft./ db. áron történő átadására.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan
elfogadta.
Dr. Görög István: Tájékoztatta a Választmányt, hogy szeptember 20-án a Hazafiság
Iskolája évnyitóján Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár asszony a HTBK
meghívására részt fog venni. Ennek azért van jelentősége, hogy a fiatalok honvédelmi
nevelésének fontosságát jobban megismerje. A benyújtott pályázatok sikerességét
elősegítse.
Elindult a program a Pedagógusok felkészítésére is. A NATO pedig Szervezetünket kérte
fel, hogy szervezze meg az általános és középiskolás tanárok részére rendezett
konferenciát. Bejelentette, hogy újból meg fog jelenni a „MI A NÁTO” című kiadvány is.
A továbbiakban még pontosította a szeptember 28-29–i programokkal kapcsolatos
teendőket.
Sárközi Tamás: Tájékoztatta a Választmányt, hogy 4 tag jelezte szervezetünk tagjai
sorából kilépési szándékát. Eperjesi Róbert, Sípos Vilmos, Birkács Józsefné és Miklós
Ildikó tagtársak.
A Választmány a tájékoztatókat elfogadta, a kilépési szándékokat tudomásul vette.
Ezek után a levezető elnök az ülést berekesztette.
Kmf.
Dr. Cser-Palkovics András
Elnök

Stégner Lajosné
Jegyzőkönyvezető

Mellékletek:
1. Meghívó
2. Jelenléti ív
3. Oláh László háttéranyag.
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