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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 

-Közhasznú szervezet - 

8000. Székesfehérvár , Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255, 

www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu 

Nytsz:19/2014/1                                       

                                                           

 

                                                         Jegyzőkönyv 
             

                                                   Választmányi ülésről. 

 

Ideje: 2014. május. 5. 

Helye: Helyőrségi klub, Kistanácsterem. 

Jelen vannak:  Dr. Cser-Palkovics András elnök elfoglaltsága miatt a levezető  Dr. Görög 

István első alelnök. Megállapította a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fő választmányi tagból 

6 fő jelent meg (1. sz. melléklet), a Választmány határozatképes. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné tag személyében. 

 

A Választmány tagjai a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan elfogadták. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné.  

 

Ismertette a Meghívóban feltüntetett napirendi pontokat (2. sz. melléklet). 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Tagfelvétel. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

 

2. A szervezet választmánya és a Felügyelő Bizottság együttműködésének 

tapasztalatai és a továbblépés feladatai. A FEB-nak az Alapszabály 12.11 pont 

szerinti ügyrendjének megismerése. Előadó: Orgovány István FEB elnök.  

 

3. A Baráti Kör 2014. március 13-án megtartott választmányi ülés határozatai 

végrehajtásának helyzete. 

      Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Oláh László titkár. 

 

4. A Közgyűlés időpontjának és napirendjének meghatározása.  

a. A szervezet 2013. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása. 

b. Közgyűlés elé terjesztendő-javaslandó személyi kérdések megvitatása. (A 

választmány munkájában tartósan részt nem vevő válaszmányi tag helyett 

póttag testületbe hívásáról. Alapszabály 9.2.6.18. pont.) 

c. Javaslat a közgyűlésen történő elismerésekre. 

d. Egyéb kapcsolatos és szervezési kérdések. 

e. A tagság igazolvánnyal történő ellátása. 

Beterjesztő: Dr. Görög István első alelnök, Dr. Ladányi István választmányi 

tag, Balassa István gazdasági vezető, Oláh László titkár, Sárközi Tamás 

ügyvezető, Kollár Endre titkárságvezető.  

 

 

http://www.htbkszfvar.hu/
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5. Taglétszám helyzete, a tagdíjat nem fizetőkkel szemben kizáró határozat 

meghozatala. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

 

6. Beszámoló a szervezetünk által kezdeményezett Nova Goricia mellett 

található emlékgúla felújításának előkészületeiről, a szervezet által teendő 

további lépésekről. Beterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 

 

7. Beszámoló a "Szent László a lovagkirály című projekt tapasztalatairól, a 

további feladatok megvitatása. Beterjesztő: Oláh László titkár. 

 

8. Egyebek: 

a. Május-júniusi fő feladatok, rendezvények és szervezési kérdéseik. 

Beterjesztő: Dr. Görög István első alelnök, Oláh László titkár.  

b. Az utóbbi hónapokban bekövetkezett szervezetünket érintő jogszabály 

változások ismertetése.  Beterjesztő: Dr. Ladányi István választmányi tag.  

c. Nyárra-őszre tervezett tanulmányutak, emléktúrák szervezésének helyzete 

Beterjesztő: a program szervezők. 

d. A szervezet honlapja megújításának helyzete, a közösségi oldalon szereplő 

tartalmak felelős szerkesztőjének felkérése. 

Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

e. A szervezet megalakítása 20. évfordulója alkalmából tartandó szervezeti 

rendezvények tervének megvitatása. A szervezet két évtizedes munkáját 

bemutató kiadvány előkészítésének helyzete, feladatok meghatározása. 

Beterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 

 

 

A fenti napirendek megtárgyalását a Választmány egyhangúan elfogadta! 

 

1. Napirendi pont: Sárközi Tamás tájékoztatta a Választmányt, hogy az elmúlt 

időszakban szervezetünkhöz 3 fő tagfelvételi kérelem érkezett Berkes Sándor, Silye 

Sándor és Antal Katalin személyében. Az alapszabály, az ügyrend és a tagdíjfizetési és 

önkéntes munkavégzési kötelezettség előzetesen ismertetve lett számukra. Antal Katalin 

távolléte miatt a következő Választmányi ülésen lesz felvétele tárgyalva. 

Tagfelvételét kérte: 

 Berkes Sándor: An.: Balogh Borbála, Szül. h.: Gyöngyös, Szül. i.: 1956. július 

18. Lakcíme: 8143. Sárszentmihály, Radnóti út. 1. Isk. végz.: Egyetem. 

Nyugdíjas. 

 Silye Sándor: An.: Nagy Ilona, Szül. h.: Debrecen, Szül. i.: 1950. október 6. 

Lakcíme: 8000.  Székesfehérvár, Jancsár utca 39 fsz. 1.  Isk. végz.: Egyetem. 

Nyugdíjas. 

 

Berkes Sándor: Elmondta, hogy megtiszteltetésnek veszi a tagsági viszony létesítését. 

Aktív korában a Honvéd Kulturális Egyesület elnökeként, és más civil szervezetekben 

tevékenykedett. Az ott szerzett tapasztalataival szeretné a Baráti Kör munkáját segíteni. 

Ajánlója: Oláh László titkár.  

Silye Sándor: Újságírói, és rádiós tapasztalataival szeretné a Baráti Kör munkáját 

segíteni. Érdeklődik a történelmi múltunk iránt és ebben is szeretné segíteni munkánkat. 

                                      

 

                                    Választmány 6/2014 (V.05.) sz. határozata 

A Választmány az alapszabály 5.1. pont figyelembevételével – Sárközi Tamás 

előterjesztésére – 2014. május. 05. hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezete 
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tagjai sorába: Berkes Sándor: An.: Balogh Borbála, Szül. h.: Gyöngyös, Szül. i.: 1956. 

július 18. Lakcíme: 8143. Sárszentmihály, Radnóti út. 1. Isk. végz.: Egyetem. 

Nyugdíjas. Silye Sándor: An.: Nagy Ilona, Szül. h.: Debrecen, Szül. i.: 1950. október 

6. Lakcíme: 8000.  Székesfehérvár, Jancsár utca 39 fsz. 1.  Isk. végz.: Egyetem. 

Nyugdíjas. 

 

Tagsági díj: 2000ft /év, amelyet időarányosan június 1-től kell fizetniük.  

 

  A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 

elfogadta. 

 

2. Napirendi pont: Orgovány István a FEB. Elnöke írásban beterjesztette a FEB 

ügyrendjét. (3 sz. melléklet) Kiegészítés képen elmondta, hogy a FEB ügyrendje jogi 

szempontból is megfelel a követelményeknek. Ezt bárki megtekintheti a Baráti Kör 

irodájában. Az üléseikről minden esetben feljegyzés készül, 2 fő megjelenésekor már 

határozatképes a bizottság. Javaslatokat vár a Választmány részéről is az együtt 

működésre. A következő ülésük május 14-én lesz, ahol gazdasági ügyekről lesz szó, 

amelyre Balassa István gazdasági vezetőt is várják. 

Hozzászólás: Kollár Endre: A FEB ügyrendi nyilvántartására lenne kíváncsi. 

Véleménye szerint a FEB-et egy misztikum veszi körül. Egy ”szervezeten belüli 

szervezet”-nek tartja, melynek alapvető feladata a szervezet munkája 

eredményességének, jogszabályok szerinti működésének segítése. Nem ért egyet a 

váratlan ellenőrzési jogukkal. 

Berkes Sándor: A FEB törvényi háttere meghatározott, hiszen nem külső személyek, 

hanem a szervezeten belül lettek megválasztva. 

 

     A  FEB elnökének tájékoztatását a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták. 

 

 

3. Napirendi pont: Oláh László beszámolt az előző választmányi ülés óta eltelt 

időszakról, és a határozatok végrehajtásáról. Előzetes írásbeli beszámolóját a 

választmányi tagok megkapták, és áttanulmányozhatták. (4. sz. melléklet) Kiegészítés és 

hozzászólás nem hangzott el. 

                 

                   A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták. 

 

4. Napirendi pont: A Közgyűlés időpontjának és napirendjének meghatározása. Sárközi 

Tamás beterjeszti javaslatát a Közgyűlés tervezett időpontjára és napirendi pontjaira. 

Hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el. 

                                   

 

                                  Választmány 7/2014 (V.05.) sz. határozata 

 

A Szervezet Választmánya az évi rendes közgyűlését 2014.május 20-án 16 órára 

összehívja. 

Helye: Városháza Díszterme. 

Napirend: 
1. Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2014. évi Cselekvési 

Tervre. 

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András elnök. 

2. a) Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról, a költségvetés helyzetéről, valamint a 2014. évi 

költségvetési tervjavaslat ismertetése.          

Előterjesztő: Balassa István gazdasági vezető. 
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b) Közhasznúsági jelentés ismertetése. 

Előterjesztő: Balassa István gazdasági vezető. 

3. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése. 

Előterjesztő: Orgovány István a FEB elnöke. 

4. Vita a beszámolókról és a 2014. évi tervekről, közgyűlési határozathozatal azok 

elfogadásáról. 

Vitavezető: Dr. Cser-Palkovics András elnök. 

5. Beszámoló a tagság és a választmány létszámának változásáról.  

Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

6. Választás.  

  Vezeti: Dr. Cser-Palkovics András elnök. 

7. Elismerések átadása. 

        Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök. 

 

  A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 

elfogadta 

 

a.      A szervezet 2013 évi beszámolóját  (5. sz. melléklet) a Választmány megismerte. 

Hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el. 

 

Balassa István: Ismertette a 2013 évi pénzügyi beszámoló adatait. Véleménye szerint az 

előző évi tervezés, amelyet még Sándor Csaba terjesztett be, az jól volt előkészítve, amit 

a végelszámolás is igazolt. Az írásos anyagot a (6. sz. melléklet) a Választmányi tagok 

előzetesen áttanulmányozhattak. Szóbeli kiegészítés és vélemény nem hangzott el.  

 

A Közhasznúsági jelentést (7. sz. melléklet) írásban a Választmányi tagok előzetesen 

áttekinthettek. Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  

 

A 2014 évi pénzügyi tervet (8. sz. melléklet) a Választmány megismerte. 

 

Dr. Görög István: A 2014. évi Cselekvési Terv (9. sz. melléklet) kialakításában a 

választmányi tagok aktívan részt vettek. Tartalmazza havi lebontásban a végezendő 

feladatokat egészen 2015. év májusáig. A szervezet megalakulásának 20. évfordulójáról 

2015. május 18 –án Ünnepi Közgyűlésen emlékezünk meg. 

 

Hozzászólás: Dr. Görög István hozzáfűzte, hogy a működési költségek csökkentve lettek, 

pld. az adminisztratív munkaerő csak 5 órában van foglalkoztatva. Tájékoztatja a 

Választmányt, hogy a 4. Gúla újjá építésére a támogatási és adományok összege nem a 

szervezethez folynak be. 

 

                                        Választmány 8/2014 (V.05.) sz. határozata. 
A Választmány a 2013 évről szóló beszámolót, a 2013 évi pénzügyi beszámolót, a 2014 

évi Pénzügyi tervet, a Közhasznúsági jelentést, valamint a 2014 évi Cselekvési tervet 

megfelelőnek tartja és azok közgyűlés elé terjesztését javasolja. 

 

       A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan  

                                                          elfogadta. 

 

b. Az Alapszabály 9.1.11.2. pontja szerint a betöltetlen helyre Választmányi tagot kell 

választani. A Választmány Berkes Sándor tagot tartja alkalmasnak erre a tisztségre. 

Javasolja a jelölő bizottságnak, hogy tárgyalja meg és terjessze javaslatát a közgyűlés elé. 

Berkes Sándor: Elfogadta a felkérést és megtisztelőnek tarja a bizalmat, és hogy részt 

vehet a Szervezet vezetésének munkájában. 
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Oláh László: mint ajánlója megerősítette a döntést Berkes Sándor személyére 

vonatkozóan. Tapasztalt, a pályázati rendszereket jól ismerő, jó kapcsolati rendszerrel 

rendelkező aktív embernek tartja. 

 

c.    A Választmány javasolja a Közgyűlésen történő elismerésekre az alábbi személyeket: 

      

Dr. Görög István: Bejelentette, hogy a HM ünnepségén kitüntetést vehetett át: 

 Igaz Krisztina; 

 Bódi Sándorné. 

 

Javasolja az 56-os szervezetek emlékérem átadását: Dr Cser-Palkovics Andrásnak. 

 

A szervezet örökös tagja elismerés adományozását javasolja: 

 

 Vargha Tamás, (alapító tagnak); 

 Warvasovszky Tihamér, (volt elnöknek); 

 Dr. Karsai Béla, (volt elnöknek); 

 Dr. Pallos István tagnak; 

 Németh István, (alapító tagnak); 

 Nagy Károly (alapító tagnak). 

 

A szervezet munkájában hosszú ideje tartósan magas színvonalú tevékenységéért 

Emlékplakett elismerés adományozását javasolja: 

 Oláh László titkárnak; 

 Kollár Endre titkárságvezetőnek; 

 Sárközi Tamás ügyvezetőnek; 

 Sándor Csaba pályázati felelősnek; 

 Igali Zoltánné volt pénztárosnak. 

 

A tagság részére a Szervezet fennállásának 20. évfordulója alkalmából elkészült emlék 

jelvényt adományozza a 2014. 05. 20-i. Közgyűlésen. 

 

Sárközi Tamás: Javasolja a Tiszteletbeli Tag elismerés adományozását - Hivatkozva az 

Alapszabály 5.3 és 6.3 pontjaira melynek értelmében az a tiszteletbeli tag aki tagja a 

szervezetnek, de tagdíjat nem fizet, támogatást nem köteles nyújtani, nem szavazhat nem 

lehet tisztségviselő: 

 Gyuricza Bélánénak; 

 Péterffy Attilának és; 

 Tihanyi Tamásnak. 

 

                    A fenti javaslatokat a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták. 

   

d. A Választmány a Közgyűléssel kapcsolatos teendőket pontosította. A titkárság és a 

pénztáros 15 órától a tagok rendelkezésére áll, a terem berendezése leigénylésre kerül. Az 

Elnök Úr aláírta a meghívót. Az irodavezető gondoskodjon a meghívók elküldéséről. 

Határidő május. 9.  

 

Dr. Görög István: Felhívta a figyelmet arra, hogy a meghívó levelek a névsor alapján 

kiküldésre kerüljenek. A közgyűlés összehívását a Honlapon is tegyék közzé. A 

Közgyűlés munkaértekezletnek számít, ezért reprezentációra nincs lehetőség. 
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e. Oláh László: Tájékoztatta a választmányt, hogy a 20–ik évforduló alakalmából a 

tagság igazolvánnyal lesz ellátva. A pénzügyi háttér biztosítva van. Ez a kártya plasztik 

jellegű és sorszámozott 0-250-ig készül, 4-5 évre tervezik az érvényességét. A kártya az 

összetartozást is jelképezze.  

Felvetődött javaslatnak, hogy a sorszámozáskor vegyék figyelembe a belépés dátumát. 

 

5. Napirendi pont: Sárközi Tamás: A tagdíjhátralékos tagtársainkról már többet 

beszéltünk az utóbbi üléseinken, de sajnos még most sem tudunk pontot tenni a 

felvetések végére. 

Mint ismeretes január elsejei taglétszámunk 206 fő volt.  A tagságból 96 főnek, a tagság 

46%-nak volt tagdíjelmaradása különböző okok miatt. A taglétszámunk az évek során 

lassan növekedett, de az elmúlt években a hátralékosokkal szemben nem éltünk hathatós 

szankciókkal. Három éve szólítottuk fel utoljára a tagdíjat nem fizetőket, de kizárást nem 

alkalmaztunk senkivel szemben. Kizárást tagdíj nem fizetés miatt a Választmány már 

többször szankcionált, ez nem új keletű és az Alapszabály is előírja alkalmazását. 

Év elején 41 fő legalább 3 évi, 20 fő 2 évi és 35 tő 1 évi tagdíjjal volt elmaradva. A 

tagdíjhátralék összege meghaladta a fél millió forintot, ugyanakkor ők is élvezték a 

tagságból adódó előnyöket, kapták a nem kis költségű értesítőket, meghívókat. 

A 96 fő tagdíjhátralékosból 24 fő kiértesítéséről nem kaptam visszajelzést, illetve nem 

értük el őket, vagy nem jeleztek vissza részünkre. 

72 tagtársunk visszajelzett, vagy kérte törlését a szervezetünkből, vagy jelezte maradási 

szándékát, de csak 23 fő teljesítette a tagdíj befizetési kötelezettségeit május 01-ig. 

(áprilisi banki adat még nem áll rendelkezésemre) 

A további kizárásokra a Közgyűlés utáni Választmányin tesz javaslatot a tagdíjbefizetések 

függvényében. 

 

Kilépési szándékát közölte és kérte a tagsági viszonya törlését 22 tagtársunk: 

  
A Választmány az elhangzottak után, tudomásul vette a kilépők szándékát. 

                                     

                                Választmány 9/2014 (V.05.) sz. határozata. 

A Választmány az Alapszabály 7.1.2.1. pont figyelembevételével kilépéssel – Sárközi 

Tamás előterjesztésére – 2014. május 05. hatállyal törli a HTBK Székesfehérvári 

Szervezete tagjai sorából: Hajas Ágnes,  Kóródi Kálmánné, Kóródi Éva,  Mátyás Andrea, 

Magda Zsuzsanna és Nagy Edit hölgyeket, Ács Miklós, Dr. Hortobágyi Tibor,  Katczer 

László, Kóródi Kálmán, Kun Ferenc, Lénárt György, Dr. Malasics András, Miklós 

József, Nagy András, Papp László, Pistik Tibor,  Szunyogh Péter, Tóth Ákos, Varga 

András Béla, Virág Ferenc és Zubán László urakat. 

 

 

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 

elfogadta. 

 

Mivel több tagtársunk nem érhető el és több éves tagdíj hátralékkal rendelkezik (3 év), 

ezért javaslom törölni tagjaink sorából az alábbi 12 tagtársunkat: 
 

 

 

                                Választmány 10/2014 (V.05.) sz. határozata 
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A Választmány az Alapszabály 8.1.1. pont figyelembevételével törléssel – Sárközi Tamás 

előterjesztésére – 2014. május 05. hatállyal törli a HTBK Székesfehérvári Szervezete 

tagjai sorából: Farkas Tamás,  Kránicz István, Kupa Zoltán, Mátay Balázs, Németh 

István, Papp Lóránt,  Posztl Péter,  Ruszák Norbert,  Sárecz László,  Sárvári Krisztián, 

Tagai Norbert és  Zóka József urakat. 

 

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 

elfogadta. 

 

     6. Napirendi pont: Dr. Görög István: Beszámolt a Nova Goricia mellett található 

emlékgúla felújításáról. A Konzorcium 2014. januári megalakítását követően a 

szerződésben vállalt feladatokat a kivitelező cég elvégezte, az átadás tervezett ideje május 

9 du. A beruházás költsége: össz: 540 600 Ft. Az átadási ünnepség költsége: 670 ezer Ft. 

Mindösszesen: 1 250 000 Ft. ami megegyezik a gyűjtött összeggel.  (10. sz. melléklet) 

Ezek után ismertette a fő feladatokat az átadás lebonyolításával kapcsolatban. A gúla 

építésében élenjárókat emléklappal és a Székesfehérvári Városházán átadott 

emlékéremmel fogják megajándékozni. Az emlékéremből 50 db fog készülni 

díszdobozban. 

 

                  A Választmány a fenti beszámolót és javaslatot egyhangúan elfogadta. 

 

7. Napirendi pont: Oláh László: Elmondta, hogy az előző évi sikeres rajzpályázat 

folytatásaként hirdette meg Szervezetünk az ez évi pályázatot ”Szent László, a 

lovagkirály” címmel. (11. sz. melléklet) Összesen 1005 db pályamunka érkezett be. 

Kijelentheti, hogy komoly érdeklődést váltott ki és jól szolgálta a Szervezet céljait, 

törekvéseit. A rajzok feldolgozása, zsűrizése komoly többletmunkát jelentett, de 

önkéntesek segítségével sikerült megoldani a feladatokat. A rajzokból Nagyváradon és 

Székesfehérváron rendeznek kiállításokat! Javasolja, hogy más városokba is jó lenne 

azokat kiállítani, ezzel is a Szervezet tevékenységét lehetne népszerűsíteni. A kiállítások 

költségei támogatásokból valósul meg. Az összes várható költség 6-700 e Ft lesz. 

Dr. Görög István: Köszönetet mondott Oláh Lászlónak a rajzpályázat feldolgozásának 

összehangoltan elvégzett munkájáért. 

            

                        A Választmány a fenti beszámolót egyhangúan elfogadta. 

 

8.Egyebek: 

a. Dr. Görög István: Beterjesztette a májusi-júniusi fő feladatok és rendezvények 

részletes tervét. (12. sz. melléklet)   

 

b. Dr. Ladányi István: Elmondta, hogy szükséges az alapszabályt bizonyos szempontok 

szerint felülvizsgálni tekintettel arra, hogy megfelel-e az új Ptk. rendelkezéseinek, mivel 

2016. március 16. napját követően az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet a 

Szervezet. Az alapszabály és az új Ptk. összhangja valamennyi esetben konkrét 

vizsgálatot igényel. (13. sz. melléklet) 

 

c. Dr. Görög István: A nyárra és őszre tervezett emléktúrákkal kapcsolatban ismertette a 

május 28-án kezdődő Kegyeleti Emléktúra programját a M. Kir. 17. honvéd gyalogezred 

doberdói csatái színhelyén. (14. sz. melléklet) 

 

Sárközi Tamás: Az augusztusra meghirdetett Lengyelországi emléktúrára eddig 16 fő 

jelentkezett. Amennyiben további érdeklődés a Közgyűlésen való újbóli meghirdetése 

után sem lesz, akkor ez a túra nem kerül megszervezésre.  
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A szeptember elejére tervezett Erdélyi túrára még van 10 fő férőhely, ami még szervezés 

alatt áll. 

 

d. Oláh László: A szervezet megújított honlapját mutatta be, a honlap szerkesztését 

Árvai Gáborral közösen készítették. Fő céljuk a megújulás és a tartalommal való feltöltés 

volt. Ez ügyben továbbra is szívesen várják a tagságtól az új ötleteket. Árvai Gábor 

bemutatta a honlapot és annak struktúráját. 

A Választmány tagjai megelégedettséggel fogadták a megújított honlapot, amely 

tartalmilag és kivitelezésben is színvonalas. 

A Honlap elkészítéséért Árvai Gábor /KEMPP munkatárs/ anyagi juttatásban részesült. 

Dr. Görög István: Kérte, hogy a honlap minél előbb induljon el és a közgyűlési anyagok 

is kerüljenek fel rá a gyors tájékoztatás érdekében. 

 

d. Dr. Görög István: A HTBK megalapításának 20. évfordulója alkalmából egy nagyobb 

terjedelmű anyagot szeretnének megjelentetni. A könyvet 200 oldalra tervezik és 1000 

pld.-ban jelenne meg HTBK 20 címmel, de az elnevezésre még ötleteket vár. Úgy 

gondolja, hogy a tagság megérdemli az elért eredmények megörökítését és bemutatását. 

Ehhez kérte a tagok segítségét, amelyet írásban összegezve az érintettek is megkaptak, 

egyben megköszönve a támogató hozzáállást! (15. sz. melléklet ) 

 

Egyebek: Sárközi Tamás: Felhívta a figyelmet, hogy az alkalmazottunk Kőnig Alajosné 

szerződése júniusban lejár. Részére a járandóságait biztosítani kell és kérte a szerződése 

meghosszabbítását. 

Nem ismert számunkra a Telekom pályázatának eredménye sem. 

 

 

                            Ezek után az Elnök az ülést berekesztette. 

                                                         Kmf. 

 

 

 

      Dr. Görög István                                                        Stégner Lajosné 

          Első alelnök                                                         Jegyzőkönyvezető                    

       

 Mellékletek:                                            

      1. Jelenléti ív.                                                                                    

      2. Meghívó.   

       3. FEB Ügyrendje. 

     4. Az előző ülés óta végzett munka. 

       5.A Szervezet 2013 évi beszámolója. 

 6. 2013. évi pénzügyi beszámoló. 

 7. Közhasznúsági jelentés. 

 8. 2014 évi pénzügyi terv. 

 9. 2014 évi Cselekvési terv. 

 10. Nova Goricia mellett található emlékgúla felújításáról. 

 11. ”Szent László, a lovagkirály” pályázatról. 

 12. Májusi-júniusi fő feladatok. 

 13. Alapszabály felülvizsgálati szempontjai. 

 14. Május 28-i Kegyeleti Emléktúra programja. 

 15. A HTBK 20 évfordulójára készítendő könyv elgondolásai. 


