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                                                         Jegyzőkönyv 

             

                                                   Választmányi ülésről 

 

Ideje: 2014. Szeptember 23. 16 óra.  

Helyszín: Városháza kistanácsterem. 

Jelen vannak: Dr. Cser-Palkovics András elnök úr megállapította a jelenléti ív 

(1. sz. melléklet) alapján, hogy a 11 fő választmányi tagból 9 fő jelent meg, 

ezért a Választmány határozatképes. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné tag személyében. 

 

A Választmány tagjai a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan elfogadták. 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Stégner Lajosné.  

 

Az Elnök úr ismertette a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat  

(2. sz. melléklet). 

Megkérdezte, hogy a Választmány egyetért-e a napirendi pontokkal, illetve van 

e javaslat más napirendi pontra, beterjesztésre. 

 

Sárközi Tamás javasolta, hogy új napirendi pontként tárgyalják meg: 

               14.A Szervezet levelezési fejlécének kiválasztását. 

 

Az Elnök úr szavazásra bocsájtotta a Választmányi ülésen megtárgyalandó 

napirendi pontokat. 

 

A Választmány tagjai a meghívóban szereplő és kiegészítésként javasolt 

napirendi pontokat egyhangúan elfogadták. 

 

1. Napirendi pont: Sárközi Tamás tájékoztatta a Választmányt, hogy 5 fő adott 

be a Szervezethez tagfelvételi kérelmet, ebből 3 fő jelent meg:  

Farkas Laura Csilla: An: Dósai Katalin. Születési hely: Gyula. Szül. év: 1996. 

augusztus 14. Lakhely: 8000 Székesfehérvár, Borszéki utca 25. Középiskolai 

tanuló.   

Farkas Ágnes Zsófia: An: Dósai Katalin. Születési hely: Gyula. Szül. év: 1995. 

január 05. Lakhely: 8000 Székesfehérvár, Borszéki utca 25. Középiskolai 

tanuló. 
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Szabóné Hajdú Katalin: An: Kucsinai Jolán. Szül. hely: Miskolc. Szül. év 

1966. augusztus 07. Lakhely: 8000 Székesfehérvár, Árpád utca 4. 3/1. 

Foglalkozása: gyógytornász. Aktív dolgozó. Iskolai végzettsége: főiskola. 

 

Farkas Laura és Farkas Ágnes ajánlója Oláh László, aki elmondta, hogy mind 

kettőjüket az Árpád Szakképző iskolában ismerte meg, mint a tanítványait. 

Lelkes segítőiként, sok rendezvényen részt vettek. Rendkívül érdeklődők a 

baráti Körünk programjai, valamint a honvédelem iránt, jelenleg a Katona Suli 

tanulói. Nagy szükség van a fiatal lelkes tagokra, ezért javasolja felvételüket.

   

Szabóné Hajdú Katalin ajánlója Sárközi Tamás, aki elmondta, hogy Katalin férje 

hivatásos katonaként szolgált, szervezetünk több tagjával baráti kapcsolatban 

van. A szervezet programjait megismerve az érdeklődését felkeltette. Az Erdélyi 

kegyelete emlékúton részt vettek és ezek után döntöttek, hogy szeretnének 

csatlakozni szervezetünkhöz. Felvételüket javasolja.   

  

   Választmány 20/2014 (IX.23.) sz. határozata. 
 

A Választmány az alapszabály 5.1. pont figyelembevételével Oláh László és 

Sárközi Tamás előterjesztésére 2014. szeptember 23. hatállyal felvette a HTBK 

Székesfehérvári Szervezete tagjai sorába: 

Farkas Laura Csillát: An: Dósai Katalin. Születési hely: Gyula. Szül. év: 1996. 

augusztus 14. Lakhely: 8000 Székesfehérvár, Borszéki utca 25. Középiskolai 

tanuló.   

Farkas Ágnes Zsófiát: An: Dósai Katalin. Születési hely: Gyula. Szül. év: 

1995. január 05. Lakhely: 8000 Székesfehérvár, Borszéki utca 25. Középiskolai 

tanuló. 

Szabóné Hajdú Katalint: An: Kucsinai Jolán. Szül. hely: Miskolc. Szül. év 

1966. augusztus 07. Lakhely: 8000 Székesfehérvár, Árpád utca 4. 3/1. 

Foglalkozása: gyógytornász. Aktív dolgozó. Iskolai végzettsége: főiskola. 
 

      A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

                                    egyhangúan elfogadta. 
                              

2. Napirendi pont: Oláh László, titkár jelezte, hogy a beszámolót az előző 

választmányi óta eltelt időszakról (3. sz. melléklet) a Választmány előzetesen 

írásban megkapta. Ezzel kapcsolatban kiegészítés, és hozzászólás nem hangzott 

el. 

                

              A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.   

 

3. Napirendi pont: Sárközi Tamás úr beszámolt a tagdíjfizetés helyzetéről. 

Elmondta, hogy e-mailban megkereste a tagdíjat nem fizető tagjainkat és kérte, 

hogy önellenőrzés keretében pontosítsák a befizetéseiket. Sajnos nagyon 

kevesen fizették be elmaradt tagdíjaikat. Javasolta, hogy a tagdíjbefizetésekkel 



kapcsolatban továbbra is udvariasan keressük a tagjainkat és szankciókat az 

elmaradókkal szemben csaj a Közgyűlés előtt alkalmazzunk. 

 

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták. 

 

4. Napirendi pont: Dr. Görög István az „V. Honvédfesztivállal” kapcsolatban 

elmondta, hogy a rendezvénysorozat elkezdődött, a pénzügyi források 

rendelkezésre fognak állni. Szeptember 27. a Szárazföldi Haderők napja és 

egyben a baráti Körünk által szervezett fesztivál egyik kiemelkedő napja is. 

Ekkor kerül sor a Katonai Emlékparkban a katonai hagyományőrzők különböző 

programjaira, sok-sok kulturális bemutatóra és még számtalan érdekes, izgalmas 

és látványos programelemre. Ezzel kapcsolatban az egész kollektíva sokat 

dolgozik, de erre a napra önkéntesek segítségére is szükség van. Menet közben 

több nem várt dolog is közbejött, amit meg kell még oldani. A programelemek a 

szokásosak. A programtájékoztatót kiosztotta a jelenlévőknek. 

Balassa István hozzászólását a Honvédfesztivál költségvetéséről az 5. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

            A fenti Beszámolókat a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták. 

 

5. Napirendi pont: Oláh László, titkár összefoglaló értékelését az „Ifjúsági 

gyermektáborok”-ról a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 Balassa István gazdasági vezető előterjesztését a költségek elszámolásáról az 5. 

sz. melléklet tartalmazza. 

 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András elnök úr pozitívan értékelte a tábor 

megszervezését és annak sikerét a gyerekek részéről. Mivel a Zánkai táborral 

való együttműködés bizonytalan, ezért fel kell venni a kapcsolatot az Erzsébet 

Üdülőközpont és Tábor vezetőivel.  A jövő évi tervezést már el kell indítani, 

mert Zánka a jövőben tovább fog újulni és ott a szervezet jelenléte fontos lenne. 

Ígéretet tett arra, hogy a megfelelő személlyel a kapcsolatot fel fogja venni a 

tábor további működése érdekében. 

Berkes Sándor úr felvetette, hogy szóba jöhetne esetleg a HM Petőfi Sándor 

gyermeküdülőjének megvásárlása vagy más formájú átvétele, amely jelenleg 

kihasználatlan, de felújításra szorulna. Ezen a helyen 300 fő gyermeknek lehetne 

helyet adni.               

Dr. Cser-Palkovics András elnök úr a felvetést jónak találta, a későbbiek 

folyamán foglalkozni fog az ötlettel. 

 

          A fenti Beszámolókat a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták. 

 

6. Napirendi pont: Dr. Görög István első-alelnök úr felvázolta a szeptember, 

október és novemberi fő feladatokat. Előterjesztését 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

          A fenti Előterjesztést a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták. 



 

7.  Napirendi pont: Dr. Görög István  első-alelnök úr a KEMPP Nkft. alaptőke 

emelésre vonatkozó javaslatát a  6 .sz. melléklet tartalmazza..    

 

            A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.     

 

 

8. Napirendi pont: Dr. Görög István első-alelnök úr előterjesztését a 6. sz. 

melléklet tartalmazza.  

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András úr a szervezet 20 évéről megjelent 

kiadvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy a Város Önkormányzata az elkészült 

könyvből 60-80 példányt megvásárol a könyvtárak részére. Ezzel támogatja a 

szervezet ez irányú kiadásait.  

 

                           Választmány 21/2014 (IX.23.) sz. határozata. 

 

A Választmány megtárgyalta a szervezet 20 évét bemutató kiadvány előkészítés 

helyzetét. A kiadás költségét kb.1,5 millió Ft-ban állapította meg, amiből 

jelenleg 60% áll rendelkezésre. Határozott a támogatók megkereséséről. 

 

       A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

                                    egyhangúan elfogadta. 

 

9. Napirendi pont: Balassa István úr előterjesztését és a Szlovén-Olasz 

kegyeleti emlékúttal kapcsolatos elszámolását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

Dr. Görög István első-alelnök úr elmondta, hogy a „4. gúla” felépítésére 

létrehozott Konzorcium a feladatát teljesítette. Az elszámolás elkészült (6. sz. 

melléklet). A projekt kiemelt média érdeklődése mellett Vargha Tamás 

államtitkár úr elnökletével sikeresen lezárult és tovább öregbítette a HTBK jó 

hírnevét. 

 

                      Választmány 22/2014 (IX.23.) sz. határozata. 
 

A Választmány megtárgyalta a „4. gúla” újjáépítésével kapcsolatos projekt 

megvalósulásának tapasztalatait. Megállapította, hogy a projekt eredményesen 

végrehajtásra került. Az adományozás során befolyt összeg 1.318.000 Ft 

felhasználása takarékos és szabályos volt. Megköszöni Vargha Tamás, Dr. 

Karsai Béla és Dr. Görög István tagtársak kiemelkedően eredményes munkáját.

   

 A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

                                    egyhangúan  elfogadta. 

 

10. Napirendi pont: Dr. Görög István úr elmondta, hogy a kegyeleti emlékút 

feladatát teljesítette. Nagy Károly úr július 7-én terjesztette a választmány elé a 

programot. A program egy elem kivételével tejesítésre került. Ő úgy érzi 



mindenki megtette a maximumot a sikeres túra érdekében, és kiemelt köszönetét 

fejezte ki Nagy Károlynak és feleségének, Editnek. Önzetlen, lelkiismeretes és 

kimerítő munkát végeztek. Jelezte, hogy a gyergyószentmiklósi szállás 

minőségére érkezett be panasz. 

Dr. Cser-Palkovics András úr javaslatot tett arra, hogy Ő, levélben személyesen 

bocsánatot fog kérni azoktól, akik emiatt kényelmetlenül érezték magukat. 

Nagy Károly a vezetőségnek levélben jelezte az észrevételeit és lemondott a 

további emlék utak szervezési feladatairól.  

Balassa István gazdasági vezető tájékoztatta a választmányt az Erdélyi kegyeleti 

emlékút pénzügyi elszámolásáról, amit az 5. sz. melléklet tartalmaz.  

Dr. Görög István úr kérte, hogy a 2015. évi kegyeleti út tervezésének 

megtárgyalását a következő Választmányi ülésig halasszák el. 

            

              A fenti Beszámolókat és az elszámolást a Választmány tagjai 

                                             egyhangúan elfogadták.     

 

11. Napirendi pont: Sárközi Tamás, titkárságvezető úr elmondta, hogy az iroda 

átköltöztetését végre tudják hajtani. A számítógép problémájának kezelésére 

levelet írt Dr. Karsai Béla úrnak, aki megpróbál segítséget biztosítani. Az Elnök 

úrnak levelet írt az iroda bútorzatának kiegészítése kapcsán. 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András elnök úr elmondta, hogy a Városi 

Önkormányzat még nem tulajdonosa az épületnek, jelenleg a jogi tárgyalások 

folynak. Ha a tulajdonviszony rendeződik és Ő rendelkezik az ingatlan felett, 

akkor tud a város segíteni. Javasolja, hogy a költözés a most rendelkezésre álló 

felszereléssel történjen meg. 

  

A fenti Beszámolót és a Javaslatot a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.     

 

12. Napirendi pont: Balassa István úr elmondta, hogy a szervezet honlapja 

elkészült, azt folyamatosan életbe kell tartani, frissíteni kell. A Honlap készítője 

a KEMPP munkatársa, ezért felmerül a kérdés, hogy részére a tiszteletdíjat 

milyen jogcímen lehet kifizetni? Javasolja, hogy lépjen be a szervezetbe és 

tagként keressük meg a juttatás lehetőségét. 

 

                A fenti Javaslatot a Választmány egyhangúan elfogadta. 

 

13. Napirendi pont: Berkes Sándor úr hozzászólását és javaslatait a szervezet 

belső élet szervezésével kapcsolatosan a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

Hozzászólás: Dr. Görög István első-alelnök úr egyetértett a javaslattal. A 

jelenlegi taglétszám 177 fő. Nehéz a feladatokra a történő mozgósításuk, de a 

fiatalokat is nehéz rávenni, hogy a programokban részt vegyenek. A Magyar 

Honvédség is ezzel a hozzáállással küzd. Az alapítók fő üzenetét tovább kell 

vinni és erről a hogyan továbbiról dönteni kell! 

 

A fenti Beszámolót és a Javaslatot a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.     



 

14. Napirendi pont: Sárközi Tamás ügyvezető úr felhívta a figyelmet, hogy az 

utóbbi időben más-más logókkal ellátott fejrészes papírokat, elektronikus 

formátumokat használunk a levelezésünknél. Javasolja a fejrész egységesítését 

és annak kötelező használatát. Javasolja a régi fejrész stilizálását, baloldalra a 

régi, körbe feliratos, jobb oldalra a „20 éves” logó beillesztését. Kéri Oláh 

László titkárt a fejrész elkészítésére. 

 

A fenti Javaslatot a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták. 

 

Németh János: Tájékoztatta a Választmányt, hogy a Szervezet által beadott 

”Hazafiság Iskolája” pályázat nem nyert támogatást. 

 

A Választmányi ülés zárásaként a tagság nevében Dr. Görög István első alelnök 

úr köszöntötte Dr. Cser-Palkovics András elnök urat születésnapja alkalmából és 

tolmácsolta a szervezet jókívánságait. 

 

Ezek után az Elnök úr az ülést berekesztette. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

……………………………..                                   ……………………………   

          Levezető Elnök                             Jegyzőkönyv vezető 

 Dr. Cser-Palkovics András                                              Stégner Lajosné 

 

Mellékletek: 

1.sz: Jelenléti Ív. 

2.sz: Meghívó 

3.sz:  Beszámoló az előző válaszmányi ülés óta eltelt időszakról 2014. július 7 - 

szeptember 23-ig. 

4.sz:  A III. sz. Ifjúsági Honvéd Tábor. 

5.sz:  Előterjesztés a 2014.szept 23-i.Választmányi ülésre. 

 Költségvetési Táblázat „Honvédfesztivál” 

 Előterjesztés az IHT költségeinek elszámolásáról. 

 2014. május 28-31-ig Olasz- Szlovén emléktúra  

 „4. Gúla” avatásának  elszámolása. 

 2014.szept 04-09-ig Erdélyi emléktúra elszámolása. 

6.sz: Előterjesztés a szeptember–október–novemberi fő feladatokról, 

rendezvények. 

         A szervezet 20 évét bemutató kiadvány előkészítésének helyzete.      

   Az Emlékgúla felépítésével kapcsolatos tapasztalatok. 

7.sz: Szervezet munkacsoportjai, megújulás lehetőségei, javasolt feladatok. 


