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Jegyzőkönyv
Választmányi ülésről.
Ideje: 2015.01.28-én 16.30.
Helyszín: Székesfehérvár, Malom utca 2. HTBK Iroda.
Jelen vannak: Dr. Cser-Palkovics András elnök elfoglaltsága miatt a levezető
Dr. Görög István első alelnök. Megállapította, hogy a 11 fő választmányi tagból
7 fő jelent meg (1. sz. melléklet), ezért a Választmányi ülés 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). A
jelenlévők részéről kiegészítő napirendi pontra javaslat nem volt.
Választmány 1/2015 (I.28.) sz. határozata.
A Választmány egyetért
megtárgyalásával.

a

meghívóban

szereplő

napirendi

pontok

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
1. sz. Napirendi Pont: Tagfelvétel.
Sárközi Tamás: Tájékoztatta a Választmányt, hogy 5 fő jelezte belépési
szándékát a Szervezethez. A mai napon a belépni szándékozók közül 4 fő jelent
meg.
Felvételét kérte:
1. Varga András Béla: An: Kisary Teréz. Szül. h.: Sárbogárd. Szül. éve: 1949.
június 21. Lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Torockó utca 2. Iskolai végzettsége:
Szakközép iskola. Szakképzettsége: Ált. gépész. Foglalkozása: Nyugdíjas.
2. Hátas Attila: An: Lőrincz Mária. Szül. h.: Pápa. Szül. éve: 1966. november
19. Lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út. 16. Iskolai végzettsége:
Főiskola. Foglalkozása: Nyugállományú katona. Szakképesítése: Közgazdász.

3. Árvai Gábor: An: Schuller Mária. Szül. h.: Mór. Szül. éve: 1987. július 07.
Lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Fáy András ltp. 5/B 1/3. Iskolai végzettsége:
OKJ tanfolyam. Szakképzettsége: Web-programozó. Foglalkozása: Aktív
dolgozó. Munkahely: KEMPP.
4. Kozula Ferenc: An: Kovács Teréz. Szül. h.: Székesfehérvár. Szül. éve: 1958.
július 31. Lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Kisteleki utca 18. Iskolai végzettsége:
Katonai Akadémia. Foglalkozása: Hivatásos katona. Szakképzettsége:
Gyengeáramú üzemmérnök. Munkahely. MH ÖHP LEHKF.
Sárközi Tamás: Ismertette a belépni szándékozók adatait és röviden bemutatta
Őket. Elmondta, hogy a felvételt kérőket tájékoztatta a szervezetünkről és a
tagok jogairól, kötelezettségeiről. Az Alapszabályt megkapták, és azt tudomásul
vették. Munkájukkal egyhangúan a Szervezet tevékenységét szeretnék erősíteni.
A Tagsági Igazolványukat későbbi időpontban kapják kézhez.
Választmány 2/2015 (I.28.) sz. határozata.
A Választmány az alapszabály 5. § A pont (1.bek) figyelembevételével –
Sárközi Tamás előterjesztésére – 2015 január 28-i hatállyal felvette a HTBK
Székesfehérvári Szervezete tagjai sorába:
1. Varga András Bélát: An: Kisary Teréz. Szül. h.: Sárbogárd. Szül. éve: 1949.
június 21. Lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Torockó utca 2. Iskolai végzettsége:
Szakközép iskola. Szakképzettsége: Ált. gépész. Foglalkozása: Nyugdíjas.
2. Hátas Attilát: An: Lőrincz Mária. Szül. h.: Pápa. Szül. éve: 1966. november
19. Lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út. 16. Iskolai végzettsége:
Főiskola. Foglalkozása: Nyugállományú katona. Szakképesítése: Közgazdász.
3. Árvai Gábort: An: Schuller Mária. Szül. h.: Mór. Szül. éve: 1987. július 07.
Lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Fáy András ltp. 5/B 1/3. Iskolai végzettsége:
OKJ tanfolyam. Szakképzettsége: Web-programozó. Foglalkozása: Aktív
dolgozó. Munkahely: KEMPP.
4. Kozula Ferencet: An: Kovács Teréz. Szül. h.: Székesfehérvár. Szül. éve:
1958. július 31. Lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Kisteleki utca 18. Iskolai
végzettsége: Katonai Akadémia. Foglalkozása: Hivatásos katona.
Szakképzettsége: Gyengeáramú üzemmérnök. Munkahely. MH ÖHP LEHKF.
A tagsági díj mértéke. Aktív dolgozónál 5000 Ft/év, nyugdíjas részére 2000
Ft/év. A tagsági díjak a mai napon befizetésre kerültek.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
2.
sz. Napirendi pont: Az előző Választmányi ülés óta eltelt időszak
összefoglalása.

Oláh László: Beszámolt az előző választmányi ülés óta eltelt időszakról.
Beszámolójáról előzetesen írásban tájékoztatta a választmány tagjait /3. sz.
melléklet/. Szóbeli kiegészítést nem tett.
Dr. Görög István: Felhívta a figyelmet a közösségi oldal és a Honlap
folyamatos frissítésének fontosságára a hatékony tájékoztatás érdekében.
Ajánlotta, hogy a tagok is rendszeresen tájékozódjanak ezeken a felületeken.
A Választmány a fenti beszámolót egyhangúan elfogadta.
3.
sz. Napirendi pont: Az előző Választmányi ülés határozatai
végrehajtásának helyzete. További tennivalók.
Sárközi Tamás: Ismertette az előző Választmányi ülés határozatait és felkérte a
Választmány tagjait a határozatok végrehajtásának ismertetésére./
Dr. Görög István: Tájékoztatta a Választmányt a jubileumi kiadvány
készültségi fokáról. Az ÖHP-vel való együtt működés helyzetét a Parancsnok úr
jónak ítélte meg és az éves tervben szereplő támogatást is jóváhagyták a
szervezet részére. Beszélt a KEMPP kiállításainak felújításával kapcsolatos
teendőkről, mivel közérdekű kiállító hely lesz, ezért szükség lesz a kiállításokat
szakmailag és tartalmilag is felfrissíteni. Ő úgy ítéli meg, hogy ezt a Baráti Kör
önerőből nem tudja megoldani, ezért segítséget kért a Honvédelmi
Minisztériumtól. A Sorkatonai kiállítás további sorsáról is dönteni kell. Az
elavult kiállító vitrin egyik üvege szétrobbant, és a többi is baleset veszélyes.
Kicserélésére, felújítására van szükség. Kéri a Választmányt, hogy ez ügyben
döntsön és hozzon határozatot. A kiállítás belső tartalma szintén felújításra
szorul.
Sárközi Tamás: Ismertette a HTBK iroda mobil internettel való ellátásának
lehetőségeit, figyelembe véve a leggazdaságosabb megoldásokat.
Berkes Sándor Választmányi tag javasolta, hogy vegyék igénybe egy szakértő
véleményét, hogy melyik megoldás legyen biztonságos és költség hatékony.
Ebben felajánlotta a segítségét. Hozzászólásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Balassa István: Sürgette, hogy ez rövid időn belül jöjjön létre.
Választmány 3/2015 (I.28.) sz. határozata.
A Választmány felkérte Berkes Sándort, hogy a mobil internet szakértő által
javasolt megoldás kiválasztásában közreműködjön, majd a kiválasztott csomag
szerződésének megkötésére felhatalmazta Balassa István gazdasági vezetőt.
Határidő február közepe.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
Sárközi Tamás: Tájékoztatta a Választmányt, hogy a pénzügyi és anyagi
készletek leltározása január hónapban végre hajtásra került. A jegyzőkönyvek
részben elkészültek. Megállapította, hogy az elszámolási fegyelem javulást
mutat.

A Választmány a fenti beszámolókat egyhangúan elfogadta.
4.
sz. Napirendi pont: A szervezet működését segítő munkaszervezet és
munkacsoportok szervezési feladatai.
Berkes Sándor: Javasolja, hogy az új Alapszabályban tagozatok létrehozása
szerepeljen és ez az egyesület szerves részekét működjön, de nem önálló
elemként. Azokat az Elnökség és a Közgyűlés is létrehozhatja, vagy
megszüntetheti. A munkacsoportok egy feladatra felkért emberek csoportja. A
tagozatba nem kell beleerőltetni a tagokat, mindenki ott dolgozzon, ahol úgy
érzi, hogy szívesen tevékenykedne. Javasolja, hogy a tagság véleményét kérjék
ki, hogy milyen tagozatokat kellene létre hozni.
Oláh László: Vannak ideiglenes és folyamatos munkák. A tagoknak legyen
lehetősége arra, hogy érdeklődési területének megfelelően több tagozatban is
tevékenykedhessenek, ha erre van ideje és igénye.
Kollár Endre: Fontosnak tartja a tagozatok létrehozását. A tagságnak
lehetősége lenne az önkéntes munkavégzésre és abban is segítene, hogy
mindenki ki tudná választani, hogy mit dolgozzon, hiszen ez már sokszor
felmerült a tagság részéről.
Dr. Görög István: A szervezet éves cselekvési programot készít, amelyet a
közgyűlés fogad el. A munkacsoportok a szervezet érdekében az elfogadott
program szerint dolgoznak. Javasolja, hogyha a tagság igényt tart rá tagozati
programokat is létre lehessen hozni közös érdeklődés, vagy baráti
összejövetelként.
A tagság részéről hasznos, hogy csatlakoznak a munkacsoportokhoz, mert tagi
kötelességként egy napot önkéntes munkaként igazolni kell. Ez a szervezet
működését is érinti, hiszen azt, mint „Közhasznú Társadalmi Szervezet”
ellenőrzik. A tevékenységet és a közhasznúságot minden évben meg kell
erősíteni. Önkéntes munkát külső személyek is végezhetnek, a diákoknak 50 óra
közhasznú munkavégzést kell igazolniuk ahhoz, hogy érettségi vizsgát
tehessenek. Ez arra ad lehetőséget, hogy még több iskolát lehessen megkeresni,
és megismertetni a diákokat a szervezet tartalmas életével, ami nagyobb
látogatottságot és a közhasznú munkaórák megnövekedését is jelentené.
A Választmány a javaslatokkal egyetértett és egyhangúan elfogadta.
5.
sz. Napirendi pont: Az alapszabály módosítása kidolgozásának helyzete,
további feladatok.
A Választmány megtárgyalta az új Alapszabály mintát, melyet a 4 fős bizottság
a PTK változásait figyelembe véve készített elő. Az ülésen elhangzott
kiegészítéseket írásban rögzítette. Az előkészített Alapszabály tervezetet a 5. sz.
melléklet tartalmazza.
Dr. Ladányi István és Sárközi Tamás hozzászólását a 4. és a 6. sz. melléklet
tartalmazza.
A Választmány a javaslatokkal egyetértett és egyhangúan elfogadta.

6. sz. Napirendi pont: Az éves cselekvési terv javaslat megvitatása.
Oláh László: A Cselekvési terv kialakítását az új Alapszabály módosítása is
befolyásolja. Ahogy már az előző években is - szeretnék a tagságot is bevonni a
terv létrehozásába. Február közepén szeretne megtartani egy munkaértekezletet,
melyen a tagság elmondhatja a véleményét a Cselekvési terv tervezetével
kapcsolatban és saját javaslatokkal egészíthetik ki azt. Az így kialakuló anyag
képezi majd a következő választmányi ülés elé terjesztendő Cselekvési terv
alapját.
Dr. Görög István: Elmondta, hogy a szervezet munkáját felsőbb szinten /HM/
is eredményesnek ítélik meg. Az idei évben is folyamatosan kell haladni a
tervekkel. Kiemelte egy újabb emlékmű avatásának tervét is. A Szent István
gyalogezred emlékművével gazdagodna a Zichy liget. Ennek a szobornak a fő
védnökségét Vargha Tamás a város országgyűlési képviselője vállalja. A
KEMPP programjából kiemelte azokat a feladatokat, amit a HTBK-nak kell
végrehajtani és koordinálni. Itt említette a Honvédfesztivált, amely
lebonyolítására támogatókat kell keresni. A KEMPP tevékenységének
biztosítására továbbra is nagyobb hangsúlyt kell szerezni és erősíteni a
jelenlétet. A Cselekvési terv kialakításba a tagokat feltétlenül be kell vonni és az
alulról jövő kezdeményezés eredményeiről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Választmány a fentiekben elhangzottakkal egyetértett és a beszámolót
egyhangúan elfogadta!
7.
sz. Napirendi pont: A 2014. évi Cselekvési terv alapján az elmúlt évben
végzett tevékenység összegzése, értékelése.
Oláh László: A HTBK Országos Szövetsége részére készült jelentést ismertette
/7. sz. melléklet/.
A jelentést a Választmány egyhangúan elfogadta.
8. sz. napirendi pont: A szervezet 2014. évi gazdálkodásának előzetes
tapasztalatai. A 2015. évi gazdálkodási terv javaslat megvitatása.
Balassa István gazdasági vezető, a 2014 évi gazdálkodási adatokat ismertette.
Az évet pénzügyileg sikeresnek ítélte meg. A bevételek jól alakultak. 2014.
december 31-én a szervezet bankszámláján 3.047.634 Ft. realizálható. Javasolja,
hogy ezt az összeget érdemes lenne lekötni, még ha kicsi kamatszázalékra is /8.
sz. melléklet/.
Dr. Görög István: Összegezte azt, hogy a múlt évben milyen sok terv valósult
meg, amire elő kellett teremteni az anyagi hátteret. Nagy segítség volt, hogy az
Országos szervezeten keresztül a működtetésre 1 millió Ft.-ot kapott a szervezet.
Az egyik kiemelkedő és sok munkát igénylő feladat - ami rekordidő alatt készült
el - a”Réz szimfónia”című kiadvány volt, amely témájával és megjelenítésével
egyedül álló.

Kiemelten fontosnak ítélte a KEMMP 48-as épületében lévő ”Sorkatonaság
története” Című kiállítás felújítását, valamint a vitrin szétrobbanás
következményének megoldását a baleset veszély elkerülése érdekében. A
megoldás sürgető, hogy márciustól az is látogatható legyen (9. sz. melléklet).
Javasolja, hogy a szervezetünk a pénzügyi tartalékából előlegezze meg a
felújítás költségét, a fedezet a későbbiekben rendelkezésre áll.
Választmány 4/2015 (I.28.) sz. határozata.
A KEMPP Kft. üzemeltetésében lévő ”Sorkatonaság története” című kiállító
teremben lévő tároló üvegvitrinek cseréjére, valamint a járulékos költségek
fedezésére a baleset elhárítás és a látogatottság érdekében a választmány a
HTBK pénzügyi tartalékából nettó egyszeri 900.000 Ft., azaz Kilencszázezer Ft.
kifizetését engedélyezi új kiállítóvitrinek legyártatására, szükséges kiegészítő
anyagok beszerzésére. A pályáztatás és szerződéskötés menetének
lebonyolítására felkéri Balassa István gazdasági vezetőt. Határidő: Március
eleje.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
9. sz. Napirendi pont: Márciusra tervezett Közgyűlés napirendjének
megvitatása és az előkészítésének feladatai.
Választmány 5/2015 (I.28.) sz. határozata.
A Választmány a módosított Alapszabály Közgyűlés általi megvitatását
javasolja. Javasolt napirendi pont: 1. sz. A módosított Alapszabály megvitatása,
elfogadása és bevezetéséhez kapcsolódó feladatok. Közgyűlés javasolt helye:
Városháza Díszterme, és időpontja: március második fele.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
Dr. Görög István: Az Alapszabállyal és a Közgyűléssel kapcsolatban a
továbbiakban az Elnök úrral való egyeztetés a feladat.
10. sz. Napirendi Pont: Pályázatok és az éves lehetőségekről.
Németh János: Elmondta, hogy a pályázati kiírások a 2014-2020 –as időszakra
még nem jelentek meg. Szervezetünk majd három területen tud csatlakozni
azokhoz. Tudunk csatlakozni az oktatás-fejlesztés, a művelődési és a felnőtt
képzési pályázatokhoz Az eredményességhez folyamatos figyelés,
kapcsolatépítés, a felsőfokú képzéshez kapcsolat építés, bekapcsolódás a
múzeumi életbe szükséges. Az eddig megjelent pályázatok száma még nagyon
kevés, most várjuk a következő kiírásokat. Fel kell készülni arra, hogy

rendelkezzünk önerővel és olyan fejlesztési tervekkel, melyekben eredményesek
lehetünk.
Választmány 6/2015 (I.28.) sz. határozata.
A Választmány felkérte Németh János választmányi tagot, hogy a pályázatokkal
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, a kiírások rendszeres figyelését és
felügyeletet folyamatosan végezze és koordinálja. Határidő: folyamatosan.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
11. sz. Napirendi pont: Javaslat a 2015. évi kitüntetések felterjesztésére.
Dr. Görög István: Javaslatot tett a kitüntetések felterjesztésére: március 13- ra
Gregus Ákos tag és Molnár Nelli KEMPP alkalmazott, a Sipos Gyula Díjra:
Jákob János Tábori püspök személyében.
Berkes Sándor: Javasolja Oláh László titkár felterjesztését HM elismerésre a
szervezeten belüli kiemelkedő munkássága elismeréseként és az ifjúság
honvédelmi nevelésében végzett eredményeiért.
Sárközi Tamás beterjesztése a 4. sz. mellékletben.
A Választmány a javaslatokat egyhangúan elfogadta.
Egyebek: Rézszimfónia című könyv elszámolása és terjesztése.
Balassa István: Tájékoztatta a Választmányt, hogy a könyv pénzügyi
elszámolása megtörtént. A nyomdai költség 1132951 Ft. A kötelező adomány
példányok átadásra kerültek. A könyv kereskedelmi forgalomba nem hozható,
de hogy hozzájussanak mások is ezért a Választmány elé az alábbi határozatot
terjeszti be:
Választmány 7/2015 (I.28.) sz. határozata.
A Rézszimfónia című könyvet térítés nélkül adományozzuk azon személyeknek
és szervezeteknek, akik annak megalkotásában aktívan részt vettek, továbbá
részt vettek a HTBK Székesfehérvári Szervezete közösségi programjain, vagy
támogatják tevékenységét és elősegítik céljai megvalósítását. A könyvek
darabonkénti eszmei értékét az önkéntes tevékenységek ráfordítása, az eszmei
értékek bedolgozása, valamint a pénzben nem kifejezhető felajánlások és valós
költségek figyelembevételével 4 000 Ft-ban állapítja meg.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
Következő hónap fő feladatai:
Dr. Görög István: Felkérte Sárközi Tamást, hogy a selejtezési feladatokat
hajtsák végre.

Felkérte Kollár Endrét, hogy a március 15-i ünnepségeken és koszorúzáson
képviselje a szervezetet.
Február 28-ára a KEMPP területétének tavaszi rendbetételére önkéntes munkát
hirdet meg a szervezet. A KEMPP ötödik évének megnyitására március 7-én
kerül sor, amelyre minden HTBK tagot szeretettel várnak.
Tervbe van véve a KEMPP területén egy szabadtéri közösségi hely kialakítása,
amely kemence, bográcsozó, és grillező lenne. Ez a tagok közös munkájával, és
az építő anyagokkal való hozzájárulással készülne el. A kivitelezést segítő
végrehajtáshoz pályázati lehetőség is van, amelynek pozitív eredménye képen a
terület befedése és ez által a kerékpárosok pihenő és eső elleni beállási helye is
megoldódna. A tervek előkészítése már megkezdődött. A Választmány a tervek
elindítását javasolja és az alábbi határozatot hozta meg.
Választmány 8/2015 (I.28.) sz. határozata.
A Választmány elfogadta a pihenőhely létrehozásának tervét, ezáltal támogatja
az emlékpark fejlesztését. A kivitelezéshez a KEMPP-ben lévő építőanyagok
felhasználásával és a közmunka igénybevételével egyetért, valamint a további
támogatók megkeresését szorgalmazza. Támogatja a LEIDER pályázathoz
februári hónapban esedékes projekt adatlap leadását.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
Oláh László: Tájékoztatta a választmányt, hogy a Kodolányi János Középiskola
Iskolai Közösségi Szolgálatban történő részvételünk érdekében szervezetünket,
hogy
fogadószervezetként
együttműködési
megállapodást
kötnének
közszolgálati munka végzésére. Az érettségire készülő diákoknak kötelező 50
óra közösségi szolgálatot kell végezniük. Javasolja, hogy a választmány fogadja
el a megállapodást és az elkészült szerződést. A Szervezet részéről is nagyon
hasznos lenne és különböző feladatok ellátására igénybe vehetne diákokat, pld.
rajzpályázat feldolgozása. Az Iskolai Közösségi Szolgálat Kodolányi
Középiskolával történő szervezési feladat koordinátorának Berkes Sándort
javasolja. A szakmai mentorának Oláh Lászlót.
Javaslatot tett az idei rajzpályázat megrendezésére, melynek jó alapot biztosít az
előző két év sikere. A tervezett téma és cím még nem került véglegesítésre, de
hasonlóan az előzőekhez, hadtörténelmi vonatkozású lesz
Témája általános hadtörténeti vonatkozásban, vagy a mai honvédelem, esetleg
helytörténeti eseményhez kapcsolódhat.
Jelenleg folyamatban van egy bővebb leírás elkészítése, amely a tanárok részére
foglalja össze a kiírás témáját. A feladat koordinátorának Berkes Sándort
javasolja. A szakmai mentorának Oláh Lászlót.
Dr. Görög István: Javasolja, hogy a pályázatot minél előbb el kell indítani. Ez a
KEMPP, a HTBK, az erdélyi Pro Pátria Párcium egyesület, és a Tanoda
egyesület összefogásával jönne létre. Várható költsége 500.000 Ft.

Választmány 9/2015 (I.28.) sz. határozata.
A Választmány Oláh László javaslatára úgy határozott, hogy 2015-év
rajzpályázatát meg fogja hirdetni, majd felkérte a pályázat további feladatainak
kidolgozására. A koordinálási munkával Oláh Lászlót és Berkes Sándort bízta
meg.
Határidő: Május eleje.
A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta.
Sárközi Tamás: Javasolta, hogy az önkéntes munkavégzés nyilvántartását
vizsgálják felül. Egy új rendszert kell kidolgozni. A rendelkezésre álló adatok
alapján készített kimutatás nem valós, sőt inkább sértő képet mutat.
Dr. Görög István: Felkérte Dr. Ladányi Istvánt, hogy vizsgálja meg annak a
lehetőségét, hogy hogyan lehet az Önkéntes szerződéseket egyszerűsíteni.
A Közhasznúság érdekében ezt ki kell dolgozni az önkéntes munkavégzést
nyilvántartó okmányokkal együtt.
Dr. Görög István: Ismertette a 2015 évre tervezett Lengyelországi tematikus
túra tervezetét, amit a tagok körlevélben megkapnak.
Ezek után az elnök az ülést berekesztette.
Kmf.
……………………………..
Levezető Elnök
Dr. Görög István

……………………………
Jegyzőkönyv vezető
Stégner Lajosné

Mellékletek:
1.sz.:Jelenléti Ív Választmányi ülés 2015. január 28. 2 lap.
2.sz.:Meghívó Választmányi ülésre 2015. január 28-án 16.30. 2 lap.
3.sz.: Az előző válaszmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2014. november
29. - 2015. január 28. 2 lap.
4.sz.:.Beterjesztések a 2015. január 28-i Választmányi üléshez. 5 lap.
5.sz.: Alapszabály (tervezet). 21 lap.
6.sz.: Az Alapszabály módosításának kidolgozásának helyzete. 1 lap.
7.sz.: Jelentés a HTBK Székesfehérvári Szervezete helyzetéről és a 2015 évi
terveiről. 3 lap.
8.sz.: 2014. évi gazdálkodás értékelése (Előzetes értékelés). 3 lap.
9. sz.: Feljegyzés az emlékpark létesítményeinek/elemeinek állapotáról. 1 lap.

