
HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE 

- Közhasznú szervezet - 

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

www.htbkszfvar.hu 
Nyt. szám:  8/2/2015 

                                                        

                                                       Jegyzőkönyv 

             

                                                 Választmányi ülésről. 

 

Ideje: 2015. 03.17-én 15.00. 

Helyszín: Székesfehérvár, Karsai Műanyagholding Zrt. Zsurló út 12. 

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 jegyzőkönyv vezetésére Sárközi Tamás ügyvezető 

személyében. 

 

A Választmány tagjai a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan elfogadták. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Sárközi Tamás.  

 

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

jelenlévők részéről kiegészítő napirendi pontra egy javaslat érkezett Sárközi 

Tamás ügyvezetőtől:  Tagfelvételi kérelem. 

 

 Választmány 10/2015 (III.17.) sz. határozata. 
 

A Választmány egyetért a meghívóban szereplő és javasolt napirendi pontok 

megtárgyalásával és a jegyzőkönyvvezető személyével. 

 

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúan elfogadta. 

 

Dr. Görög István első alelnök köszöntötte Kun Szabó István tábornok urat, HM 

HÁT urat és bemutatta a szervezetünk vezetőségét, beszámolt a HTBK 

Székesfehérvári szervezete elmúlt 20 éves munkájáról, a HTBK és a KEMPP 

kapcsolatáról, szervezetünk kulturális tevékenységéről, kiadványainkról, ifjúsági 

programjainkról, a honvédelmi nevelésről, a közös honvédségi és KEMPP 

programokról és a kegyeleti tevékenységünkről. 

 

 

http://www.htbkszfvar.hu/


Kun Szabó István: megköszönte a részletes bemutatást és tájékoztatta a 

Választmányt, hogy Ö sok hasonló témával kapcsolatban dolgozik és segíti a 

szervezeteket. Az irányítása alá tartozó kollégák is hasonlóan gondolkoznak, de 

nagyon sok szervezet van, akik a honvédséghez (HM támogatási körbe) akarnak 

csatlakozni. A költségvetés és a támogatási lehetőség szűkös, érthető, hogy nem 

jut minden projekthez elegendő költségvetés. Sajnos nincs utánpótlás, ezért 

nagyon fontosak a civil-katonai programok, jó, hogy a Honvédelmi Kötelék már 

mozgalommá vált. 

Nagyon sok szervezet kéri a HM Úr segítségét, legelismertebb a KEMPP, akit 

támogatnak.  

Dr. Karsa Béla: Köszönti az Államtitkár urat és Ő is úgy érzi, van jövő és 

mindig lesz jövő. Kiemelte, hogy külön elismerés a szervezetünknek, hogy a 

HÁT úr itt van körünkben. Beszélt a fiatalságot érintő programokról, a 

rajzpályázatokról, a KEMPP-ről, de a továbblépéshez, a lelkesedés táplálásához 

sok anyagi erőforrás kell az akarat és lelkesedés mellett! 

 

1. sz. Napirendi Pont: Tagfelvétel. 

Sárközi Tamás: Tájékoztatta a Választmányt, hogy 2 fő jelezte belépési 

szándékát a Szervezethez. A mai napon a belépni szándékozók közül 1 fő jelent 

meg. 

Felvételét kérte: 

Pap György: An: Mike Erzsébet. Szül. h.: Székesfehérvár. Szül. éve: 1959. 

május 23. Lakcíme: 2475 Kápolnásnyék, Ady E. út 1. Iskolai végzettsége: 

egyetem. Szakképzettsége: emberi erőforrás tanácsadó.   Foglalkozása: 

Nyugdíjas. 

Sárközi Tamás ismertette a belépni szándékozó adatait és röviden bemutatta 

Őt. Elmondta, hogy a felvételt kérő már több éve ismeri szervezetünket és annak 

tevékenységében aktívan részt vett, segítette az Ifjúsági tagozat munkáját. 

Munkájával egyhangúan a Szervezetünk tevékenységét szeretné erősíteni. 

Tájékoztatta a szervezetünkről és a tagok jogairól, kötelezettségeiről. Az 

Alapszabályt megkapta, és azt tudomásul veszi. A Tagsági Igazolványát későbbi 

időpontban kapja kézhez. 

Oláh László: Ismeri Gyurit! Közösen végezték az ifjúsági munkát, operatív, 

megbízható kolléga, javasolja tagfelvételét. 
 

                          Választmány 11/2015 (III.17.) sz. határozata.   

 

A Választmány az alapszabály 5. § A pont (1.bek) figyelembevételével – 

Sárközi Tamás előterjesztésére – 2015 március 17-i hatállyal felvette a HTBK 

Székesfehérvári Szervezete tagjai sorába: 

Pap György: An: Mike Erzsébet. Szül. h.: Székesfehérvár. Szül. éve: 1959. 

május 23. Lakcíme: 2475 Kápolnásnyék, Ady E. út 1. Iskolai végzettsége: 



egyetem. Szakképzettsége: emberi erőforrás tanácsadó.   Foglalkozása: 

Nyugdíjas. 

A tagsági díj mértéke: részére 2000 Ft/év.  

 

     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 és a 

fiatalok részére kiírt gyermekrajzpályázatról, a KEMPP-ben történt 

fejlesztésekről. Beszámolójáról előzetesen írásban tájékoztatta a választmány 

tagjait /3. 4. sz. mellékletek/.  

Balassa István: tájékoztatta a Választmányt, hogy a HTBK iroda elhelyezési 

szerződése megkötésre került a Honvédséggel, az rendben van. A 2014 év 

gazdálkodási jelentését a FEB-bel megtárgyalták, a jelentés április közepére 

készen lesz. 

               

             A Választmány a fenti beszámolót egyhangúan elfogadta. 

 

3. sz.  Napirendi pont: Az előző Választmányi ülés határozatai végrehajtásának 

helyzete. További tennivalók. 

Dr. Görög István beterjesztését az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A Választmány a fenti beszámolót egyhangúan elfogadta. 

 

4.  sz.  Napirendi pont: Az alapszabály módosítása kidolgozásának helyzete, 

további feladatok. 

Dr. Ladányi István beterjesztését a 6. sz. melléklet tartalmazza, továbbá 

megmagyarázta a Választmánynak a módosítások, javítások, kiegészítések okait.  

 

     A Választmány a javaslatokkal egyetértett és azokat egyhangúan elfogadta. 

 

                          Választmány 12/2015 (III.17.) sz. határozata.   

 

A Választmány a szervezet Alapszabálya módosítását a beterjesztett 

kiegészítésekkel, módosítási javaslatokkal együtt elfogadta és javasolja 

közgyűlés elé terjesztését. Felelős: Dr. Ladányi István választmányi tag, jogász. 

Határidő: 2015. 04. 01. 

 

     A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

                                          egyhangúan elfogadta. 



Dr. Ladányi István a Közgyűlés elé terjesztendő anyagok, diák előkészítését és 

azok beterjesztést vállalja. 

Orgovány István kéri Közgyűlési állásfoglalása kialakításához a Beterjesztendő 

alapszabály mielőbbi megküldését. 

 

5. sz. Napirendi pont: Április 01-re tervezett Közgyűlés napirendjének 

megvitatása és az előkészítésének feladatai. 

 

6. sz. Egyebek: 

Dr. Görög István beterjesztését az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

 

     A Választmány a javaslatokkal egyetértett és egyhangúan elfogadta. 

 

 

Ezek után a levezető elnök az ülést berekesztette, megköszönte a munkát és a 

részvételt, külön elköszönt magas rangú vendégünktől. 

 

 

                Kmf.  

 

 

 

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

          Levezető elnök                             Jegyzőkönyv vezető 

 Dr. Görög István    sk.                                           Sárközi Tamás  sk. 

 

 

 

Mellékletek: 

1.sz.:Jelenléti Ív Választmányi ülés 2015. március 17. 1 lap. 

2.sz.:Meghívó Választmányi ülésre 2015. március 17. 15.00. 1 lap. 

3.sz.: Az előző válaszmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2015. január 28.-

2015. március 17. 2 lap. 

4.sz.:.Az ólomkatona rajzpályázat felhívása. 1 lap. 

5.sz.: levezetési terv. 10 lap. 

6.sz.: Az Alapszabály módosításának kidolgozásának helyzete. 1 lap. 


