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Hírlevél
Kedves Tagtársunk, Önkéntes segítőnk, Támogatónk!
Szervezetünk választmánya 2010. július 6-án ülést tartott. A napirenden szerepelt a szervezet
első félévi munkája tapasztalatainak rövid összefoglalása, valamint a közeljövő feladatainak
megfogalmazás.
A rendezvényen a beterjesztések vitaindító szándékúak voltak, a határozatok iránymutatóak, a
résztvevők a feladatok megfogalmazásában közösen vettek részt és a jelentkező feladatokat
nevesítve, határidő megjelölésével vállalták fel.
1, A napirend megtárgyalása előtt Warvasovszky Tihamér elnök úr kért szót és ismertette a
szervezet választmánya részére 2010. június 30-án kelt levelét, melyben magas állami
hivatalba történt megválasztása miatt lemondott a HTBK Székesfehérvári Szervezet elnöki
tisztségéről.
2, Az első félév tapasztalatait Dr. Görög István titkár fogalmazta meg vitaindítójában:
 Fő tendenciája a változás volt:
 Választást követő események teljesen átrajzolták a működési terepet, Elnökünk
magas állami tisztségbe történő megválasztása, a honvédség vezetésében
bekövetkezett változások mind alapvetően befolyásolják a szervezet működését.
 Szervezetünk 15 éves lett:
- alapvető célját betöltötte, a kitűzött taktikai céljait elérte:
- város és a sereg között szerződéses kapcsolat jött létre, ami intézményesít
és az eddigi hiányt pótolja,
- a Pákozdi Emlékpark kivitelezését Pákozd Községgel konzorciumban
végezve elkészítettük, az elszámolás időszaka megkezdődött, aminek első
üteme a számlák befogadásának lezárása,
- részvételünkkel sikerült megalakítani a KEMPP nkft.-t. Az első negyedévi
tapasztalatok alapján közel jártunk a korábban elkészült üzleti terv
teljesítéséhez,
- A park léte és szervezetünk jelenléte újabb lehetőséget ad a programok
szervezésében és a céljaink megvalósításában,
- A közgyűlésen megfogalmazott FEB jelentésnek megfelelően rendeztük a
nyilvántartásainkat, anyagnyilvántartásunk rendezett,
- Az ez évre tervezett programokat időarányosan teljesítettük,
rendezvényeink színvonalasak voltak és gazdaságilag is rentábilisak,
ugyanakkor kevesebben vettek részt a szervezésben,
 A szervezet vezetése rendezett, a napi feladatokat elvégezzük, az iroda működik,
 Pályázatokat nyújtottunk be:
 A HM –hez a szeptemberi rendezvények támogatására,
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A NCA nemzetközi kollégiumához a nagyváradi Pátrium Alapítvánnyal
közös doberdói kutatásra, 1,5 millió Ft-ot nyertünk és a közös
kutatásba sikerül bevonni olyan személyeket akik segíthetik a
programok folytatását,
 A NCA –hoz 15 éves kiadvány támogatására,
 A NCA működési támogatásra nyertünk 750 ezer Ft-ot, ami nagyon kevés,
így át kell gondolni az iroda működtetésének finanszírozását,
 Városhoz feladat ellátásra 1,2 millió Ft-ot nyertünk,
 Városhoz ifjúsági programokra, 80 ezer Ft-ot nyertünk,
 Városhoz működési kiadások fedezésére.
A pályázatokkal rendben elszámoltunk:
 2 db HM pályázattal összesen 5 millió Ft értékben,
 NCA működési támogatással 1,4 millió Ft értékben, ami rengeteg munkát
követelt a gazdasági vezetőtől.
Támogatást kaptunk:
 a HM részéről 4 millió Ft értékben a KEMPP fejlesztése és működtetése
érdekében
 Összesen 2 millió Ft értékben hat magánszemélytől a KEMPP építésére,
Szolgáltatási megállapodást kötöttünk:
 A Gruppama Garancia Biztosítóval 1 millió Ft értékben, és a K&H
Bankkal 390 ezer Ft értékben.
A tagdíjhátralék beszedésére lépéseket tettünk, melynek eredményei mutatkoznak.
Összességében a gazdasági lehetőségeink beszűkültek, de a szervezetünk által
felvállalt feladatok végrehajtására biztosítottak a források.



A következő időszak fő feladata:
 A Pákozdi projekt befejezése, a Sukorói elem kifizetéséhez hozzájárulás
befizetése 2 millió Ft értékben.
 Közös magyar –román-olasz kutató munka végzése a doberdói fennsíkon –
07.27-08.01 között.
 Emlékút Boszniába, Szarajevó-Mosztár –Jajce útvonalon. 08.25-29.
 Szeptember 25-29 „Honvéd Fesztivál” megszervezése az MH ÖHP és
Pákozd Községgel együttműködésben, melynek első napján
rendezzük meg a Pákozdi Csa-Ta rendezvényét. A családi találkozó
keretében szervezzük meg a Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Székesfehérvári Szervezetének 15 éves születésnapját is.
 Októberben a „Csaták hősei” címmel szavalóverseny megszervezése.
 Évzáró est szervezése.
A beszámolót a választmány elfogadta, azzal a kéréssel, hogy kéri a tagságot a
feladatok végrehajtásába történő jelentkezésre, a szervezet előtt álló feladatok
megoldása terén.
3, Az „Új helyzet” indokolta, hogy külön meg kellett vitatni egy rendkívüli közgyűlés
összehívásának lépéseit.


A szervezet vezetésének gerincét adó személyek 10-15 éve viselik a felelősséget,
ami egyre nagyobb terhet is jelent, Kollár Endre ügyvezető úr májusban kérte a
választmányi tagság alóli felmentését, és Warvasovszky Tihamér elnök úrnak más
beosztásba történt megválasztása miatt kell megválnia vezető szerepétől.
Mindebből az következik, hogy rendkívüli közgyűlést kell tartanunk. A nyári
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szabadságok valamint az előkészítés bonyolultsága okán a rendkívüli közgyűlést
szeptember hónapban kell meg tartanunk.
A közgyűlés „rendkívüli” ugyanakkor nagyon alaposan elő kell készíteni, mivel
azon új elnököt kell választani, és a választmányt is ki kell egészítenünk.
Jelentkező feladatokra a választmány az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés összehívására felhatalmazza a szervezet ügyvezető titkárát,
2. Felkéri Kollár Endre urat és a titkárságot, hogy készítse elő a közgyűlés
lebonyolítását (titkárság munkacsoport),
3. Felkéri Sándor Csaba urat, a gazdasági vezetőt, hogy készítsen jelentést a
szervezet első féléves gazdálkodásáról.
4. Felkéri Orgovány István urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a bizottság
az első féléves gazdálkodás ellenőrzését végezze el és készítsen jelentést a
szerzett tapasztalatokról, a szervezet anyagi eszközeiről, nyilvántartásairól.
5. Felkéri Kollár Endre urat, hogy vezetésével bizottságilag kerüljenek
leltározásra a szervezet okmányai.
6. A rendkívüli közgyűlés összehívása előtt a választmány ülést tart.

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete alapításának 15.
évfordulója alkalmából családi összejövetelt szervez 2010. szeptember 25-én (szombaton) a
Katonai Emlékpark Pákozd területén. A program kidolgozása folyamatban van, melyhez
felajánlásokat vár a választmány. Kérjük tagjainkat, a programjukat úgy szervezzék, hogy
minél többen részt tudjanak venni a rendezvényen.
A hírlevél végén szeretném megköszönni szervezetünk tagjainak az első félév során
végzett munkáját! A nyári időszakban kívánok mindenkinek jó egészséget, és kikapcsolódást!
Székesfehérvár, 2010. július 07-én.

Tisztelettel:

Dr. Görög István
ügyvezető titkár
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