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VAS MEGYEI SZENT FLÓRIÁN TŰZOLTÓ és POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
VEZETŐSÉGÉNEK
2017. ÉVI
MUNKATERVE
I.
Küldött közgyűlés
1) Február
Napirend
1) Beszámoló a vezetőség 2016. évi munkájáról
2) Beszámoló a szövetség 2016. évi költségvetésének felhasználásáról
3) 2017. évi Költségvetés elfogadása
4) 2017. évi Munka és ülésterv elfogadása
II.
Vezetőségi ülések
1) Február:
Napirend
- Küldött közgyűlés előkészítése
- Pénzügyi beszámoló
- Beszámoló elkészítése
- Megyei Tűzoltó nap előkészítése
- Tűzoltó versenyek előkészítése
2) Április
Napirend
- Szent Flórián napi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok kimunkálása
- Tűzoltó versenyek lebonyolítását elősegítő intézkedések
3.) Augusztus
Napirendek:
- Tűzoltóversenyek, Szent Flórián napi rendezvénysorozatok értékelése.
- Szakbizottságok működésével kapcsolatos feladatok megbeszélése.
- III. Tűzoltó találkozás szervezési feladatainak egyeztetése a VMKI-vel
4) November
Napirend:
- Pályázatok értékelése
- 2017. évi gazdálkodás értékelése
- Versenyek értékelése
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III.
Rendezvények
1.) Március
a) Küldött Közgyűlés
b) Megyei Katasztrófavédelmi verseny
Helyszín: Kőszeg
2.) Április
a) Országos Tűzoltó Verseny Bíróképzés
Helyszín: Székesfehérvár
3) Május
a.) Területi tűzoltóversenyen történő részvétel
Helyszínek: Kirendeltségek területén (Sótony, Bucsu, Alsószölnök)
b.) Regionális CTIF tűzoltó verseny
Helyszín: Fertőszentmiklós
4.) Június
a) Megyei Tűzoltóverseny és Tűzoltó Nap megszervezése, lebonyolítása
Helyszín: Bucsu
c.) Országos CTIF Tűzoltóversenyen való részvétel
Helyszín: Székesfehérvár
5.)Július
a) Nemzetközi CTIF tűzoltóversenyen való részvétel
Helyszín: Ausztria
6.)Szeptember
a.) Vas MKI és a VMSZFTPVSZ által szervezett III. Tűzoltó Találkozó
Helyszín: Szombathely.
b.) Tűzoltó Szakmai Nap és technikai bemutató
Helyszín: Balatonföldvár

Az elnökség munkájával kapcsolatos konkrét feladatok:
Az elnökség folyamatosan kapcsolatot tart a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezető állományával, az igazgatóval, szakmai kérdésekben a tűzoltósági főfelügyelővel és
a polgári védelmi főfelügyelővel, hivatásos tűzoltóságok parancsnokaival.
Az előző években megkezdett, nemzetközi kapcsolat építést továbbra is fontos feladatának
tekinti az elnökség, a meglévő szlovén, ausztriai kapcsolatokat tovább kell erősíteni, új
kapcsolatok kialakítását kezdeményezni.
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Továbbra is támogatni kívánja az elnökség a határon átnyúló szakmai kapcsolatok építését,
lehetőségei szerint anyagilag is támogatja a határ menti közös gyakorlatokat
A CTIF versenyszabályzatból versenybírói tanfolyamra jelentkezők beiskoláztatását
elősegítjük.
Felelős: alelnök
Határidő: március hó
Aktívan közreműködünk a meghirdetett különböző fokozatú tűzoltóversenyek szervezésében.
Felelős: hivatásos és önkéntes munkafelelős
Határidő: versenyek időpontja
Pontosítjuk a tagszervezetek tisztségviselőiről felfektetett nyilvántartást, a szövetség
létszámhelyzetét, a szövetség honlapja működtetésének felülvizsgálata
Felelős: szövetség alelnöke
Határidő: I. félév
A tagegyesületek vezetői részére eligazító értekezletet tartunk.
Felelős: szövetség elnöke, alelnök
Határidő: október
A helyi tagegyesületek rendezvényeit figyelemmel kísérjük, elősegítjük, azokon szükség
szerint részt veszünk.
Felelős: szövetség általános alelnöke
Határidő: rendezvények időpontja
Részt veszünk a szövetség propagálásában és elősegítjük az új tagfelvételeket.
Felelős: szövetség elnöke
Határidő: folyamatos
A Magyar Tűzoltó Szövetség által szervezett Szakmai napra utazási feltételeket biztosítjuk a
tagegyesületek képviselői részére.
Felelős: szövetség elnöke
Határidő: szeptember
Elkészítjük és megjelentetjük a HÍRMONDÓ c lapunkat.
Felelős: szövetség elnöke
Határidő: december hó
Nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett megemlékezéseken részt veszünk.
Felelős: vezetőség
Határidő: megemlékezések időpontja

A Munka tervet a Küldött Közgyűlés 2017. február 25-én elfogadta.
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