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MUNKATERV
az IPA Magyar Szekció Pest Megyei Szervezete részére
2006. évre
Az 2006. évi munkaterv főbb irányait a 2005. szeptember 11-én megtartott vezetői értekezlet
határozta meg. Az Elnökség a 2005. december 6-án megtartott ülésén a következő munkatervet
fogadta el és terjeszti a Küldöttértekezlet elé:

I. Önálló rendezvényeink:
a./ Angol és német nyelvtanfolyam folytatása a megyén belül, illetve új tanfolyamok szervezése
és beindítása. A szakmai vezetés megnyerése a támogatáshoz. A költségek előteremtése és a
feltételek biztosítása, valamint a nyilvántartások elkészítése.
Helyszín : a csoportok székhely szerinti rendőrkapitányságok épületében, rendőrőrsökön,
a RIK kijelölt tárgyalóiban.
Felelős : az elnökség valamennyi tagja, csoportvezetők (kiemelten: Takács László főtitkár
és Havasi Józsefné sajtó és nemzetközi referens)
b./ 2006. március 18. évadnyitó pisztoly lőverseny a „ Sándor-József” kupáért
Helyszín : ALE Fehér úti lőtér, részt vehet bárki, aki ráér.
Felelős : Pintér László titkár és Galambos Sándor lőtérparancsnok, csoportvezető
c./ 2006. április 21., IPA X. Szent György Kupa Nemzetközi távcsöves lőverseny
- egyéni és csapatverseny - Budaörs BM lőtéren, eredményhirdetés a Nimród Panzió
éttermében 17.00 órától
A támogatást most is megkérjük a Magyar Szekció Elnökségétől és az IPA Világszervezet
Főtitkárságára is megküldtük közzétételre.
A kétnyelvű kiírás elkészítésének határideje: 2005. december 15.
Helyszín: Budaörs, BM ORFK REBISZ lőtér.
Felelős: vezetőség valamennyi tagja, Kiss Lajos, a budaörsi és a közbiztonsági csoportvezető

2
d./ Nemzetközi IPA Bál a 2006. április 22. 18.00 – 04.00 programterv és meghívó alapján
Helyszín: Budapest Hajógyári-sziget Ladik Csárda nagyterme
Felelős: elnök, szervező referens és a csoportvezetők
Program és meghívók elkészítésének határideje: 2006. február 28.
e./ Gyermeknapi rendezvény 2006. május 27-én, kirándulás és horgászverseny, családi főzőverseny Ipoly völgyében a szakszervezetekkel közösen.
Felelős: az egész elnökség
f./ Koronglövő verseny a Börzsöny kupáért 2006. június 10-én, családi főzőversennyel
fűszerezve. A helyszín kiválasztása folyamatban. A kiírás megjelenésének határideje:
2006. március 1.
Felelős : Tenczel György titkár, sport és utazási referens
g./ A X. Megyei Lőbajnokság az IPA - Balesetmegelőzési Bizottság vándordíjáért
2006. augusztus 25. 09.00 órától.
Kiírás elkészítésének határideje: 2006. április 30.
Helyszín: Budapest X.ker. Fehér úti lőtér
Felelős: Takács László főtitkár, valamint a társszervezet vezetősége
h./ 2006. szeptember 16-án a XI. Országos IPA Pisztoly Lőbajnokság megrendezése.
Helyszín: Budapest X.ker. Fehér úti lőtér
A kiírás elkészítésének határideje: 2006. április 30.
Felelős: főtitkár, titkárok, sport referens és utazási referens
i./ „15 éves az IPA Pest Megyei Szervezet” rendezvény sorozat Tápiószentmárton
Kincsem Lovaspark központban több pest megyei helyszín bevonásával – Gödöllő,
Cegléd, Tápióbicske – és vendégek részvételével 2006. szeptember 28.-október 01.
A programterv és kiírás elkészítésének határideje: 2005. december 15.
Megemlékező kiadvány összeállítása és elkészítése: 2006. március 31.
Felelős : az elnökség és a tagság
j./ Mikulásnap 2006. december 1-én vagy 08-án 15.00
Felelős :
vezetőség valamennyi tagja
k./ Óévzáró meghívásos pisztoly lőverseny a VÁM-PÜ Csoport rendezésében
időpont és helyszín egyeztetés alatt.
Felelős: VÁM-PÜ csoport, főtitkár, sport és utazási referens
l./ Óév búcsúztató foci derbi a Váci csoport szervezésében, a helyszín és időpont
egyeztetés alatt
Felelős: Váci csoport vezetője, sport és utazási referens
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II. Tervezett kirándulások:
Külföldi utak:
a./ Húsvéti barangolás Körmend és környékére, Grazba, Stayerország fővárosába
2006. április 7-9.
A részvétel feltételei és program elkészítés határideje: 2006.február 1.
Felelős: elnök, sport és utazási referens
b./ Kirándulás Olaszországba (Firenze, Pisa, Róma, San Marino, Triest)
2006. május 10-17. városnézéssel.
A költségek és az utazás feltételeiről felhívás kidolgozása 2006. február 15-ig.
Felelős: elnök, szervezők
c./ Részvétel Poznanban a VIII. Nemzetközi Labdarúgótornán 2006. május
A részvétel bejelentése február 15-ig.
Felelős: főtitkár, sport és utazási referens
d./ Kirándulás Erdélybe 2006. június 22-29.
A költségek és az utazás feltételeiről felhívás kidolgozása március 15-ig.
Felelős: elnök, szervezők
e./ Részvétel a Brno-i teremtornán
A részvétel bejelentése március 15-ig.
Felelős: főtitkár, sport és utazási referens
f./ A Nyugdíjas Egyesület és az Eszperantó Szövetség szervezésében utazások,
melyekhez csatlakozni lehet, illetve közreműködünk az utak szervezésében.
Valamennyi szervezésben és kapcsolatépítésben részt vesz a sajtó és nemzetközi referens!
Magyarországi utazások :
a./ Húsvét Hollókőn 2006. április 15.
b./ Egy hétvége a Debrecen és környékén – központban a virágkarnevállal - 2006. augusztus
18-20.
c./ Egy hétvége az Aggteleki Tájvédelmi Körzetben (Szlovákiai kitérővel ) 2006. október 14-15.
d./ Márton napi kirándulás Tápiószentmártonba 2006. november 11.
A részletes program és költség tervek készülnek február végéig közzé tesszük
Felelős: az elnökség valamennyi tagja
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III. Külföldi partner szervezetek tagjainak fogadása:
a./ Magyarul tanuló német kollégák fogadása 2006. március vége, vagy április eleje.
Felelős: elnök, tagság érintett része
b./ Fürstenfeldbruch-i IPA szervezet csoportjának részvétele a Távcsöves Puska lőversenyen
2006. április 23-án.
Felelős: elnökség tagjai
c./ A Székelyudvarhelyi IPA Szervezete látogatása Magyarországon 2004. július
A programjainkhoz bárki csatlakozhat, szívesen látjuk
Az ismert utazásokon kívül bárkit és bármelyik szervezetet fogadjuk, és segítséget
nyújtunk az itt tartózkodása alatt!
IV. Csatlakozó programok :
a./ XI. Magyar Hét Gimbornban 2006. március 6-10. „Rendőrség,- média- nyilvánosság”
(német-magyar nyelven). A képviselő kijelölése az Országos Elnökség által meghatározottak
szerint.
Felelős: elnökség
Határidő: 2005. december 20.
b./ Dr. Papp Csaba Nemzetközi Labdarúgó Emléktorna - selejtezője, majd kijutás
esetén a később meghatározott helyszínen.
Felelős: titkárok, sport és utazási referens
c./ Magyarországi IPA Szervezetek VIII. Nemzetközi Koronglövő Bajnokság Szent
István kupa a helyszín és rendező nem ismert
Felelős: Tenczel György titkár, sport és utazási referens,
d./ IPA VII. Rendőrkerékpáros Körverseny, Kisköre, 2006. augusztus
Felelős: főtitkár, Nagykátai csoport
Részt veszünk továbbá még más rendezvényeken is, amennyiben a Magyar Szekció éves
munkatervét megismerjük!
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V. Szervezeti működésének összehangolási feladatai
1. Az elnökségi ülések: valamennyi ülésre hivatalosak: elnökség tagjai
- 2006. április 12-én 14.00 óra Teve u. 4-6. elnökségi
Téma: feladatok egyeztetése, program felelősök beszámolója,
- 2006. június 11-én 10.00 óra Teve u. 4-6. elnökségi
Téma: feladatok végrehajtásának értékelése,
előkészületek és felelősök beszámolója
- 2006. november 28. 14.00 óra (helyszín később kerül meghatározásra)
2006. évi munka értékelése és 2007. évi munkaterv előkészítése.
2. A kibővített elnökségi ülések:
résztvevői: elnökség és a csoportvezetők, meghívottak
- 2006. január 27-én 12.00 óra Bugyi Vadászkastélyban kibővített ülés
Téma: munkaterv, beszámoló és a költségvetés megtárgyalása
- 2006. szeptember 3. 14.00 óra Tápiószentmárton
Téma: végrehajtott feladatok értékelése, feladatok megtárgyalása különös tekintettel a 15 éves
évforduló programjára
3. Beszámoló Küldöttértekezlet 2006. március 17. 13.00 óra
Helyszín: Hajógyári-sziget Ladik Csárda, utána közös vacsora.
4. A szervezetünk életéről folyamatos tájékoztatás adása a tagság felé, a nyugdíjasok bevonása a
tevékenységbe.
5. Az IPA honlap üzemeltetése folyamatosan.

Lovasi József
megyei elnök

