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CSELEKVÉSI TERV – 2013.
/tervezet/
Fő célok: Fő céljaink a 18 évvel ezelőtti megalakulásunk óta változatlanok, csak
megvalósítási módszereink igazodtak, igazodnak a körülményekhez és
lehetőségeinkhez.
A 2013. évi Cselekvési tervünkben is elsődlegesen:
- a honvédelem össztársadalmi ügye támogatása,
- a hadtörténelem népszerűsítése,
- a katonai hagyományok ápolása,
- a katonakultúra terjesztése,
- a gyermekek és fiatalok hazafias-honvédelmi nevelése jelenik meg.
A 2013-as tevékenységünk színterei:
- Székesfehérvár
- Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely
- Magyarország
- Kárpát-medence
A tervezésnél figyelembe vett aktualitások:
- Székesfehérvár Emlékéve, Szent István király halálának 975. és az 1938-ban,
a városban tartott országgyűlés 75. évfordulójára emlékezve
- A Magyar Honvédség megalakításának és a Pákozd-Sukorói csata 165.
évfordulójáról történő megemlékezés
- Az I. világháború kirobbanása 100. évfordulójának (2014.) előkészítése, illetve
a 2014-18 időszakra való felkészülés.

.....
A szervezetünk törvényes működésének biztosításához kapcsolódó
feladataink, melyeket az alábbi alapvető jogszabályoknak megfelelően kell
biztosítanunk:
-

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról

-

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról

-

350/2011. (XII.30.) Korm. rend. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés
és a közhasznúság egyes kérdéseiről

-

5/2012 (II.16.) KIM rend. a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes
kérdésekről

-

12/2012.(II.29.) KIM rend. a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó
űrlapjairól

-

24/2012 (IV.25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről

A jogszabályok felsorolása csak az alapvető elemeket, és a tervezés
időpontjában hatályosakat tartalmazza.
Feladataink:
-

a törvényi megfelelés határidős feladatainak végrehajtása
pénzügyi / gazdasági / gazdálkodási tevékenységünk folyamatos törvényi
megfeleltetése
szervezetünk okmányai megfelelőségének, pontosságának, időszerűségének
biztosítása
nyilvántartási rendszereink naprakészségének, pontosságának biztosítása
archiválás

.....
A szervezeti életünkkel kapcsolatos feladatok:
-

a munkacsoportok tevékenységének meghatározása, koordinálása, működési
feltételeik biztosítása
a döntési mechanizmusok finomítása, a rugalmas reagálás lehetőségeinek
biztosítása
tagságunk aktivizálása, az önkéntes munka végzésének nyilvántartása,
jogszabályoknak megfelelő okmányolása
a pénzgazdálkodás előírásszerű végzése és a feltételrendszerének
folyamatos biztosítása
anyagi készleteink folyamatos és pontos nyilvántartása
a civil szervezetünk vezetésének, irányításának, a tagi kapcsolattartás
technikai feltételeinek biztosítása
az elhelyezési körülmények javítása, a hiányzó feltételek és eszközök pótlása.

.....
A 2013. évi tervezést, illetve a terv végrehajtását befolyásoló tényezők:
-

TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat elbírálása, nyertes pályázat esetén az abban
vállalt feladatok
Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely és az ott végrehajtásra
kerülő „Hazafiság Iskolája” pedagógiai program megnövekedett emberi
erőforrás igénye

.....

HAVI TERVEZÉS
2013. január
 Sajtótájékoztató a Katonai Emlékpark Pákozd, Nemzeti Emlékhely jelölésével
és a Baráti Körünk által meghirdetésre kerülő „Szent korona védelmében”
rajzpályázatról
Időpont: január 1-2. hetében
Felelős: első-alelnök
 A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhelyet jelölő sztélé és nemzeti
lobogó avatási ünnepsége és a rendezvény kapcsolódó programjai
Időpont: január 12.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő: KEMPP
 Doni-megemlékezés, a nemzeti tragédia 70. évfordulója alkalmából
Időpont: január 12.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő: KEMPP, Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
 TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat véglegesítése, benyújtása
Időpont: január 1-2. hetében
Felelős: első-alelnök, titkár, Németh János pedagógiai szakértő
Együttműködők: a pályázatban érintett óvodák, általános- és középiskolák

2013. február
 HM 2012. évi pályázat elszámolása
Időpont: február 10-ig (beadási határidő: február 28.)
Felelős: titkár
 2013. évi Közgyűlés előkészítése
Időpont: február
Felelős: első-alelnök és Választmány

2013. március
 Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely 2013-as évadnyitó
Időpont: március 9.
Felelős: első-alelnök
 Hazánk NATO csatlakozásának évfordulója - KEMPP
Időpont: március 12.
Felelős: első-alelnök
 Az 1848 forradalom napja - KEMPP
Időpont: március 14.
Felelős: első-alelnök
 „Márciusi Ifjak” ifjúsági honvédelmi program a KEMPP-ben
Időpont: március 14.
Felelős: első-alelnök, titkár

 KÖZGYŰLÉS
Tervezett időpont: március 21 vagy 22.
Felelős: Elnök és Választmány
 Virágvasárnapi koncert
Időpont: március 24.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő: Helyőrségi Zenekar, Honvéd Kaszinó

2013. április
 „Élő történelemóra” a II. világháború befejezése alkalmából a KEMPP-ben
Időpont: április 13.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő: KEMPP, hagyományőrzők
 „Szent korona védelmében” gyermekrajz-pályázat beérkező anyagainak
fogadása,
Időpont: április 20-ig
Felelős: titkár
 „Szent korona védelmében” gyermekrajz-pályázat zsűrizése
Időpont: április 26-ig
Felelős: titkár
Együttműködő: Zsűritagok és a Széna Téri Általános Iskola
 A lövészárok kibővítése és felújítása a KEMPP-ben
Időpont: április
Felelős: első-alelnök
Együttműködő: KEMPP, MH ÖHP
 Híradó katonák bemutatkozása a KEMPP-ben (Híradók Napja)
Időpont: április 27.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő: KEMPP, MH ÖHP

2013. május
 Európai Béke Napja - KEMPP
Időpont: május 9.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő: KEMPP, MH ÖHP
 „Szent korona védelmében” gyermekrajz-pályázat díjazottjainak kiértesítése,
meghívása
Időpont: május 10-ig
Felelős: titkár
 165. éves a Magyar Honvédség – ünnepi hét
Időpont: május 16-23.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő: KEMPP, MH ÖHP, civil szervezetek, Széna Téri Ált Iskola

-

„Szent korona védelmében” gyermekrajz-pályázat eredményhirdetése és az
ahhoz kapcsolódó rendezvények – május 21-22-23.
Hadtörténelmi vetélkedő (Military Klub) - május
„Fehérvár Katonái” – közreműködés a programban – május 21.
„Fehérvár köszönti katonáit” ünnepi est a Vörösmarty Színházban – május 21.
Honvédelmi-hadtörténelmi verseny (zöld pont-futással) Székesfehérvár
belvárosában – május
Zöld pont-futás a Hősök Napja és a Gyermeknap tiszteletére – május 25.
Honvédelmi nevelésben résztvevők találkozója és szakmai megbeszélése –
május 25.
Békefenntartók Napja a KEMPP-ben – május 29.

2013. június
 Múzeumok Éjszakája
Időpont: június 22.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő:KEMPP, Helyőrségtörténeti Kiállítás
 Katonazene Napja – KEMPP
Időpont: június 29.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő: Helyőrségi Zenekar, KEMPP

2013. július
 II. Ifjúsági Honvédelmi Tábor - Zánka
Időpont: július 1-2. hete
Felelős: titkár
Együttműködő: Új Nemzedék Központ – Zánka

2013. augusztus

2013. szeptember
 „IV. Honvédfesztivál 2013” - a Pákozd-Sukorói csata 165. évfordulója.
Ideje: szeptember 24-29.
Felelős: első-alelnök, Választmány
Együttműködők: KEMPP, MH ÖHP, hagyományőrzők, civil szervezetek,
iskolák, Új Nemzedék Központ-Zánka
- Általános iskolák honvédelmi versenye – szeptember 24.
- „Számháború 2013.” - szeptember 25.
- Tanácskozás a honvédelem aktuális kérdéseiről – szeptember 26.
- Középiskolások honvédelmi versenye – szeptember 27.
- Egyetemisták, főiskolások és katonafiatalok harci túrája – szeptember 27.
- Megemlékezés a Haditanácsról – szeptember 28. 17.00 (szombat)
- Hagyományőrző szervezetek találkozója – szeptember 28-29.
- Megemlékezés a Pákozd-Sukorói csatáról - szeptember 29 (vasárnap)

2013. október
 A szabadságharc mártírjainak napja - KEMPP
Időpont: október 4.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő:KEMPP, MH ÖHP
 Az 1956-os forradalom napja - KEMPP
Időpont: október 22.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő:KEMPP, MH ÖHP

2013. november
 Halottak napja és Mindenszentek – KEMPP
Időpont: november 1-2.
Felelős: első-alelnök
Együttműködő:KEMPP, MH ÖHP

2013. december
 2014. évi programok előkészítése
Időpont: december
Felelős: Választmány

.....
Választmányi ülések tervezett időpontjai:
-

január
február vége/március eleje
április
június vége/július eleje
augusztus
október

.....
A TÁMOP 3.2.13-12/1 számú pályázathoz kapcsolódó feladatok:
(Szervezetünk a Választmány határozata alapján pályázatot nyújtott be, melynek
esetleges elnyerése jelentősen befolyásolhatja a 2013. évi feladatainkat)





A „Hazafiság Iskolája” program a városi és a városkörnyéki iskolákban,
valamint a KEMPP bázisán
Heti – havi rendszerességű hadtörténelmi-honvédelmi foglalkozások
szervezése (Military Klub, szakkörök)
Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
Honvédelmi tábor megrendezése

.....

Kapcsolatrendszerünk építésének, fejlesztésének feladatai:
 Együttműködési szerződéseink áttekintése, a lejáró szerződések,
megállapodások felülvizsgálata, meghosszabbítása vagy újrakötése
 Együttműködéseink tartalmi elemeinek bővítése, a kapcsolatok erősítése az
önkormányzatok, Magyar Honvédség (MH ÖHP), civil szervezetek, oktatási
intézmények irányába
 Együttműködési szerződés megkötése a Zánka - Új Nemzedék Központtal
 Az I. világháború 100. évfordulója programjai érdekében hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer bővítése
 A „Szent korona védelmében” programhoz kapcsolódóan a Kárpát-medence
olyan iskoláival, civil szervezeteivel, akik csatlakoznak a felhívásunkhoz

.....
Nemzetközi kapcsolatainkból adódó rendezvények:
 Az Isonzó Baráti Kör tagjaival történő találkozó, a vizintini kápolna
környezeti rendezése érdekében
 A gyergyószentmiklósi Gac hegyi magyar emlékhely fejlesztése és a
székesfehérvári gyergyószentmiklósi emléktér kialakítása érdekében
 A komárnói (Szlovákia) Selye János Egyetem HTBK körével kapcsolat
felvétel, a kölcsönösség alapján
 A Szlovák UN Veterán szervezettel való kapcsolatok továbbfejlesztése

.....
Saját tagjaink számára rendezett programok (javaslat):


A Baráti Kör saját rendezvényei (önköltséges)
o Kegyeleti emlékút:
 Prága-Drezda
 Az északi országok
o Tanulmányút:
 A Szlovák paradicsomba
 A Vipac völgyébe, a San Gabrielle hegyre, a gúla felépítésére

Választmány

