
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 02. 20-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A szállító szolgálat részére történő gépkocsi beszerzését ebben az évben pályázat útján 

a szövetség felé el kell készíteni. Az Egyesületünk kettő db. Fiat személygépkocsit 

szeretne megvásárolni, amely az uniós előírásoknak megfelel és kerekes székest is, 

tudna szállítani. A MEOSZ  felé a pályázatot szeptember- október meg kell 

fogalmazni, hogy mire szeretnénk használni a támogatást. 

Felelős: Korenné Orosz Edit, Nyikes József 

Határidő: folyamatos 

 

2. Az Egyesületünk üdülőjével kapcsolatban, a hiányosságok elkészültek a konvektorok 

Cseréje megtörtént. A vizesblokk újra használható meg van nyitva. 

A társegyesületek felé lehetne az Interneten keresztül tájékoztatást adni az üdülőről, a 

bérleti díjáról, a megközelíthetőségéről.  

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:  folyamatos 

 

3. Az Egyesületünk honlapján, az adatszolgálat oldalon legyen feltüntetve a csoportok 

neve és elérhetősége. Valamint a közhasznú jelentés is kerüljön fel a weblapra. A 

klubok működéséről, elérhetőségéről is adjunk tájékoztatást az érdeklődőknek. 

Felelős:  Lázár Szilárd 

Határidő:  folyamatos 

 

4. A támogató szolgálatnak névjegykártyákat kell készíteni a könnyebb elérhetőség és a 

szolgálatnál dolgozó személyek megismerése érdekében.  

Felelős:           Nyikes József 

Határidő: folyamatos 

 

5. A MEOSZ felé a csoportok, és a csoportvezetők adatszolgálata rendben van. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

  

6. A közhasznú jelentést el kell készíteni március 19-ig. Valamint a regisztrációs 

jelentést, és az NCA pályázatot is minél hamarabb el kell küldeni.  

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatosan 

 

 

7. A listát kell készíteni a DVD –ről könyvtárak címmel kiírni és listázni. 

Felelős: Vámos Margit 

Határidő: folyamatos 
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8. A támogató szolgálat segítsen az elnökségi tagunknak, Kun Gyurinak, aki nemrég jött 

haza a korházból. Amennyiben a szolgálatnak lehetősége van rá. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

9. A tagarányos támogatást márciusban megkapjuk ennek terhére a Mezőcsáti 

telephelyre egy PENTIUM 1-es számítógépet, tudnánk venni, ami kb. 250-300 ezer 

Ft-ba, kerül 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


