
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 04. 08-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A segítő szolgálat részére a gépkocsi beszerzése nagyon fontos feladat amit május 1-ig 

meg kell oldani az egyesületnek. Az átalakított gépkocsit Budapesten megnézni a 

szolgálat dolgozója Kék József, és tárgyaljon az anyagi feltételekről is, hogy az 

egyesületnek milyen összegért van lehetősége egy az EU-s elvárásoknak megfelelő 

gépkocsi beszerzésére. 

Felelős:               Kék József 

Határidő:      május 01 

 

2. A IV Abylimpia Sárospatakon lesz megrendezve április 19-én melye az egyesületünk 

meghívást kapott. Sport és kézügyességi versenyszámokba lehet nevezni, melyben 

nyolc fő tagunk nevezett be. 

      Felelős:              Gáspár László, Kék József 

Határidő:           április 19 

 

3. A Tállya-i társegyesület április 11-én tartja az éves küldött közgyűlését, melyen az 

elnök és egyik vezetőségi tagunk vesz részt 

Felelős: Bukta László, Rudolf László 

Határidő: április 11 

 

4. A Heves-i társegyesület április 19-én tartja az éves küldött gyűlését, melyre az elnök 

és egyesületünk egyik vezetőségi tagja megy el. 

Felelős:           Bukta László, Rudolf László 

Határidő:  április 19 

 

5. A Civil hét és az expóra az egyesület azon tagjai részére akik részt vesznek a 

programok lebonyolításában, szervezésében, egységes pólókat vásárolunk, hogy 

mindenki számára felismerhetőek legyenek az egyesület tagjai.    

Felelős: Vámos Margit, Laki Zsuzsa 

Határidő: április 18 

  

6. Az Esély egyenlőségi nap ebben az évben május 10-én lesz az egyesületünk négy 

buszt indít, mindenkit szeretettel várunk aki részt tud venni ezen a rendezvényen 

melynek a részvételi díja 1000Ft/fő. 

Felelős: minden munkatárs 

Határidő: folyamatosan 

 

 

 

7. A Civil szervezetek üléseire a továbbiakban, hívjuk meg Laki Zsuzsát is aki Reuma 

klubot vezeti, így ő is értesül a szervezet által rendezett programokról. 

Felelős: Bukta László, Vámos Margit 
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Határidő: folyamatos 

 

 

8. Az egyesületünk következő értekezletére a civil szövetség pontos programjáról a 

tájékoztatást meg kell tartani, hogy mindenki tudja mikor milyen rendezvények 

lesznek és az érdeklődők számára megfelelő tájékoztatást tudjunk adni. 

Felelős:  Vámos Margit 

Határidő: április 16 

 

9. Az a javaslat érkezett az egyesület vezetése felé,hogy vannak akik 100%-os 

mozgássérültek és pelenkázni kell őket, és ezért fizetni kell. Az egyesület írjon levelet, 

hogy támogatott legyen a pelenka is. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az elnökünk kérése, hogy a vezetőségi tagok figyeljenek oda egymásra emberileg is 

ne csak a munka terén. Különösen jó érzés, ha egy beteget meglátogatunk, vagy 

segítjük. 

Felelős: Bukta László, Balogi Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


