
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 04. 16-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Civil szervezetek ülése április 17-én lesz megtartva a Civil hét  programjáról, illetve 

a szervezésről lesz szó a megjelenés nagyon fontos, hisz az egyesületünket érintő 

feladatokról is szó lesz. 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:       április 17. 

 

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 vesz részt. 

      Felelős:              Gáspár László, Kék József 

Határidő:           április 19 

 

3. A Ózdi társegyesület április 18-án tartja az éves küldött közgyűlését, melyen az elnök 

és egyik vezetőségi tagunk vesz részt 

Felelős: Bukta László, Rudolf László 

Határidő: április 18 

 

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, legalább 30 fő részére, egységes pólókat 

vásároljunk, hogy mindenki számára felismerhetőek legyenek az egyesület tagjai.   

Felelős: Vámos Margit 

Határidő: április 18 

  

6. A lakás átalakítási támogatás, a gépkocsi szerzési támogatás valamint a fogyatékos 

támogatással kapcsolatos változásokat figyelni kel és erről az egyesület tagjait 

értesíteni kel. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatosan 

 

 

 

7. Az adománygyűjtő levelet el kell készíteni, és személyesen kell a vállalkozók, illetve 

cégekhez elvinni. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 
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8. Az OPEL-el a kapcsolatot fel kell venni, hogy az egyesületünk milyen feltételekkel 

tud gépkocsit vásárolni, valamint a jelentést is készítsük el részükre és adjuk le még a 

mai nap folyamán. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő: április 16 

 

9. Az a javaslat érkezett az egyesület vezetése felé,hogy a TV közérdekű információs 

műsorában illetve a Regionális Híradóban több alkalommal a fogyatékos emberek 

munka lehetőségéről, foglalkoztatásáról szóló műsor van, ezt érdemes lenne felvenni 

és a foglalkoztatók részére eljuttatni. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az elnökünk kérése, hogy a TV-t úgy helyezzük el a nagyteremben, hogy jól látható 

legyen és ezeket, az adásokat vegyük fel videóra. Nevezzünk ki egy sajtófigyelőt, aki 

mindig odafigyel ezekre az adásokra. 

Felelős: Bukta László, Kék József 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


