
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 05. 07.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A május 1-én záruló civil expo jól sikerült, az eddigi visszajelzések alapján mindenki 

meg volt elégedve. Jól sikerült a rendezvényen a fellépés a kézműves bemutató illetve 

a résztvevők vendégül látása is. 

Felelős:                 Vámos Margit 

Határidő:        május 01 

 

2. Az egyesületünknek jelentési kötelezettségei vannak ezeket egy listára el kell 

készíteni, hogy mikor mit kell megírni, hogy ne legyen elfelejtve. 

      Felelős:               Szabó Sándorné 

Határidő:            folyamatosan 

 

3. Az MEOSZ felé egy pályázatot adjunk be az Ifjúsági programok és rendezvények 

költségeinek fedezése céljából. Gondolunk a képzőművészeti bemutató, gyerek nap és 

a gyerekek táboroztatásának anyagi hozzájárulására. A pályázatot június hónapban el 

kell készíteni. 

Felelős:  Bukta László, Viszneki Nóra, Kurucné Panyi Tünde, Gáspár László 

Határidő:  folyamatosan 

 

4. Az egyesület május végére szeretné megvásárolni a gépkocsit a szolgálat részére,ami 

2,5M Ft egy összegben történő kifizetést jelent. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:  folyamatos 

 

5. Az adó 1%-a felajánlással keresünk meg minél több vállalkozót, még ebben a 

hónapban, hogy az egyesületünk működését ezzel a hozzájárulással is segítsék.   

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatosan 

  

6. A Reuma klub 21-én tartja az értekezletét, a gondozásokról lesz szó ahol a szolgálat 

segítői, elmondják, hogy hogyan kell helyesen ápolni a segítségre szoruló személyt. 

Felelős: Molnár László Istvánné, Tóthné Karkecz Tünde 

Határidő: május 21 

 

 

7. A megbeszéltek szerint az adománylevél minél hamarabb készüljön el. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő:  folyamatos 
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8. Az egyesületi tagok részére vásárolt pólókra egy emblémát kellene készítetni, hogy 

ezzel is még egységesebbé tennénk a rendezvényeken való részvételünket. 

Felismerhető lenne, hogy honnan, milyen egyesülettől érkeztünk. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

9. Az egyesület elnökétől egy igény érkezett arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évben a  

Karitásztól kapott az egyesület a rászorultak részére támogatást, és ezt meg kellene 

kérdezni, hogy az idén számíthatunk-e hasonló jellegű támogatásra. 

Felelős: Vámos Margit 

Határidő:       folyamatos 

 

10. Az egyesület nagytermének kifestése ebben a hónapban sorra kerül, ehhez a 

munkatársak segítségére szükség van, a ki és be pakolásnál. 

Felelős: Kék József 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


