
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 06 18.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A régió ülése ma lesz a gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatban egyesületünk, 

elkészítette a javaslatokat az igények szerint kb.35-40 fő kérelme érkezett be. Ezeket 

az igényeket a bizottság elé viszi az egyesület. 

Felelős:                  Bukta László 

Határidő:        június 18 

 

2. Az egyesület a szolgálat részére a gépkocsi vásárlás megelőlegezésére 1 millió Ft-ot 

adott ki, de további 1 millió Ft hitel felvételére lesz szükség. A szolgálat működése 

érdekében fel kell vállalni ezt a kiadást. 

      Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

3. Az egyesületi veb lapját újítani, frissíteni kell, legyen beírva a gépkocsi sofőrök neve, 

a támogató szolgálat munkájáról, minél több információ és fotó. 

Felelős:  Lázár Szilárd 

Határidő:  folyamatosan 

 

4. Az egyesület a MEOSZ-tól folyamatosan kapja a tagarányos támogatást.  

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő:  folyamatos 

 

5. Az egyesületi tagság és a csoportvezetőkkel való kommunikáció nem működik igazán. 

Legyen üzenőfal, vagy fórum kialakítva, hogy minél többen értesüljenek az egyesületi 

munkáról. Tegyük fel a Hírlevelet, hogy azok is olvashassák, akikhez nem kerül oda. 

Legyen szó arról is, hogy azokat a tagokat akik nem fizették a tagdíjat megkerestük 

levélben. A megkeresés eredményéről adjon tájékoztatást Ducsai Judit 

Felelős:           Lázár Szilárd, Ducsai Judit 

Határidő: folyamatosan 

  

6. A megbízási díjak miatt egy gyűlést kell összehívni, mert a kifizetés összege 1 millió 

Ft lenne, és akkor nem maradna pénz az egyesületnek. A vezetőség gondolja át a 

lehetőséget, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. A Polgármesteri Hivatalnak jelezni kell, hogy az épület felújítása szükségessé vált, a 

csatorna leszakadt, és a rakodó helyiséget rendbe kellene tenni. Írjunk egy levelet, 

hogy szeretnénk, ha egy tárgyalónak kialakítanák azt a helyiséget. 

Felelős:  Nagy Imréné 

Határidő:  folyamatos 
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8. Az egyesületben működő támogató szolgálat várhatóan 23-án ellenőrizni fogja az 

ÁFSZ. Minden ehhez szükséges anyag legyen elkészítve és a bejárati ajtó is mindkét 

szárnya is legyen nyitva, hogy akadálymentesen tudjon közlekedni a kerekes székkel 

közlekedő is. 

Felelős:  Korenné Orosz Edit 

Határidő:  június 23 

 

9. A Montázs és a Mezőkövesdi újságban adjunk hirdetést, hogy az egyesületünknél 

működik a támogató szolgálat, mert még mindig sokan nem tudják, hogy van 

lehetőségük a szállítás és a gondozás igénybevételére a fogyatékkal élőknek. 

Felelős:  Korenné Orosz Edit 

Határidő:       folyamatos 

 

10. Az egyesületünk ebben az évben az Önkormányzat felé a kiemelkedő Kulturális 

Munkáért Elismerő Oklevél elnyerésére. Az elismerést július 31-én Tállai András 

Polgármester úr adta át egyesületünk dolgozójának Golyha Csabának. Az elkövetkező 

években figyeljen oda az egyesületünk, hogy éljen a javaslati lehetőséggel. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


