
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 09. 10.- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Támogató szolgálat részéről a pályázatot elküldtük. A beérkezett anyagot elfogadták 

nem volt hiányosság, amit pótolni kellett volna. Dicséret az anyag készítőinek, 

Korenné Orosz Edit és Viszneki Nórának 

Felelős:  Korenné Orosz Edit, Viszneki Nóra 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A Támogató szolgálat keresse fel azokat a fogyatékkal élőket, akikkel még nincs 

szerződésünk, mert a működésünkhöz szükséges 30 fős létszámra szükség van. 

Újságban is lehet hirdetni a szolgálat tevékenységét, és hogy a szolgálatot mi8re lehet 

igénybe venni. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az egyesület NCA felé benyújtott költségvetést elfogadták-e figyelni kell, hogy az 

aláírt szerződést mikor küldik az egyesület részére. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatosan 

 

4. Az üdülőbe vásárolni kell függönyöket az udvari részen lévő ablakokra, mert a 

szomszéd teraszt készített oda és belátni a helyiségekbe. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: Folyamatosan 

 

5. Az OPEL gépkocsit el kell vinni a szervizbe, mert gondok vannak vele. Előzés közben 

lelassul, ami nagyon veszélyes a forgalomban, ezért abban a pillanatban, amikor az új 

gépkocsi megérkezik  

Felelős: Nyikes József, Kék József 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az egyesület meghívást kapott a MEOSZ Ifjúsági Koordinátorai és csoportvezetői 

számára szervezett Információs napra szeptember 26-án. Az előadás és a program 

Budapesten lesz megtartva. 

Felelős: Golyha Csaba, Kurucné Panyi Tünde 

Határidő: szeptember 26 
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7. Az Álláskulcs programmal kapcsolatban adjon fel az egyesülethirdetést. Heti két-

három alkalommal vállaljuk, hogy képzést tartunk azoknak az embereknek, akik 

szeretnének álláshoz jutni. Egy csoport kb. 12 fő három hónapon, keresztül kaphatná a 

képzést, amely klubszerűen működne.  

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. A megbízási díjak el vannak készítve de, csak akkor tudunk fizetni, ha az NCA 

pályázati pénz, ami 1. 7millió Ft megérkezik a számlánkra. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9. A Kazincbarcikai Mozgássérültek szeptember 27-én Esélyegyenlőségi napot 

szerveznek melyre az egyesületünket is, meghívták. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az egyesületünk írjon egy kérelmet a Polgármester úr, és a testület részére. Melyben 

megkérjük, hogy az épületben egy láthatóan ki nem használt műtermet, szeretnénk 

rendbe tenni és az egyesületben működő Reuma klub, a fiatal tagok részére oktatás, 

képzés. Az Ifjúsági csoport rendezvényeinek A Népművészeti kör, illetve a Sport 

körön belül a sakk csoport működhetne. 

Felelős: Vámos Margit, Laki Zsuzsa. 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


