
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 11. 26- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Miskolcon megtartott Regionális ülésen a tisztújításról volt szó. Két jelölt van 

Borsod Megyéből Tomkóné Kiss Mária a Kazincbarcikai Egyesület Elnöke és Braun 

János A Miskolci Egyesület Elnöke. A választáson a mi egyesületünktől 2 fő vehet 

részt szavazati joggal. Itt hangzott el a MEOSZ Elnökségi tagjainak a munkájáról, 

hogy sajnos 2-3 főről tudnak a megyei egyesületek, hogy mi a feladata az 

elnökségben. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A Az Elnök részéről felmerült az a gondolat, hogy a már idős, vagy mozogni nem tudó 

beteg társaink, akik valamikor aktív vezetői voltak az egyesületnek, tiszteljük meg 

őket az örökös elnökségi tagsággal. Minden alkalommal meghívást kapnának, a 

véleményüket figyelembe vennénk, de szavazati joggal nem rendelkeznének. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az egyesület vezető helyettese Kun György, aki a betegsége miatt sajnos nem igazán 

tudja el látni a feladatot, így az elnök személyére hárul minden feladat. Amennyiben 

helyettesítésre kerülne a sor ezt érdemben, nem tudná ellátni jelenleg senki. A titkár 

személye sem igazán látja el a feladatát. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

4. Az Ifjúsági csoport vezetője készítsen egy beszámolót az egész évben végzett 

munkáról. Legyen szó a rendezvényekről pl. a mikulás nap, gyerek nap, az 

esélyegyenlőségi nap illetve az értekezletek, megbeszéléseken való részvételről. 

Felelős: Kurucné Panyi Tünde 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az egyesület tagságából gyűjtsük ki betegség típusok feltüntetése mellett, a fiatalokat 

és az elérhetőségüket. A Sárospataki egyesület vezetősége részére küldjük el. 

Kőkapun van lehetőség egy hetes üdülésre a sérült gyerekeknek akadálymentesített 

táborban. 

Felelős:            Nagy Imréné, Golyha Csaba 

Határidő:  folyamatos 

  

6. Az egyesület keresse meg a helyi Vöröskereszt elnökét és kérjük a segítségét 

abban,hogy azokat a tagokat és a családjukat, aki rászorulnak, hogyan lehet segíteni. 

Illetve hogyan lehet az élelmiszer bank segítségét kérni.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 
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7. A megváltozott munkaképességűek munkavállalási lehetősége 2009-től megváltozik. 

Az állami támogatás mértéke a leszázalékolás mértékétől függ. A szerződéseket át kell 

nézni, és ha lehetőség van rá azokat módosítani, kell. Valamint figyelni kell a 

pályázati kiírásokat, amelyek bér és járulék illetve a munkahely megtartására lesznek 

kiírva.  

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatosan 

 

8. A Mikulás csomagokat kedd, szerda és csütörtöki napokon tudjuk ki hordani a 

szolgálati kocsival. 

Felelős: Kurucné Panyi Tünde, Vámos Margit 

Határidő: december 06 

 

9. Az egyesület vezetősége illetve összekötői részére az év utolsó megbeszélését 

december 12. tartjuk 10 órakor. A meghívókat időben küldjük ki a vezetőség részére. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő:  december 08 

 

10.  Az egyesület elnökségi tagjai részére a jövő évtől minden hónap utolsó szerdáján 8 

órától elnökségi ülést fogunk tartani, hogy a vezetők minden aktuális eseményről 

legyenek időben tájékoztatva. 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


