
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 01 14- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületünk elnökségi tagjai részére minden hónap utolsó szerdáján ülést tartunk, 

és terveink szerint a csoportvezetők részére legalább évente két alkalommal 

megbeszélést tartanánk. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. Az NCA pályázatot február 15-ig el kell készíteni, mert a beadási határidő február 20. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: február 15 

 

3. Az egyesület, illetve a szolgálat éves beszámolóját és a mérleget el kell készíteni az 

elnökségi ülésre 

Felelős:           Bukta László, Korenné Orosz Edit, Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő:  január 28 

 

4. Az egyesület részére az épületünkben található külön bejáratos termet igényeljük meg 

a Polgármesteri Hivatal Képviselő testületétől, az egyesület, és a működő klub 

rendezvények lebonyolítása ,valamint foglalkozások lebonyolítása céljából. 

Felelős:           Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az egyesület tűzvédelmi és baleset védelmi oktatást meg kell tartani erre a feladatra 

megbízási szerződést adunk az egyesületünk tagjának, aki rendelkezik érvényes 

oktatói igazolvánnyal. 

Felelős:            Rudolf László 

Határidő:   január 30 

  

6. A tagnyilvántartóból nézzünk utána, hogy mennyien fizették be a tagdíjat és azokat, 

akik évek óta nem rendezték szólítsuk fel az elmaradás rendezésére.  

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az  egyesület helyiségeiben a tárgyi eszközökről készüljön el a leltár, és minden 

helyiségben legyen a leltár ív kitéve. 

Felelős:  Kovácsné Gulyás Erzsi 

Határidő:  január 30 
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8. Az üdülőt elképzelésünk szerint április 1-től lehet igénybe venni, addig az üzembe 

helyezése illetve a karban tartását el kell végezni. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az egyesület ügyfél fogadási rendje gördülékeny és jól működik. A jövőben is hasonló 

módon járjanak el az ügyintézők. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az egyesület klub vezetői készítsenek egy rövid beszámolót, hogy milyen 

programokon vettek részt a 2008-as évben.  

Felelős:             Kuruczné Panyi Tünde, Laki Zsuzsa, Gáspár László 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


