
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 01 28- án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületünk a küldött közgyűlését áprilisra tervezi ezért a beszámolókat el, kell 

készíteni. A közhasznúsági jelentést a 2008-as évről, az éves beszámoló, a mérleg 

eredményét, valamint a szolgálatban végzett tevékenységről a tájékoztatást el kell 

készíteni.  

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

Határidő:  március 30 

 

2. A hónap utolsó szerdáin elnökségi ülést tartunk ettől az évtől, és évente legalább két 

alkalommal a csoportvezetők részére is lenne egy értekezlet, amelyen tájékoztatnánk 

őket az aktuális programokról és lehetőségekről, amit sorstársaink igénybe vehetnek. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az egyesület tagságának kb. 60%-a fizeti rendszeresen a tagdíjat a 4700 fő-ből. 

Minden csoportvezető a saját csoportját nézze át és érdeklődje meg a tagoktól a 

szándékát, hogy kíván-e továbbra is az egyesület tagja lenni ,illetve rendezze az 

elmaradását. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

4. Az egyesületen belül működő klubok vezetői is készítsenek egy tájékoztatót a küldött 

közgyűlésre, hogy még szélesebb körben megismerhessék az itt működő csoportok 

tevékenységét. 

Felelős:           Gáspár László, Laki Zsuzsanna, Kuruczné Panyi Tünde 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A munka értekezleteken legyen szó az aktuális kérdésekről is, és a beszéljük, meg 

valamint kísérjük figyelemmel a ránk vonatkozó határozatokat. 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. A Szociális Szövetkezet pályázata újra indul. Az elmúlt évben Emődi Szociális 

Szövetkezetet nyerte el a pályázatot, ezért keresse fel az egyesületünk a vezetőjét és 

kérjünk segítséget a pályázat írásához. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 
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7. Az üdülési csekk igényléséhez a pályázati nyomtatványok megjelentek, melyet az 

alanyi jogú nyugdíjasok illetve a fogyatékkal élők vehetnek igénybe. 

Felelős:  Gáspár László 

Határidő:  április 30 

 

 

8. Az  Ellenőrző Bizottság a februári hónapban tartsa meg az egyesületnél az ellenőrzést 

és a küldött közgyűlésre, készítse el a beszámolóját  arról, hogy mit tapasztaltak az 

ellenőrzés során. 

Felelős:           Hegyi János 

Határidő:  február 27 

 

9. Az épületben található műtermet igényelje meg a Városi Testülettől az egyesületünk, 

hivatkozva arra, hogy nincs kihasználva. A mi csoportjaink részére szervezett 

programokat pedig itt le tudnánk bonyolítani. 

Felelős: Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az egyesületi Hírlevelet össze kell állítani,és minél hamarabb el kell készíteni,hogy a 

közgyűlésen a csoportvezetőknek oda tudjuk adni.  

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         március 30 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


