
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 02. 25- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületben működő segítő szolgálatot az Állam kincstár ellenőrizte, és mindent 

rendben talált. Az elnökünk a szolgálat vezetőjének és az összes dolgozójának 

köszönetet mondott, hogy pontosan látják el a feladatukat.  

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A segítő szolgálat dolgozói részére névjegy kártyát kell készíteni, hogy az 

ügyfeleknek oda tudják adni, hogy mi az elérhetőségük. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az Önkormányzat felé a pályázat elkészült, melyben az üdülő felújítására, karban 

tartására kértünk 400. e Ft-ot. 

Felelős:            Viszneki Nóra 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. Az egyesület SM klubja fel vette a kapcsolatot a Székesfehérváron működő Országos 

SM klubbal és március 12-re megbeszéltek egy személyes találkozót itt 

Mezőkövesden. Célja, hogy az  Országos egyesület tagságához csatlakozzunk. 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A hét végén Tardon rendezett hurka fesztiválon három egyesületi tagunk vett részt és 

nagyon szép eredménnyel, a harmadik helyezéssel tértek haza. Dicséret a 

résztvevőknek érte.  

Felelős:            Viszneki Nóra 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. Az egyesület elnöke március 12-től kb. 3-4 hétig nem lesz elérhető ezért az elnökségi 

ülésen a mindenkori helyettesét Dr. Gyöngy Sándort, bízta meg az egyesület 

vezetésével. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az egyesületi küldött értekezletét április 25-re jelöltük meg, az a kérés, hogy minden 

csoportvezető időben adjon egy névsort, hogy kik azok a személyek, akik részt 

vesznek az értekezleten. Ezért legyenek időben ki értesítve 

Felelős:  Nagy Imréné 

Határidő:  folyamatosan 
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8. Az egyesület felé a csoportvezetők azzal a kéréssel fordultak, hogy a nyomtatványok 

változásáról értesítsük őket, mint pl. a meghatalmazás, méltányossági nyugdíj. 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:   folyamatosan 

 

9. A súlyos fogyatékosság elbírálására a kérelmező hová adja be az igényét, 

érdeklődjünk utána, mert az ügyintézés során felmerült  Miskolc mellett s Salgótarján 

Regionális Igazgatósága is. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

10.  A Felügyelő Bizottság február vége, március elején végezze el az időszakos 

ellenőrzést az egyesületnél. 

Felelős:             Hegyi János 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


