
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 03. 04- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesület Sándor Gyula, vállalkozóval kötött szerződést, a Tűz illetve Érintés és 

baleset védelmi oktatás meg tartására és felügyelésére. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. Az üdülőbe a régi nagy bútorok helyére új szekrényeket kell vásárolni, vagy 

készítetni, hogy ezzel is a hasznos területet növelni tudjuk az ott pihenők részére. 

Bajzáth László elvállalta, hogy anyag árban elkészíti a bútorokat, ezért egy hosszú 

hétvégére az egyesület kölcsön adja az üdülőt neki. 

      Az udvarra egy nyársaló helyet kell ki alakítani, meg kell nézni, hogy mennyi pénzből  

      lehet meg valósítani. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az NCA pályázat el lett küldve, időbe megérkezett. A pályázat elbírálása március 05-e 

után az új elnökség megválasztását követően, az új vezetés tisztje lesz. 

Felelős:            Viszneki Nóra 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. Az egyesület minden helyiségében leltárt kell készíteni a tárgyi eszközökről. 

Nyilvántartást kell készíteni, és jól látható helyre ezt ki kell tenni, az irodákban 

Felelős:           Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az egyesületi dolgozók közül keresse ki a könyvelő azokat az embereket, akiknek 

ebben az évben menni kell a leszázalékolási bizottság elé. 

Felelős:             Szabó Sándorné 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. A Segítő szolgálatot bemutató néhány soros hirdetést kell elkészíteni és a következő 

heti hirdetésben fel, kell adni, hogy minél többen meg ismerhessék a szolgálat 

tevékenységét. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 
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7. Az egyesület most már harmadik éve, hogy a Civil szervezetek rendezvényeinek 

szervezésében aktívan részt vesz, és eddig nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Az 

elnök kérése az lenne, hogy az idén is mindenki segítsen ennek a programnak a 

lebonyolításában. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

 

8. Az egyesület vezetése úgy határozott, hogy az idén, ha az anyagi lehetőségek engedik 

az összekötők, és a vezetőségi tagok részére megbízási díjat két alkalommal tervez 

kifizetni. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

 

9. A Felügyelő Bizottság március 01-én megtartotta az egyesületnél az időszakos 

ellenőrzését, és a jegyzőkönyvezte. Kellő betekintést nyert a bizottság az egyesület 

irataiban, és rendben találta azokat. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10.  A LÁT ügyintézés, egyre csökken, ezért a munkatársak gondolkodjanak el azon, hogy 

milyen tevékenységet lehetne az egyesületnek vállalnia, hogy a sorstársainkat jobban 

tudjuk segíteni. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


