
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 03. 11- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületünk a hét folyamán adja le a tagarányos támogatás miatt a 

létszámjelentést a MEOSZ felé 

Felelős:  Viszneki Nórsa 

Határidő:  március 13 

 

2. A mezőcsáti iroda dolgozóinak küldjük át emailben a munkaügyi központtal kötött 

szerződéseket az akreditációról, a leszázalékolási lapokat, és a jelenléti ívet egy évre 

visszamenőleg., ha ellenőrzést kapnak, legyen ott a személyes anyagjuk. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatosan 

 

3. A Mezőcsát-i iroda bérleti díjának egyeztetése miatt Dr Gyöngy Sándor menjen el 

tárgyalni, mint  az egyesület  meghatalmazott vezetője. 

Felelős: Dr. Gyöngy Sándor 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. A Támogató szolgálat bemutatása, megismertetése érdekében egy hirdetést kell 

készíteni és a héten az újságban meg kell jelentetni. 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A Reuma klub elnökségi ülést tartott, jó ötletek és az éves program tervezete valamint 

a kirándulás megszervezéséről volt szó. Javaslat, hogy az Ózdi egyesülettel vegyék fel 

a kapcsolatot, mert a kirándulás szervezésében nagy tapasztalattal rendelkeznek, 

kérjék a segítséget.  

Felelős:             Laki Zsuzsa 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. A Felügyelő Bizottság 03. 01-én megtartotta az ellenőrzést és elkészült a jegyzőkönyv, 

nem találtak a semmi hiányosságot. 

Felelős: Hegyi János 

Határidő: folyamatos 
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7. A Civil hét április 22-től 29-ig lesz megrendezve mely időben az egyesületünk az 

elmúlt évekhez hasonlóan most is aktívan részt, kíván venni. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

 

8. Az egyesület éves tagsági díjait rendezze a Miskolci Civil szervezet, Mezőkövesdi 

Civil Szervezet, SM Országos Klub valamint a Reuma Országos klub felé. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

 

9. A MEOSZ online kapcsolatot akar létre hozni, hogy a konferenciákba jobban be 

tudjunk kapcsolódni. Két fő lesz ezzel megbízva, akik figyelik és kezelik ezt a 

rendszert az elképzelés Lázár Szilárd és Korenné Orosz Edit.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az értekezletek alatt minden helyiség nyitva van és a táskák  az értékekkel, ott 

vannak, a lopások el szaporodása miatt jó lenne, ha egy jelző rendszert tennénk az 

ajtóra, hogy hallható legyen, ha valaki az épületbe jön. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


