
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 07. 22- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesület üdülőjének teraszát, jó lenne valamilyen módon árnyékolni a nagy meleg 

ellen, így az üdülő vendégek részére elviselhetőbbé tennénk az itt töltött időt.  

Valamint mozgásérzékelőt kellene fel szereltetni,az udvarra, mert a kaputól a világítás 

nincs jól megoldva, ezzel is biztonságosabbá tennénk az udvari közlekedést. 

Felelős:  Gáspár László 

Határidő:        folyamatosan 

 

2. Az NCA szerződés meg jött, ezt aláírva visszaküldtük. A pályázati pénzből fizetnénk 

ki az augusztusi, szeptemberi hónapban a megbízási díjakat. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

3. A szolgálat gépkocsijának a négy pontos rögzítését el kell végeztetni, ezért a Combot 

át kell alakítatni, hogy kerekes székes beteg szállítására is alkalmas legyen. 

Felelős:             Korenné Orosz Edit 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. A szolgálat gépkocsi vezetőinek nézni kell a Munkaruházati Boltban rövid ujjú pólót 

és dzsekit a betegszállításhoz. Legyen rajta „Mezőkövesd. Kéz a kézben”embléma,    

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az Egyesület Elnöke javasolta, hogy a bejáratához ki kellene tenni a Nemzeti,a 

Városi, az Egyesületi illetve az Uniós zászlót    

Felelős:            Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. A Recitnél a mentorállási lehetőséget megpályázta az egyesület, Bukta László és 

Ducsai Judit személyében. A Motiváció Alapítvány is megkereste az egyesületet terem 

bérlet ügyében, az elképzelések szerint a nagyterem lenne bérbe adva. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

7. Az egyesület kapott OFIC csomagot,de sajnos a tagdíjrendszert nem tudja felismerni, 

mert hiányzik az ACCES program, ezért levelet kell írni az illetékes részére, hogy 

használható legyen. 

Felelős:  Lázár Szilárd 

Határidő:  folyamatosan 
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8. A soron következő vezetőségi ülésen az egyesület költségvetéséről lesz beszámoló. 

Legyen külön dossziéban a pályázatokról a beszámoló.  

Felelős:             Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

 

9. Az egyesület munka szerződései illetve az ellenőrzések legyenek külön dossziéba 

lefűzve. 

Felelős:    Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:     folyamatos 

 

10. A MEOSZ weblapján az egyesületről nincs semmi hír. Letörölték a rendezvényeket, 

kevés a tárhely. Elszámolásra csak az kerül, amik megjelennek a honlapon 

      Felelős:              Lázár Szilárd 

     Határidő:            folyamatos 

 

. 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


