
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 07. 29- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesület vezetőségi illetve elnökségi tagjainak az eddig elvégzett munkáját meg 

kell nézni, illetve az egészségi állapotát figyelembe kell venni, hogy el tudják-e látni a 

feladatukat. El kell gondolkodni a tisztújításon. Erre a feladatnak az egyik elnökségi 

tagunkat B Tóth Sándort bíznánk meg, hogy a tisztújítást készítse elő. 

Felelős:   Bukta László, B. Tóth Sándor 

Határidő:        folyamatosan 

 

2. Az Egyesületünknek jó kapcsolata van a LEADER –el együttműködési szerződésünk 

van. Minden alkalommal meghívást kapunk az értekezletekre , ezeken képviselteti is 

az egyesületünk magát Ducsai Judit személyében 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az Egyesületünk rendszeresen kap a MEOSZ, Városi, Megyei,és a társ egyesületek 

rendezvényeire meghívásokat melyekre minden esetben a meghívott személy vagy 

több tagunk is részt vesz. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. Az idén megrendezésre kerülő esélyegyenlőségi nap a visszajelzések szerint nem 

sikerült olyan jól, mint az előző években. A műsort nem találták többen elég 

színvonalasnak, ezért úgy látjuk, hogy a MEOSZ felé érdemes lenne egy jelzést adni a 

szervezők részére. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A MEOSZ a segédeszközök megszerzésével kapcsolatban, levélben megszólított 

három minisztert, melyben kérik a támogatásukat, hogy az országgyűlés hozzon ebben 

a kérdésben érdemi döntést. Egyesületünk is csatlakozik a kezdeményezéshez, azzal, 

hogy a levelet továbbítanánk a Megyei képviselőhöz azzal a kéréssel, hogy 

támogatásával segítse elő a rászorultaknak az eszközök beszerzésének lehetőségét.  

Felelős:            Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. Az egyesületünk nagytermében mentori tevékenységet lehetne végezni, ezért hirdetést 

kell feladni a helyi újságban, illetve a Mezőcsáti lapban, valamint a regisztrált 

járadékosokat is meg kell szólítani, akreditált képzéseket kell szervezni.    

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 
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7. A Támogató szolgálat térítési díját, ha lehetséges egy elkülönített alapba kellene tenni, 

mert ebből kellene a gépkocsi cseréjét megoldani. 

Felelős:  Korenné Orosz Edit, Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

 

 

 

8. Az Egyesületünk meghívást kapott Ároktőre a Csörsz napi rendezvényre, amely 

augusztus. 1-én lesz megtartva.  

Felelős:             Bukta László 

Határidő:    augusztus 1 

 

9. Az egyesület kapott öt darab új Softvert a számító gépekhez. 

Felelős:    Lázár Szilárd 

Határidő:     folyamatos 

 

10. Az Opel személygépkocsiba beépítették a négypontos rögzítőt. Lehetőségünk van arra, 

hogy emelőt is megvásároljunk a gépkocsihoz 300000 Ft-ért. Érdemes átgondolni és 

élni a lehetőséggel a kerekes székesek szállítása miatt.  

      Felelős:              Bukta László, Korenné Orosz Edit 

     Határidő:            folyamatos 

 

. 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


