
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 08.12- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesület web lapja nagyon jó, de híranyagot kellene tenni rá. Ne legyen álló lap, 

ezeket frissíteni kellene folyamatosan. 

Felelős:   Lázár Szilárd 

Határidő:        folyamatosan 

 

2. A jövő évre előre ki lehetne dolgozni az adó 1%-os kampány hirdetését az egyesületre 

szabva. 

Felelős:   Gáspár László 

Határidő:   folyamatosan 

 

3. A médiával a kapcsolatot ki kellene alakítani, tájékoztatni, azokról a közfeladatokról, 

amit az önkormányzat helyett lát el az egyesület. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. Az egyesület üdülőjéről a reklámanyagot juttassuk el a Szikra alapítvány, civil 

szervezetekhez, önkormányzatokhoz, és hirdetésekben is jelenjen meg. 

Felelős:           Bukta László, Gáspár László 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A Citroent forgalmazó KFT.-vel a MEOSZ szerződést kötött és 250000Ft 

kedvezményes hitel ajánlatot kapnak azok a vásárlók, akik új gépkocsit vásárolnak. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. A szállító szolgálat részére egy lehetőséget ajánlott fel a Citroen, 9 fő szállítási 

lehetőség illetve 4 fő kerekes székes szállítására alkalmas jármű bérelhető. 

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az egyesületünktől három főnek OKJ.-s képzésen kell részt vennie, a képzés idejéről 

és tartamáról még nincs konkrét időpont, de az oktatáson való részvételt biztosítjuk. 

Felelős:  Bukta László  

Határidő:  folyamatosan 

 

 

 



 - 2 - 

8. Az egyesületen belül működő reuma klub programjait illetve a szervezett kirándulások 

időpontját és programját közöljük újság hirdetésekben is. 

Felelős:             Laki Zsuzsa 

Határidő:    augusztus 30 

 

9. Az egyesület fen állásának 15.éves évfordulója alkalmából készüljön emléklap.  

      A segítő munkatársak részére adnánk át az önzetlen munkájuk elismeréséért. 

Felelős:     Bukta László 

Határidő:     folyamatos 

 

10. Az egyesület vizes blokkját át kell nézetni és, egy árajánlatot kell kérni, ha kedvező 

árajánlatot kapunk fel kell újíttatni a rendszert. 

      Felelős:               Kék József 

     Határidő:            folyamatos 

 

. 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


