
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 09.16- án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Szegedi mozgássérült egyesület október 01-02-án érkezik az egyesületünkhöz. A 

fogadásukról gondoskodjunk az egyesület működését és egy tájékoztató anyagot az 

egyesület elnöke Bukta László tartja meg az egyesületen belül működő szállító 

szolgálat működési szabályzatát Korenné Orosz Edit készítse el, a városunk 

történetéről és a nevezetességeiről Vámos Margó adjon tájékoztatót és a Zsóry Gyógy 

és Strand fürdőt valamin az üdülőnkről  Gáspár László adjon tájékoztatást. A 

vendéglátásról Nagy Imréné gondoskodjon.  

Felelős:    Bukta László 

Határidő:          folyamatos 

 

2. A pénteki képzésen a MEOSZ arról adott tájékoztatás, hogy a fogyatékkal élők 

támogatása 50%-ra csökken és az egyesületek tagarányos támogatása is nagy 

mértékbe fog csökkeni a jövő évtől. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

 

3. Az épületből elköltözött az MSZP iroda ezért fogalmazzunk meg egy kérelmet az 

önkormányzat képviselő testülete felé, hogy szeretnénk azt az iroda helyiséget a 

szállító szolgálat részére meg igényelni. 

Felelős:              Dr Gyöngy Sándor 

Határidő:    folyamatosan 

 

4. Az összekötőket megbízási díjban tudjuk részesíteni, mert az NCA pályázati pénz 1/3 

részét kb. hétszáz ezer forintot az egyesület még most fog megkapni. A kifizetésekhez 

szükséges nyilatkozatokat be kell kérni az érintett személyektől. 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:   folyamatosan 

 

5. A MEOSZ a tagdíjakról küldi a számlát, ami 80ft/fő. Egyesületünk 4800 tag után 

részesül támogatásba. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

  

6. Az irodákban található gázkonvektorokat be kell üzemeltetni. A biztonsági 

előírásoknak eleget kell, tenni ezért keresse meg az egyesület Sándor Gyulát aki 

biztonság technikus. 

Felelős:   Nagy Imréné 

Határidő:   folyamatos 
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7. A vizesblokkot meg kell nézetni egy szakemberrel aki tud számlát adni és egy előzetes 

felmérés után költségvetést tud adni arról, hogy mennyibe kerül a felújítása. 

Felelős:     Bukta László 

Határidő:     folyamatosan 

 

 

 

8. Az egyesületünkhöz több érdeklődő ügyfél érkezett, hogy a HÉRA alapítvány 

segítséget nyújt azoknak a rászorulóknak, akiket az egyesületünk pályázat útján 

javasol. Erről az egyesület hivatalosan még nem értesült ezért az alapítvány honlapján 

nézzünk utána. Szerezzünk információt, illetve forma nyomtatványt a kérelem 

beadásához. 

Felelős:               Gáspár László 

Határidő:     folyamatosan 

 

9. Az egyesület üdülőjét az októberi hónapban a vizes blokkot le kell engedni, 

megelőzve a hirtelen lehűlés, fagyás veszély okozta károkat.  

Felelős:      Gáspár László 

Határidő:      folyamatos 

 

10. Az SM klub szeptember 20-án tartja a soron következő találkozóját ez alkalommal az 

egyesület üdülőjében lesz megtartva. 

      Felelős:               Gáspár László 

           Határidő:            folyamatos 

 

. 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


