
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 09.23- án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A támogató szolgálatnál a jövő évben megszorítások várhatóak. A költségvetés egy 

meghatározott keret összege miatt nincs lehetőség a bővítésre. A MEOSZ vezetése 

személyesen keresi meg az illetékes minisztériumot a fogyatékosok képviseletében. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:          folyamatos 

 

2. A MEOSZ Interaktív portáljára egyesületünktől négy fő tud adatokat, híreket 

feltölteni. Ezek aktuális az egyesületünket vagy a mozgássérülteket érintő hírek 

legyenek. Erre a célra 14. millió forint van elkülönítve. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

 

3. Az egyesület honlapján legyen rajta az üdülőről, fürdőről, támogató szolgálatról. 

Valamint a pályázatokat is fel kell tüntetni, hogy azok a sérült fiatal érdeklődők is 

részt tudjanak venni a város által ki írt pályázaton, akik mozgásukban korlátozottak. 

Felelős:              Lázár Szilárd 

Határidő:    folyamatosan 

 

4. Az egyesületben található összes számító gépet át kell nézni és vírustalanítani kell, 

hogy megóvjuk az adatbázisunkat. 

Felelős:             Lázár Szilárd 

Határidő:   folyamatosan 

 

5. A Szegedi Mozgássérült egyesület 30 fővel érkezik hozzánk október 01-én. Az 

egyesületünk működéséről valamint a szolgálat tevékenységéről szeretnének 

információt kapni. A város történetét illetve nevezetességét néhány szóban mutassuk 

meg az ide érkezőknek. 

Felelős:              Bukta László, Vámos Margit, Gáspár László 

Határidő:     október 01. 

  

6. A HÉRA alapítvány felé október 31-ig lehet a pályázatokat beadni, ezért az 

alapítvánnyal vegyük fel a kapcsolatot, hogy kik azok a személyek akik a támogatást 

igényelhetik. 

Felelős:   Bukta László 

Határidő:   folyamatos 
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7. A MEOSZ felé az visszaigazolásokat el kell kezdeni. 

Felelős:     Nagy Imréné 

Határidő:     folyamatosan 

 

 

 

8. Az egyesületi gázkonvektorokat át kell nézetni a Gelkalux szerelőjével, hogy a fűtési 

időszakra rendben legyenek. 

Felelős:               Nagy Imréné 

Határidő:     folyamatosan 

 

9. A Nyíregyházi sportnapokra a résztvevők névsorát és jelentkezését el kell küldeni 

szeptember 28-ig, hogy a szállást és az étkezést minden kinek biztosítani tudják. 

Felelős:      minden résztvevő 

Határidő:      szeptember 28 

 

10. Az október 23-án 16 órakor koszorúzás lesz az emlékműnél. Két fő vegyen részt a 

megemlékezésen egyesületünktől. 

      Felelős:               Tari Vince, Golyha Csaba 

           Határidő:            folyamatos 

 

. 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


