
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 09.30- án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A HÉRA alapítvány felhívása, áram támogatásra, október 31-ig adható be a pályázat. 

2. Az alapítvány részére 10%-ot kell befizetni minden kérelmező után. A pályázathoz 

ellenjegyzék kell az Önkormányzattól.  

Felelős:    Bukta László 

Határidő:          folyamatos 

 

3. A MEOSZ elnöke Dr. Hegedűs Lajos a parlamenti képviselő testület részére küldött 

egy levelet melyben felkéri a testület tagjait, hogy a támogatás keret összegét ne 

csökkentsék azoknál az egyesületeknél ahol valamilyen szolgáltatás működik. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

 

4. A pályázati kiírásokat figyelni kell, különösen a konkrét pályázatokat, melyek a 

működtetést segítik elő. Minden lehetőséget ki kell használni a fennmaradás 

érdekében. 

Felelős:              Viszneki Nóra, Korenné Orosz Edit 

Határidő:    folyamatosan 

 

5. Az elnök arra kéri a tagságot, hogy ha a MEOSZ vezetése megszólítja, az egyesületet 

az októberi demonstráción vegyünk részt. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

 

6. A Civil Szövetség elnöke minden civil szervezettől segítséget kér. A szövetség kapott 

a volt múzeum épületében egy helyiséget ennek a felújításában, berendezési tárgyak 

felajánlásában és elhelyezésében várja a felajánlásokat. Az elnökünk kéri a vezetőség 

felhatalmazását, hogy a Civil szövetséget tudja támogatni 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:     folyamatosan 

  

7. A MEOSZ a támogató szolgálatok részére a gépkocsik akadálymentesítéséről ad 

tájékoztatást egy angol cég képviseletében. A szolgálat vezetője a fenntartási összeg 

csökkenéséről valamint a szolgáltatással kapcsolatban tegye fel a kérdését. Van-e 

lehetőség arra, hogy a MEOSZ pályázzon a fenntartási összegre, UNIOS pályázatra?  

Felelős:   Korenné Orosz Edit 

Határidő:   október 09 
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8. A 2010 év támogatási rendszer változása érdekében figyeljünk oda minden re, hogy 

mit üzemeltetünk. A Mezőcsáti önkormányzat felé fogalmazzunk meg egy levelet az 

átmeneti nehézségek miatt kérjük a bérleti díj csökkentését. 

Felelős:     Nagy Imréné 

Határidő:     folyamatosan 

 

 

 

9. Az egyesület honlapjára kerüljön fej a köszönetünk azoknak, akik az adó 1%-át 

felajánlották az egyesületünknek. Tájékoztassuk őket, hogy az 558000 Ft-os 

hozzájárulást a hitelkeretre fordítottuk. 

Felelős:               Lázár Szilárd 

Határidő:     folyamatosan 

 

10. A Szegedi egyesület 30-35 fő részvételével Tóth Margit elnök nő vezetésével 

tanulmányi útra érkezik hozzánk. A fogadásukról gondoskodjunk, a tájékoztatókat a 

megbeszéltek szerint a megbízottak tartsák meg. 

Felelős:       Bukta László, Vámos Margit, Gáspár László 

Határidő:       október 01 

 

 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


