
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 10.07- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az Országgyűlési képviselőket keresse meg az egyesületünk vezetése, kérje meg a 

fogyatékosokat érintő költségvetés jelenlegi tervezetének módosítási javaslatára a 

parlamenti ülésen. A támogatásra szorulok, érdekeit képviseljék, hisz a tervezetben 

nagymértékű megvonások érnék a betegségük miatt rászoruló embereket.  

Felelős:    Bukta László 

Határidő:          október 12 

 

2. A MEOSZ vezetése kérésére készítsünk írásos anyagot a képviselőknek, hogy 

nagyobb nyomatékot adjunk a kérésünknek. Legyen egy kimutatás, amely 

egyértelműen kimutatja, hogy milyen mértékben vonják meg a támogatást a 

fogyatékkal élőktől. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

 

3. A MEOSZ kérése, hogy a megkeresésekről készüljön egy kimutatás melyet október 

12-ig a központba az akció koordinátorának Szakály József főtitkárnak küldjük el. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:    október 12 

 

4. A MEOSZ vezetése úgy határozott, hogy ha nem történik érdemben változás a 

költségvetést érintően, akkor az országban fogyatékkal élők október 30-án 

demonstrálnak Budapest több színhelyén esetleg Megyeszékhelyeken. Ezért 

egyesületünk is időben szervezze meg a demonstráción résztvevők szállítását. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:    október 30 

 

5. A MEOSZ a támogató szolgálatok részére tájékoztatót ad a gépkocsik átalakításáról, 

egyesületünktől is vegyenek részt és minket érintő kérdéseket tegyenek, fel az előadok 

részére. Kérdezzenek rá, hogy a már átalakított gépkocsi költségéből lehet-e 

visszaigényelni.  

Felelős:               Korenné Orosz Edit, Viszneki Nóra 

Határidő:     október 09 

  

6. Az egyesületünk elnöke köszönetet mondott Kispál József helyi összekötőnek, hogy 

az elmaradott tagdíjak beszedését felvállalta. Így nagyon sok mozgásában 

korlátozottnak sikerült rendezni a befizetéseket. 

Felelős:   Kispál József 

Határidő:   folyamatosan 
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7. A tagdíjak beszedésénél legyen egy általános tájékoztató, szórólap az egyesületről, 

hogy a tagok részére ott tudjuk hagyni. Legyen rajta az elérhetőség és a fogadó idő, 

valamint az ügyintézők, milyen szolgáltatást tudunk biztosítani a kérelmező 

rászorulóknak.  

Felelős:     Nagy Imréné 

Határidő:     folyamatosan 

 

 

 

8. Az egyesület épületéből az MSZP iroda elköltözött, így felszabadult három helyiség. 

Át kell gondolni, hogy a szolgálat részére adjunk-e be egy kérelmet a Polgármesteri 

hivatalhoz. Nézzük meg, hogy a költségvetésünk engedi-e, hogy a rezsi költségünk 

magasabb legyen. 

Felelős:               Molnár Józsfné 

Határidő:     október 09 

 

9. Az iroda helyiségre a kérelmet október 16-ig meg kell fogalmazni, mert az októberi 

testületi ülés elé viszi döntésre a Polgármester úr.  

Felelős:        Dr. Gyöngy Sándor 

Határidő:        október 16 

 

 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


