
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 10.14.- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A mozgássérültek érdekképviseletében egyesületünktől három vezetőségi tagunk fel 

keresett négy Országgyűlési Képviselőt, hogy a költségvetési tervezetet, módosítását 

támogassák. Ígéretet kaptunk, hogy a keretösszeg módosítását támogatják. Az eddig 

260 képviselőt keresett meg személyesen a MEOSZ vezetése. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

 

2. A MEOSZ vezetése minden egyesületi tagot felkér, hogy ha nem vezet sikerhez a 

személyes találkozó, és nem módosítanak a költségvetés tervezeten akkor október 30-

án demonstrációt, szervez melyre egyesületünktől legalább 1 busszal, vegyünk részt.  

Felelős:    Bukta László 

Határidő:    október 30 

 

 

 

3. A Szikra Alapítvány pályázat keretén belül indít egy Non-profit Ügyintézői OKJ. 

Képzést. Egy előzetes felmérés során 11 Civil szervezet került be, köztük az 

egyesületünk is. A képzés hat hónapos időtartamban heti két alkalommal Miskolcon 

lesz megtartva. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:    október 21 

 

 

 

4. Az OKJ-s képzéssel párhuzamosan tréningeket is szervez az alapítvány ezek pénteki 

napokon, lesznek. Asz egyesületünk és még két Mezőkövesdi Civil szövetség 

elvállalta, hogy egy-egy alkalommal helyet biztosít a tréningen résztvevők számára. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

 

 

5. A MEOSZ székházban a szállító szolgálatok gépkocsijának biztonsági berendezését 

mutatta be egy Angol cég. Beszéltek a gépkocsik átalakítási lehetőségéről is. Az 

egyesület átalakított gépkocsiját a KMP-nél le kell vizsgáztatni, és engedélyeztetni 

kell, hogy a forgalomba használható legyen. 

Felelős:               Korenné Orosz Edit 

Határidő:     október 09 
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6. Az október 28-án tartandó elnökségi ülésre hívjuk meg a csoportvezetőket is és 

tájékoztassuk őket a demonstráció lényegéről, valamint az egyesületben végzett 

munkáról. A meghívókat október 22-ig adjuk postára, hogy időben megkapják az 

érintettek. 

Felelős:   Nagy Imréné 

Határidő:   október 22 

 

 

 

7. A kibővített értekezleten a lakás átalakítási támogatás jelenlegi helyzetéről, az üdülő 

beruházásáról, átalakításáról, látogatottságáról is adjunk tájékoztatót a csoportvezetők  

Felelős:      Rudolf László, Gáspár László 

Határidő:      október 28 

 

 

 

8. Az egyesület épületéből a volt MSZP irodát megigényeltük a szolgálat részére. A 

Polgármesteri hivatalhoz Dr Gyöngy Sándor által megfogalmazott levelet adtuk be. A 

testületi ülés dönti el, hogy részünkre átadják-e a megüresedett helyiséget. 

Felelős:                Bukta László, Dr. Gyöngy Sándor 

Határidő:       október 09 

 

 

 

9. Az üdülőben a konvektorokat meg kell nézetni, és a vízrendszert el kell zárni, hogy a 

fagyás beálltával ne történjen a vezetékekben károsodás. 

Felelős:         Gáspár László 

Határidő:          november 01 

 

 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


