
 

 

 

 

     E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010.02.24-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./ A Felügyelő Bizottság 2010.02.22-én ellenőrzést tartott. Megállapította, hogy az egyesület 

működése az alapszabályzatnak megfelelőn működik. A FB megállapította, hogy az egyesület 

pozitívan zárta a tavalyi évet. A feladatok nincsenek kellőképpen kiosztva, így maradhatnak 

el feladatok visszaigazolatlanul. Javasolják, hogy készítsenek egy határidőskódot, havi 

lebontásba (APEH, MEOSZ , NCA, Önkormányzat stb) kötelező jelentésekről. 

 

A FB.javasolta, hogy az egyesület kérje meg a MEOSZ-t, hogy egy belső ellenőrzést tartson 

az egyesület munkájába. 

A küldött közgyűlésen készüljenek fel a klubok, Támogató Szolgálat vezetői egy-egy rövid 

éves beszámolóval. 

 

Továbbá javasolták, hogy az egyesületnél hasznos lenne a fiatalítás. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

2./ 2010. március 26-ai MEOSZ meghívót figyelemmel kell tartani, és előtte regisztrálni. Új 

foglalkoztatáspolitika konferenciára szól a meghívó. A megváltozott munkaképességű és 

fogyatékos emberek munkába állításának az eredményessége lesz a téma. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

3./ Az egyesületünknél a klubok működése igen jónak mondható. Az elnökünk javasolja, 

hogy a Küldött közgyűlésen minden klub egy rövid beszámolót tartson a munkájukról majd. 

 

4./Megállapították a FB. tagok , hogy a tagnyilvántartásunkból hiányzik a tagról felvett adatok 

közül a betegség mértéke, formája, akár fogyatékossági foka. Ezeket jó lenne a 

csoportvezetőkkel közösen elvégeztetni. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 
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5./ A napokban kapott statisztikai kérdő íveket rendszeresen kitöltjük, figyeljük és 

továbbítjuk. 

 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: Folyamatos 

 

6./ A munkahelyi zsúfoltságot a közel jövőben szeretnénk megoldani, a megkapott új termek 

rendbetételével. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

7./ A küldött közgyűlésünk 2010.március 27-én lesz az Ipartestület székházában. A 

meghívókat a jövő héten küldjük el. Ugyan akkor lesz emlék plakett és oklevél kiadva az 

alapító tagoknak. Az alapító tagok névsorát Lázár Szilárd és Baloginé Klárika gyűjtse össze. 

A levezető elnök személyére Vámos Margitot bíznánk meg. 

 

8./ Az üdülőbe meg lehet majd rendelni a T-HOM-on keresztül egy legkisebb csomagdíjat  

(16 csatorna), melyet az üdülő vendégek tudnák majd használni. 

 

Felelős:    Gáspár László 

Határidő: Folyamatos 

 

9./ A héten hirdetést kell feladni az 1 %-ról. A jövő héten pedig meg kell hirdetni a küldött 

közgyűlésre a meghívót napirendi pontokkal. 

Mentori képzés indul majd a napokban, erről kaptunk jelentkezési lapot. Valaki,  menni akar 

jelentkezhet. 

Az Esélyegyenlőségi nap 2010. május 8-án lesz. 

Szabadságolási ütemterv elkészült erre az évre. 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 


