
 

 

 

 

     E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 03. 03-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      A MEOSZ a  pályázati rendszerről, foglalkoztatáspolitikai  tájékoztatót, konferenciát     

tartanak  március 26-án. Erre a rendezvényre az egyesületünk is kapott meghívót és 

képviseltetjük az egyesületet. A részvételi szándékunkat visszaigazoltuk a MEOSZ felé. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       március 26. 

 

2./     A Hevesi egyesület Ifjúsági csoportot szeretne létre hozni a mozgássérült gyerekek 

részére ezért , március 23-ára az egyesületünk Ifjúsági vezetőit meghívták, hogy 

tapasztalataikat adják át a leendő vezetők részére. Az egyesületünk elnöke és két 

vezetőségi tagunk vett részt ezen a megbeszélésen. 

 

Felelős:           Bukta László, Kuruczné Panyi Tünde, Golyha Csaba 

Határidő:        folyamatos 

 

3./     Az egyesületünk március 27-én tartja a küldött közgyűlését ezért a meghívókat és a 

közhasznúsági jelentést még a héten minden küldött részére, küldjük el, hogy időben 

mindenki részére megérkezzen, és át tudja tekinteni a beszámoló tartalmát. 

 

Felelős:          Bukta László 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     Az alapító tagok részére elkészülnek az emlék plakett március 05-re, és az emléklapokat 

március 13-ig be kell szerezni és megírjuk, hogy időben meglegyen, és ne maradjon ki 

senki a névsorból. 

 

Felelős:         Bukta László 

Határidő:     folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      - 2 - 

 

 

 

5./        A SZIKRA Alapítvány március 12-re egy kihelyezett tréninget fog tartani, amelynek a     

         Helyszíne az egyesületünk tanácskozó terme. A tréning résztvevőit üdítő, kávé és kis  

         Nassolni valóval kínáljuk meg. 

 

Felelős:          Nagy Imréné, Molnár Józsefné 

Határidő:       március 12 

 

6./     A március 15.-i ünnepségre a meghívót megkaptuk, és az elmúlt évekhez hasonlóan 

         most is a Civil szövetséggel együtt fog koszorúzni az egyesületünk. A koszorúzáson  

         három fő képviseli az egyesületünket. 

 

Felelős:          Bukta László, Tari Vince, Golyha Csaba 

Határidő:       március 15. 

 

7./     Az egyesület üdülőjébe ki kell takarítani, a vizet meg kell nyitni, az eszközöket át kell 

nézni és, ha szükséges pótolni azokat, illetve vegyünk egy főző készletet, hogy azok az 

üdülők akik önellátók tudjanak maguknak ételt készíteni. 

 

Felelős:          Gáspár László 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     Az egyesületünk az idén is kapott a Horgász egyesülettől horgászjegyet erre az évre,  

         melyet sorstársaink használhatnak ingyen. 

 

Felelős:           Rudolf László 

Határidő:       folyamatos 

 

9./     Az egyesületünkhöz március 8-án kb. 20-25 fő érkezik egy tájékoztatásra amely a 

munkaerő és az értékesítésről szól. A Tóth Tamás által szervezett tájékoztatásra 

dolgozóink közül 4 fő vegyen részt a megbeszélésen, abból a meggondolásból, hogy a 

sorstársainknak munkalehetőséget találjunk. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:        március 8. 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 



 


