
 

 

 

 

     E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 03. 10-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      A MEOSZ az egyesületekkel szerződést köt a pályázatok írására, mert a tagarányos 

támogatás megszűnik. 

         Regisztrálni kell az egyesületet, megkereső személyt, hogy milyen okból kereste meg az 

egyesületet, tudtunk-e megfelelő segítséget nyújtani illetve, hogy volt megelégedve az 

ügyintézéssel. / Üdültetés, nyugdíjemelés, LÁT ügyintézés, telefon támogatás, gépkocsi 

szerzési támogatás stb./ 

 

Felelős:           Vámos Margit, Viszneki Nóra 

Határidő:       folyamatos 

 

2./     Az egyesület azoknak a sorstársainak, akik rászorulnak segédeszközöket ad ki, ezekről 

eddig semmilyen formában nem történt feljegyzés. Ezért a jövőben vezetni kell egy 

füzetet amiben a kiadás dátuma mellett szerepel az illető neve és címe valamint a 

segédeszköz megnevezése is, hogy ki és mit kölcsönzött ki.  

 

Felelős:           Golyha Csaba 

Határidő:        folyamatos 

 

3./     Az egyesületünk honlapjára kerüljön fel az Adó 1%-a és hogy a kapott támogatást mire 

használtuk fel.  Meg kell nézni, hogy a mások honlapján, hogy van feltüntetve, és 

aszerint készítsük el mi is a honlapunkat. 

 

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     Az közgyűlésre szerkeszteni kellene egy dia sort amit a projektorral lejátszunk a 

beszámoló alatt, ezzel is bemutatva az egyesület munkáját és színesebbé, téve  a  

közgyűlés hangulatát.  

 

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő:       március 27 
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5./        Az egyesület írjon ki egy pályázatot pénzügyi szakember részére, aki Támop 1.1.1-es  

         100%-os bértámogatásban részesülhet. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:        folyamatos 

 

6./     A közgyűlésre a jelenléti ívet el kell készíteni úgy, hogy települések szerint legyen, 

         a cím és aláírási. A regisztrálásnál minden küldöttől, akinek van, kérjük el az email   

         címét és azt az adatbázisunkba jegyezzük fel. Erre azért van szükség, hogy közvetlen 

         kapcsolatba legyünk minden egyes csoportvezetővel, összekötővel. 

 

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő:        folyamatosan 

 

7./     A Mezőcsáti iroda bérleti díjának mentességével kapcsolatban írjunk egy levelet a 

Mezőcsáti Önkormányzat testülete részére. Hivatkozva a rezsiköltség megnövekedés.,  

         A hátrányos helyzetű emberek ügyeinek intézésére, a lakosság részére nyújtott 

segítségre, illetve az egyesület anyagi helyzetére. 

 

Felelős:           Viszneki Nóra 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     Az egyesület Sályi összekötője családi és egészségügyi problémákra hivatkozva nem  

         tudja tovább ellátni a feladatát, ezért a vezetőség gondolja át, hogy ki lenne alkalmas  

         a csoport vezetésére. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatos 

 

9./     Az egyesületi vízóra minden hónapban legyen le olvasva és vezetve egy füzetbe, hogy 

tudjuk a tényleges fogyasztást. 

 

Felelős:            Golyha Csaba 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 



 


