
 

 

 

 

     E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010.03.24-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./ 2010.03.23-án a Hevesi Mozgássérültek Egyesületénél volt egyesületünk elnöke, ifjúsági 

csop.vezetője, mivel egy új ifjúsági csoport megalakulását tervezik. Egy gyöngyösi ifjúsági  

csoportvezető, aki igen jó ismeretterjesztő beszédet tartott. 

 

2./ 2010.03.24-én, vagy 25-én rendezni kell az Ipartestület termét a küldött gyűlésre, ahová a 

rámpát is át kell vinni. 

 

3./ 2010.03.26-án munkaértekezlet lesz a MEOSZ-ban a a rehabilitáció foglalkoztatással 

kapcsolatosan Budapesten. 

 

4./ A küldött közgyűlésre a Közhasznú jelentést fogja bővebben elmondani az elnökünk. 

Ugyan akkor a REUMA Klub, az Ifjúsági csoport vezetője és az Üdülőnk gondnoka, a 

Felügyelő Bizottság elnöke, valamint gazdasági beszámoló tartja majd az egyesület 

könyvelője a beszámolót. 

 

5./ MEOSZ adatszolgáltatást 2010.04.15-ig kell leadni. A csoportvezetők hiányos adataikat 

pótolni kell. A küldött közgyűlésen Újhelyiné Bukta Mónika fogja majd elkészíteni. 

 

6./ A kölcsön adott segédeszközök nyilvántartását folyamatosan vezetni kell. 

A jövőben jó lenne és szükség lenne rá, hogy egy együttműködési szerződést kötnénk a 

Máltai Szeretettel, a Caritással  a segédeszközök kölcsön adására. A mezőcsáti kihelyezett 

egyesületi dolgozóinkat is be lehetne vonni ugyanúgy a segédeszköz kölcsönzése. 

Itt a mezőkövesdi egyesületünknél Golyha Csabát bíznánk meg. 

A révész szolgáltatást ugyan így lehetne végezni. A Reuma Kózházzal is lehetne egy 

együttműködési szerződést kötni, akár szórólapokat szétosztani a Támogató Szolgálat 

működéséről. 

Itt is lehetne egy felelős személyt kijelölni majd. 

 

Felelős: Golyha Csaba 

Határidő: Folyamatos 
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7./ A jövőben a csoportvezetőkkel majd fel kell venni a kapcsolatot, hogy  a tagdíj- 

beszedésnél hogyan és könnyebben tudnánk beszedni a tagdíjat. Szórólapot kellene készíteni 

a részükre, hogy a munkájukat könnyítsük, hogy mit tud az egyesület adni a tagoknak az év 

folyamán. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

8./ A napokban majd fel kell hívni Szakály József főtitkárt a MEOSZ-ban ( 10-12 óra körül), 

hogy az elektronikus pályázatról szóló kiskönyvet küldje le egyesületünknek. 

 

Felelős: Bukta Lászéó 

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

Melléklet: l db Jelenléti ív 


