
 

 

 

 

     E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 03. 31.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      A küldött gyűlésen elfogadott alapszabály módosítás jó, az új alapszabályt kell 

alkalmazni és a portálra is, kerüljön fel a módosított forma. 

 

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     Az egyesületünk elnökségi tagjai közzé kellene egy megfelelő jogi végzettségű 

személyről gondoskodni, mert Dr. Gyöngy Sándor a betegségéből adódóan már nem 

úgy tudja el látni a feladatát, ahogyan szeretné. Viszont az egyesületnek szüksége van 

arra, hogy a működésünket érintő jogi ügyek intézésében ne legyen elmaradás. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

3./     A  küldött gyűlésről a vízhang jó volt a városunk polgármestere is megelégedéssel szólt 

az egyesület munkájáról és a gyűlés lebonyolításáról. A küldöttek vendéglátása is jól 

sikerült, a szendvics jó ötlet, de a következő alkalommal borítsuk össze és fóliázzuk be, 

hogy ne peregjen le a díszítés róla. 

 

Felelős:           Nagy Imréné 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     A projekttoros kivetítés is nagyon jó volt, a résztvevőknek nagyon tetszett máskor is 

lehet használni, de lehet bővíteni, változtatni az eddigi anyagot. Talán a hanganyagon 

kell elgondolkodni, hogy mi legyen a képeket kísérő zene, hogy ne vegye el túlságosan a 

figyelmet a történésekről.  

 

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő:       folyamatosan 
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5./        A Felügyelő Bizottság elnöke Hegyi János lemond a tisztségéről ezért új FB. Elnököt  

            kell jelölni a választásra. Hasonló gondok vannak néhány településen is, hogy  

            egészségügyi és családi okok miatt néhányan már nem tudják ellátni a feladatukat ezért 

            a helyükre más személyt kell választani. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

6./     Az Esély egyenlőségi napot a MEOSZ ebben az évben nem tartja meg ezért azokat a  

         személyeket akik jelentkeztek a rendezvényre értesíteni kell, hogy elémarad. Lehetőség  

         van arra, hogy a régiók pályázzanak a megrendezésre, melyet április 25-ig be kell  

         nyújtani a MEOSZ-hoz, a pályázati feltételeket betartva. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         április 25. 

 

7./     A csoportvezetők nem mindig kapják meg a megfelelő információt, sokan panaszkodtak 

erre. Ezért kérjük el mindenkinek az email címét, akinek van, hogy gyorsan tudjuk 

tájékoztatni őket az aktuális eseményekről. Azok, akik nem rendelkeznek email címmel  

         Kérdezzünk rá, hogy a családban kinek van címe és küldjük át arra, címre az 

információt. 

 

Felelős:           Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     A Borsodivánkai összekötőnket április 7-én de. 10 órakor kísérjük utolsó útjára. 

         Egyesületünk a temetés után küldjön a család részére egy köszönőlevelet, melyben  

         az egyesületért végzett tevékenységét, segítségét megköszönjük a családtagoknak is. 

 

Felelős:           Nagy Imréné 

Határidő:       folyamatos 

 

9./     Az egyesületünknek vannak olyan aktív tagjai, akik más csoportokban is 

tevékenykednek,/ Mezőnagymihályi népdal kör/ Sok esetben rendezvényeken fel lépnek  

         és az egyesülete képviselik, térítés mentesen. Ezért azokat a csoportokat, személyeket, 

akiket felkérünk egy-egy rendezvényen való részvételre köszönjük meg neki egy 

levélben. 

 

Felelős:            Gáspár László 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 



 

 

 

 

 

 

 


