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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 04. 14.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      Az elnökünk javasolja, hogy a  Civil hét programjának színesítése érdekében kérjük 

meg a Mezőnagymihályi asszony kórust, hogy a rendezvényen lépjenek fel . Valamint  

az egyesület egy sátorban tartson kézműves bemutatót és igény szerint tanítsák is az 

érdeklődőket. 

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:        május 01. 

 

2./     A Civil hét első programja május 22-én a szemét gyűjtéssel kezdődik. Egyesületünk, 

mint minden évben most is részt kíván venni ezen a megmozduláson. Az elnök arra kér 

minden munkatársat, hogy aki teheti, segítsen a városunkban eldobált hulladék 

eltakarításában. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

3./     Az egyesületünktől hét fő vesz részt egy kommunikációs tréningen, amit a Szikra 

alapítvány a Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Civil szervezetek részére pályázott és 

nyert el. A nagy érdeklődésre tekintettel Mezőkövesdre helyezték ki az egyik csoportot. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     Az egyesületünk letöltötte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Pályázati 

adatlapját, mely környezetbarát energiatakarékos hűtők és mosógépek cseréjére ad 

lehetőséget az arra rászorulóknak. A pályázattal kapcsolatban gyorsabb ügyintézés miatt 

legalább 3 fő foglalkozzon a leadandó gépek műszaki adatainak begyűjtésével, hogy a 

pályázatot minél hamarabb be tudjuk nyújtani. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 
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5./        Az egyesület kérjen meg egy jogi szakembert, aki szerződést fogalmazna meg azon 

            pályázók és az egyesület között, melyben az ügyfelek tudomást vesznek arról, hogy a  

            háztartási gépet nem adhatja el, nem adhatja kölcsön 3 évig mert a pályázat kiírója 

            ez idő alatt bármikor ellenőrizheti, hogy a kért személynél van-e? Erre azért van 

            szüksége az egyesületnek, mert mint pályázót meg büntethetik, ha nem a megadott 

            címen találják meg a háztartási gépeket. 

 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

6./     A továbbiakban már nem lehet több pályázót be venni a listában csak azok akik a  

         7 pontos orvosival rendelkeznek és az egyesületünknek legalább az utolsó 3 évben    

         befizette a tagdíjat. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

7./     A szolgálat munkáját jön ellenőrizni az Állami Számvevőszék június hónapban  

         Nézzünk át minden ehhez szükséges iratot, és ha van valahol hiányosság azokat 

pótoljuk.  

 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     Az egyesület vezetőségének választása 2011-ben lesz, de az előkészítéseket már  

         szeptembertől meg lehet kezdeni a jelölő bizottsági tagoknak 

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:       folyamatos 

 

9./     Az egyesületünk meghívást kapott Sárospatakra az Abiolimpia soron következő 

rendezvényére. Az előzetes egyeztetések alapján 3 kocsival képviselteti magát az 

egyesületünk. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 
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10./    Az egyesületünk írjon egy levelet a Volán vezetőségéhez, és kérjük meg őket, hogy 

segítsenek egy Bükkábrányban élő kerekes székes tizenhárom éves fiú aki nem tud 

Sályba az iskolába eljutni mert nem akadálymentes buszjárat közlekedik azon az 

útvonalon. 

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:        folyamatos 

 

11./  A Munkaügyi központtól kaptunk egy jelenlét ív mintát és az a kérésük, hogy az 

elkövetkező hónaptól mi is ilyen formában adjuk le a központnak. Figyeljünk arra is, 

hogy a Mezőcsáti irodának is küldjük át.  

 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:          folyamatos  

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 


