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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 06. 16.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      Az egyesületünk Ügyészségi ellenőrzést kap e hónapban. Még nem tudjuk, hogy a 

Megyéről jönnek-e ki vagy nekünk kell az anyagot bevinni Miskolcra, ezért minden 

anyagot készítsünk elő az ellenőrzéshez. Legyen meg a naplófőkönyv, a vezetőségi 

anyag, az elnökségi ülés jegyzőkönyvei, az értekezletekről készült emlékeztetők anyaga. 

 

Felelős:           Nagy Imréné, Vámos Margit 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A települések összekötőit írjuk fel név, utca, házszám szerint és legyen aláírva  ez a 

lista. Minden vezetőségi tag szervezze meg a tagjai részére a küldött választógyűlést, 

         (hogy az egyesület küldött értekezletére, amit októberben szeretnénk megtartani) 

minden településen már meg legyen a választás. 

 

Felelős:            Bukta László, és a települési összekötők 

Határidő:        folyamatosan 

 

3./     A MEOSZ képzést indít a tagszervezetek vezetői részére Társadalmi tudatformálás 

címmel. A képzés várhatóan 5-6 napos lesz az első csoport szeptember- október 

hónapban fog indulni majd a második csoport 2011. januárjától, kezdődik. 

Egyesületünktől négy főt( Bukta László, Vámos Margit, Gáspár László, Ducsai Judit)  

szeretnénk erre a képzésre elküldeni. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     A Hatvani egyesülettől június 27-én érkeznek az egyesületünkhöz, szeretnének 

megismerkedni az egyesület munkájával kicsit bővebben, illetve a városunkat szereznék 

jobban megismerni. A telefonos egyeztetés során egy busszal érkeznek kb. 9 óra felé. 

Az egyesület bemutatása után, Múzeumlátogatást javasoljunk a vendégeink részére. 

Felelős:            Vámos Margit 

Határidő:       folyamatosan 

 

5./        Az egyesületünk vezetőségi ülését június 25-én tartjuk kb. 30-50 fő várható.  

            A beszámoló után a jelölőbizottság elnöke tartson tájékoztatót a választással  

            Kapcsolatosan és arról, hogy a küldött értekezlet óta mit végzett a jelölőbizottság. 

 

Felelős:             Gáspár László 

Határidő:         folyamatosan 
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6./     Az egyesület honlap tárhelye vírusos, ezért nézzünk utána, hogy mi az oka annak, hogy  

         Nem tudjuk a honlapunkat megnyitni. Érdeklődjünk a T-Home, Axaleró szolgáltatóknál. 

         Előfizetéses tárhelyeket kell keresni, ahol lehet vírus irtani, hogy a honlapunk elérhetővé             

         váljon. Ez az egyesületnek kb. 10.000 Ft költségtérítést jelent éves szinten. 

          

Felelős:             Lázár Szilárd 

Határidő:         folyamatosan 

 

7./     Az egyesület interaktív portálra történő hírek felvitelét, figyelembe vett a MEOSZ. 

         Ez a leosztásnál észrevehető volt, az lenne a továbbiakban a kérés, hogy ezen túl már 

nincs lehetőség arra, hogy további juttatásokat kapjunk, de attól függetlenül ne szűnjön 

meg az információ az egyesület részéről az iteratív portálon. 

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     Az egyesület ifjúsági csoportjának vezetői részére meghívás érkezett egy országos  

         rendezvényen való részvételre, amely két napos és  Nagykőrösön lesz. Egyesületünktől 

         egy fő ifjúsági vezető vesz részt. 

        

Felelős:           Golyha Csaba 

Határidő:       június 21-22. 

 

9./     A támogató szolgálat egy segítőt küldött továbbképzésre, Budapestre melynek 

időtartama várhatóan november elejéig tart. 

 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő:        november 

 

10./    A MEOSZ-tól a támogatási szerződés megérkezett, a szolgáltatási szerződés  

          2.226.000 Ft, személygépkocsi szerzési támogatás 845.700 Ft , csak szolgáltatásra lehet  

          felhasználni, utazási költség. A jelentési kötelezettség november 15-ig  a tagarányos  

          támogatást július 15. augusztus 15. Nagyon figyeljünk oda a határidők betartására. 

          Az Önkormányzattól kapott 1%-ot felhasználhatjuk beruházásra. 

           

Felelős:           Bukta László 

Határidő:        folyamatos 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 



 


