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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010.07.28.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      Az egyesületet az Ügyészség ellenőrizte ennek eredményéről, kaptunk egy levelet 

melyben elismerően szólt az itt történő munkáról, példaértékű az a tevékenység, amit a 

dolgozók ellátnak.  

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       Folyamatos 

 

2./    Az egyesület tisztségviselőinek a választása októberi hónapban legyen, meg azt javasolja 

az elnök. Ne várjuk meg a küldött gyűlést, mert akkor nagyon elhúzódik, és sokan nem 

várják meg a végét, így nem lesz eredményes a választás. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          október 

 

3./    A választással kapcsolatos előkészületeket egy öt főből álló bizottság végzi,melynek 

feladata a jelenlegi vezetés és a küldöttek megkérdezése. A véleményeik és a javaslataik 

alapján a jelöltek listájának elkészítése. 

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő         október 

 

4 ./   Az egyesület elnöke azt javasolta a jelölő bizottságnak illetve a vezetőségi tagoknak, 

hogy külön szavazzák meg a tisztségviselőket, hogy azok akik a listán szerepelnek, és 

nem kerülnek megválasztásra legalább az elnökségi tagok közzé be lehessen választani. 

  

Felelős:            Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

5./      Az egyesületnél nagy átalakítás van, a szolgálat átköltözött az épület első helyiségébe. 

          Így az eddig használt iroda felszabadult, amit az elnök javaslatára úgy alakítunk ki hogy 

          diszkrét másokra nem tartozó beszélgetéseket lehet ott folytatni. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

 

 

 

 



 

 

6./      Az egyesületünk az ÖMÉFA-val egy együttműködési szerződést kötött, hogy a  

          munkanélküli regisztrált személyekkel a szponzoraik el tudjanak beszélgetni, ezért   

          itt egy helyiséget biztosítottunk a számukra. A terem használatáért cserébe 300000Ft-ot    

         az eszközök használatára küldtek az egyesületnek. 

 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:           folyamatos 

 

7./     Meghívót kapott az egyesületünk egy kulturális találkozóra, amely rendezvén 

         Tatabányán lesz augusztus 28-án, minden érdeklődőt szeretettel vár az ottani  

         rendező szerv, akinek lehetősége van az vegyen részt a rendezvényen. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:            augusztus 28 

 

8./    A Csanádapácai egyesület felajánlotta az egyesületünknek azt az összeget amelyet össze  

        Gyűjtöttek az árvízkárosultak részére. Az egyesület elnöke ezt a lehetőséget az Ónodi  

        árvízkárosultak részére átadná, hisz ott nagyon sok embernek van szüksége a segítségre. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          folyamatos 

 

9./    Az egyesület elnöke azt javasolta az elnökségnek, hogy az itt dolgozó személyeket havi  

        szinten értékelni kellene. Az értékelési rendszert úgy alakítaná ki, hogy mindenki magát  

        is értékelné nem csak a munkatársai, mondanák el a véleményüket az adott hónapban  

        végzett munkájáról. Az összegzést követően ki lenne téve a fali újságra mindenki  

        értékelése. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         folyamatos 

 

10./   Az egyesületünkhöz megérkeztek a pályázati pénzek. A MEOSZ felé július 15-ig vissza  

         kell igazolni a tagarányos támogatás összegét. Az ENC felé meg lett írva és el lett    

         küldve a pályázat, beruházási célra. 

  

Felelős:           Bukta László 

Határidő:        folyamatos 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 


