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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 09. 22.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      A egyesület vezetőségének választásával kapcsolatban, nézzük meg a határozatok tárát, 

és vonjuk vissza a legutóbbi határozatunkat, mely szerint csak azok az egyesületi tagok 

választhatnak akik legalább 5 éve bejegyzett tagunk. Az elnök úgy érzi, hogy ezzel sok 

küldöttől vonjuk el a szavazati lehetőséget, ezért arra kéri az elnökséget, hogy a 

következő elnökségi ülésen vonják vissza ezt a határozatot. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A következő elnökségi ülésre küldjük ki az értesítéseket és mellékeljünk hozzá egy 

értesítést arról, hogy egyesületünknél Budapestről jönne egy orvos és egy gyógycipő 

készítő aki méretre igény szerint készítené el a gyógycipőket azok részére akik ezt 

igénylik. Valamint hívjuk fel a figyelmet arra, hogy jelezzenek vissza, az egyesülethez, 

hogy kik azok a személyek, akik részt vesznek az értekezleten.  

 

Felelős:            Nagy Imréné 

Határidő:        folyamatosan 

 

3./     A választásokra is készítsük el a meghívókat, hogy időben megkapják a küldöttek az 

értesítést és vissza tudjanak jelezni, hogy a településüket hány fő képviseli a rendkívüli 

küldött értekezleten. 

 

Felelős:           Nagy Imréné 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     Az egyesület alapszabály módosítása miatt az ügyészségre át kell mennünk Tóth 

Bélához. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 
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5./        Az egyesület akreditációs munkakörbe való átminősítésének az elkészült anyaga  

            legyen elkészítve novemberre. A Kormányrendelet megváltozott azok a foglalkoztatók   

            akik megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak, nem tehet  

            rehabilitációs foglalkoztató ként ettől az évtől, nem lehet alap tanúsítvánnyal  

            foglalkoztatót létre hozni. A meglévők esetében kérni kell a meghosszabbítást a 

            működéshez. Amennyiben nem kapná meg az egyesület az engedélyt úgy  

            novemberben be tudnánk adni az átminősíthet a kérelmet. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

6./     A választással kapcsolatos technikai eszközök, legyen elkészítve, hogy gördülékenyen 

         menjen a szavazás. A nyomtatási lehetősé biztosítása is legyen megoldva, mert nem  

         az egyesületnél lesz a választás, és ne legyen fennakadás. 

          

Felelős:             Lázár Szilárd 

Határidő:         folyamatosan 

 

7./     Az egyesületünk meghívást kapott szeptember 18-ra a Városszépítő egyesülettől  

         A Zsóry strandfürdő fennállásának70. évfordulójára ahol tájékoztatást kaptunk a 

folyamatban lévő beruházásokról, valamint megismerhettük a látványterv alapján a majd 

elkészülő strandot. Ezt követően bejárhattuk a fürdő területét és a már átadott és 

elkészült részeket nézhettük meg. 

 

Felelős:           Vámos Margit 

Határidő:        szeptember 18 

 

8./     A Szikra Alapítvány projektzáró értekezletére meghívást kapott az egyesületünk, amely  

         szeptember 23-án lesz.  

        

Felelős:           Vámos Margit 

Határidő:       szeptember 23 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 


