
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 10. 13.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesületet megkeresték egy pályázati lehetőséggel, amely izzó cseréről szol. A 

tagnyilvántartásból 200 főre igényeltük meg az izzókat. A pályázathoz szükséges összes 

anyagot október 11-én elküldtük.    

 

Felelős:           Vámos Margit 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A MEOSZ elnökétől kapott az egyesületünk egy felhívást, hogy a Humanitás újság 

szerkesztősége pályázatot ír ki. Minden csoportvezetőt vonjunk be ebbe a pályázatba, 

ugyan is aki legalább 3 fő előfizet, vagy vásárol havi lapot azok között a csoportok 

között egy fúl HD Tv-t sorsolnak ki, valamint több értékes nyereményt is. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

 

3./     Az egyesületünk továbbra is használja a MEOSZ által elindított interaktív portált és 

egyesületünket érintő programokról, lehetőségekről tájékoztatást ad az érdeklődők 

számára. A további információkat is rakjuk fel erre az oldalra, mert a pályázati pénzek 

elosztásánál figyelembe veszik, hogy kik azok akik használják ezt a lehetőséget. 

 

Felelős:          Gáspár László 

Határidő        folyamatos 

 

4./ Az egyesületünk meghívást kapott a Heinés találkozóra, amit november 5-6-án 

rendeznek meg Balatonmáriafürdőn. Az országos találkozóra egyesületünk több 

személlyel képviselteti magát. 

 

Felelős:            Balogi Sándorné 

Határidő:        november 5-6 

 

5./     Az egyesület bejárati ajtaját ki kellene cserélni, mert nem zár jól, valamint azok a 

         sorstársak akik kerekes székkel közlekednek nehezen vagy nem is tudnak be jönni  

         az egyesületbe egyedül. Kérjünk árajánlatot olyan szakemberektől akik vállalják a  

         bejárat elkészítését.    

          

 

Felelős:  Rudolf László 

Határidő:       folyamatosan  

 



   
6./     Az egyesület elnöke javasolja az elnökségnek, hogy írjunk egy levelet az Önkormányzat 

         Testületi tagjainak, hogy a város tulajdonát, képező ingatlant (amely az egyesületünk  

         székháza) egyesületünk szeretné megvásárolni. 

  

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

7./    A megválasztott képviselő testület minden tagjának küldjünk egy levelet melyben    

        gratulál az egyesület a megválasztásához és sok sikert, eredményes munkát kívánunk  

        nekik. 

 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:          folyamatos 

 

8./     Az október 26-i rendkívüli küldött értekezlet előkészületei alapján azt lehet mondani,  

         hogy jól alakul. A visszajelzések erre utalnak, csak arra kell vigyázni, hogy a küldöttek    

         70-80 főnél ne legyenek többen, mert a rendezvény helyére több személy nem fér be. 

 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:          október 15 

 

9./     Az APEH-től megkaptuk az adó 1%-os értesítést, amely 504.000 Ft-ról szól ez az idei  

         felajánlás az egyesületünk részére. Ebből a pénzből lehetne vásárolni egy vezeték  

         nélküli mikrofont, ami kb. 100-120.000 Ft-ba kerül. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

10./   Bútorok vásárlásánál a tárgyalót kellene berendezni, valamint a szolgálat részére 2 db. 

         telefont is lehet vásárolni. Az épület festése megtörtént de az ablakok és az ajtók nem  

         lettek le festve, ezért lehetne venni festéket is, hogy a azokat is felújítanánk. 

         A szolgálatnál dolgozó segítőknek lehetne vásárolni egy, egy elektromos kerékpárt. 

         A küldött értekezletre vegyünk terítőt, az asztalokra. 

 

Felelős:              Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:           folyamatosan 

 

11./    A Civil Szövetség október 20-án tartja meg a Kerek asztal beszélgetését. A szervezéssel  

          kapcsolatos vélemények, javaslatokat mondjuk el.  

          A képzéseket amik most indulnak azokra be lehet jelentkezni, azokat október 18-ig  

          el kell juttatni a szövetség elnökéhez. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

        

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


