
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 11. 03.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesület elnöke megköszöni a küldött értekezlet előkészületeiben és a 

lebonyolításban segítőknek az elvégzett munkáját. Megelégedéssel szólt a terem 

berendezése és a technikai feladatok ellátásáról is.   

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       november 03 

 

2./     A bejárati ajtóra árajánlatot kell kérnünk, hogy a pályázatban a pontos összeget jelöljük 

meg, mert, ha többet jelölünk, meg mint amennyibe kerülni fog akkor azt vissza kell 

térítenie az egyesületnek. Az egyesület egy egyedi méretezésű műanyag ajtót szeretne a 

régi vasszerkezetes ajtó helyére. Elképzeléseink szerint 150.000 Ft összeget tudnánk 

ráfordítani. 

 

Felelős:            Rudolf László 

Határidő:        folyamatosan 

 

 

3./     Az egyesült rendszergazdájának egy új gépre kellene beruházni, ami kb. 160.000 Ft-ba 

kerül. Megérkezett az Önkormányzattól is a pályázat összege, amin az egyesületünk egy 

Tv-t vásároltunk. Ezzel az összeggel így már el is tudunk számolni az Önkormányzat 

felé. 

 

Felelős:           Viszneki Nóra 

Határidő        folyamatos 

 

4./ Az egyesületünket, meghívást kapott az Országos reuma közgyűlésre november 10-én. 

Kérdezzünk rá, hogy a reuma klub vezetője Laki Zsuzsanna el menne-e, illetve kit hívna 

el szívesen magával. Amint megvannak a nevek a jelentkezők neveit le kell jelenteni a 

rendezők felé. 

 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:        november 10 

 

5./     Az egyesület Mezőcsáti irodája november 1-től átköltözik az Önkormányzat épületéből  

         mivel rendkívüli felmondással élt az egyesületünk. A szerződésben foglaltak meg- 

         szegése miatt úgy ítéltük meg, hogy az iroda dolgozói illetve a benne tartott íratok  

         nem voltak biztonságban, mert a dolgozók távollétében elszállították a bútorokat a  

         helyiségből. Kel készíttetnünk egy táblát, ami az ottani irodára lesz helyezve. 

         Az új épületbe vásárolni kell bútorokat, hogy zökkenő mentesen tudjanak dolgozni. 

       



          

Felelős:  Bukta László 

Határidő:        november 01  

 

   
6./     Az egyesület elnökségének az alakuló ülése november 10-én 15 órától lesz megtartva. A 

         A választott elnökségnek illetve a Felügyelő Bizottság és az etikai Bizottság tagjai 

         részére időben küldjük ki a meghívókat. 

  

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:          november 10 

 

7./    Az izzócsere pályázattal kapcsolatban fogalmazzunk meg egy nyilatkozatot, amit a  

        Pályázatban résztvevőkkel alá írattatunk. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy  

        A pályázatba szeretne részt venni, vállalja a csere égők leadásához szükséges 

        darabszámot. Illetve, hogy a saját használatára igényli, és három évre megtartja azt. 

 

Felelős:              Vámos Margit 

Határidő:          folyamatos 

 

8./     A Civil szövetség kerek asztal megbeszélése november 04-én  lesz megtartva.  

         Egyesületünk vegyen részt ezen a megbeszélésen, mert a novemberben induló 

         tréningek időpontjait írjuk fel, amelyekre tagjaink jelentkeztek.   

 

Felelős:              Vámos Margit 

Határidő:           november 04 

 

9./     Az egyesületünk meghívást kapott kétnapos Országos Heine Medin találkozóra, amely  

         Hévízen lesz megtartva. A jelentkezőket időben le kell jelentenünk, mert a nagy  

         érdeklődésre tekintettel és a szálláshely lehetősége korlátozza a résztvevők számát. 

 

Felelős:             Balogi Sándorné 

Határidő:          november 05-06 

 

10./   Az egyesület Alapszabály módosítása elkészült október 26-án.  

 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:           október 26 

 

11./    Az egyesületi hírlevelet meg kell írni és a csoportvezetők részére el, kell juttatni, 

          A MEOSZ pályázatot írt ki az egyesületek részér, azok, akik legalább 3 fő új előfizetőt 

          jelentenek le sorsoláson, vesznek részt. Figyeljünk oda, mert ez minősíti az egyesület      

          aktivistáinak a munkáját. 

           

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


