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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 01. 05.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesület 2009 évi beszámolója elkészült, amely a közhasznú jelentésnek is 

megfelel. A nyomtatást két héten belül el kell készíteni, mert az elnökségi ülésen az 

összekötőknek oda tudjuk adni. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       január 21 

 

2./     Az ügyfél forgalmunk csökkent az elmúlt évben, várható hogy ez nem lesz másképp az 

idén sem. Viszont azok a feladatok, amelyekkel megkeresnek egyre nehezebbek, 

lesznek. Nagyobb odafigyelést igényelnek majd. 

 

Felelős:            minden ügyintéző 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

3./     Az egyesület gondnoka korházba került, sajnos a betegsége miatt el kell gondolkodni 

azon, hogy segítségre szorul a feladata ellátásában. Az üdülő vendégek fogadásában a 

takarítás és egyéb feladatok ellátásában. 

 

Felelős:           Vámos Margit 

Határidő         folyamatos 

 

4./ Az egyesület egy nagy feladat előtt áll 2011-ben lesz az SM nemzetközi találkozó, 

amely itt lesz Mezőkövesden megtartva. A rendezvény lebonyolítását és szervezését 

Gáspár László vállalta magára, de betegsége miatt segítségre szorul. Támogatókat 

keresni, illetve pályázatokat figyelni, és pályázni a rendezvény lebonyolítására. 

 

Felelős:             Vámos Margit 

Határidő:         folyamatosan 

 

5./     Az egyesületben működő szolgálatot a mai nap a Városi Önkormányzat fogja 

ellenőrizni. A Módszertani Központ pedig csütörtökön végzi el az ellenőrzését. 

       

Felelős:  Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:        folyamatosan  

 

 

 

 

   



6./     Az egyesület elnöke azt javasolja, hogy a weblapunkra kerüljenek fel az elnökség tagjai  

         és mindenkiről legyen fotó is feltéve az elérhetőség mellé, hogy azok a tagtársak, akik     

         nézik az oldalt, ismerjék meg  a vezetőket. 

  

Felelős:             Lázár Szilárd 

Határidő:          folyamatosan 

 

7./    A januári elnökségi ülést 26-án tartjuk, ezért időben küldjük el a meghívókat a 

        vezetőségi tagok részére. 

 

Felelős:              Nagy Imréné 

Határidő:          január 21 

 

8./     A 2011-es év az akadálymentesség éve lesz, ezért a MEOSZ márciustól egészen  

         szeptemberig különféle rendezvényeket szervez ezeken a lehetőségek szerint, vegyünk  

         részt. Azon kívül a MEOSZ az idén tölti be fennállásának 30. évfordulóját, mely  

         ünnepségen a vezetőnk képviselje egyesületünket.    

          

Felelős:              Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

9./     A Támogató szolgálat ebben az évben kilenc millió négyszázezer forintot kap ebből a  

         bér és járulékok kifizetésére hétmillió forint van adva a maradék kétmillió négyszáz ezer 

         forinttal kell gazdálkodni, illetve az előző évi megtakarított két és fél millió forint, amit  

         új gépkocsi vásárlására tettünk félre. A MEOSZ-tól várhatóan két millió forintot kap az 

         egyesületünk erre az évre, amit várhatóan számlákkal kell igazolnunk, hogy mire 

         használtuk fel. 

 

Felelős:               Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:           folyamatosan 

 

10./   Az egyesület részére társadalmi munkát végző csoportvezetőktől a nyilatkozatokat alá  

         kell íratni és az ESZA KHT-nek a jelentést el, kell küldeni, hogy éves szinten ki menny  

         időt fordít az egyesület feladatainak ellátására, illetve összesen hány órát végeznek  

         társadalmi munkában ezek az emberek. 

 

Felelős:                Viszneki Nóra 

Határidő:            január 28 

 

11./    Az egyesületünk két épületére a Mezőcsáti iroda és a központi irodánkra biztosítást  

          kellene kötni, mert már elég nagy értékek vannak az épületben és, ha valami kár érné 

          az ingóságokat akkor a biztosító megtérítené a kárt. Kérdezzünk rá, hogy mennyibe 

          kerülne egy-egy épület és annak berendezési tárgyai után az éves díj. 

           

Felelős:              Bukta László 

Határidő:           folyamatosan. 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


