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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 02. 09.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesület üdülőjének a gondnoki teendőit Gáspár László intézte. A betegségéből 

adódóan tart a vezetés attól, hogy a jövőben nem lesz képes ezt a feladatot ellátni. A 

vezetés úgy látja, hogy egy segítőre lesz szükség, aki megismeri az ellátandó feladatot, 

és ha szükséges, akkor azt át zökkenőmentesen át tudja venni a gondnoktól.  

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A szolgálat dolgozója Tóthné Karkecz Tünde jelenleg Gyesen van az ő 

munkaszerződését december 31-ig kell elkészíteni, mivel nem tudjuk, hogy meddig 

szándékozik igénybe venni a gondozási időt.  

 

Felelős:             Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

3./     A szolgálati dolgozók részére március 09-én Füzesabonyban képzést tartanak a személyi 

segítők részére, amely kredit pontos. A részvételi díj négyezer forint / fő, a résztvevők 5 

pontot szerezhetnek ezen a képzésen, ami a munkájukhoz szükséges. Számítások szerint 

2-3 fővel szeretnének részt venni a szolgálattól.     

 

Felelős:            Korenné Orosz Edit 

Határidő          március 09 

 

4./ Az SM találkozóra február 05-én került sor az egyesületünk iroda helyiségében. A 

találkozóra Dr Guseo András az Országos SM klub vezetője el jött és tájékoztatást adott 

arról, hogy június 3-4-én Mezőkövesd szervezik meg az Országos találkozót. Megkérték 

az egyesület vezetőjét, hogy segítsünk a lebonyolításban, hogy zökkenőmentes legyen a 

rendezvény. Valamint a város bemutatása, annak nevezetességei megtekintéséhez kértek 

egy program ajánlatot. 

 

Felelős:              Gáspár László 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 



5./     Az NCA pályázattal kapcsolatos változásokról tartottak tájékoztatást február 03.-án 

Miskolcon. Egyesületünk egy dolgozója részt vett ezen az előadáson. Beszámolt arról, hogy 

az elszámolási időt lecsökkentették négy hónapra, ami azt jelenti, hogy június 01.-től 

szeptember 30.-ig el kell, hogy készüljön. Ezzel is nehezítve a pályázók lehetőségét, hiszen 

pályázni csak azok tudnak akiknek van tartalékuk és előfinanszíroznak, az önrész legalább 

10%-a annak ami a megigényelt pályázati összeg. 

       

Felelős:   Viszneki Nóra 

Határidő:        folyamatosan  

 

 

6./     Az egyesület ebben az évben sajnos nem számíthat az Önkormányzat támogatására a  

         nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel. Ez újabb anyagi forrás kiesést jelent az  

         egyesületünk számára. 

  

Felelős:              Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

7./    A MEOSZ még csak most pályázta meg a 160 millió Ft-ot, így azt sem tudjuk, hogy  

        lehet-e erre az összegre számítani, és hogyan ossza el a központ. Eddig 250000Ft-ot  

        utaltak át az egyesületünk részére a fenntartási költségre. A továbbiakban a szolgálathoz  

        kell a rezsi számlákat elszámolni, amíg az átutalások meg nem érkeznek. 

 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

8./     Az elnökségi ülést február 14-én tartjuk meg. Az elnökségi tagokat időben értesítsük és  

         a közhasznúsági jelentést addig jutassuk el hozzájuk, hogy át tudják olvasni, illetve az 

         észrevételeikkel, javaslataikkal az értekezleten hozzá tudjanak érdemben szólni.   

          

Felelős:               Nagy Imréné 

Határidő:           folyamatosan 

 

9./     Az egyesület vezetőjét megkereste telefonon Füzesabonyból egy megváltozott  

         munkaképességű embereket foglalkoztató személy azzal a lehetőséggel, hogy 8-10  

         személy részére betanított munkát tudna biztosítani. Nézzük át az adatbázisunkat, hogy  

         kik azok a személyek, akiket lehet ajánlani erre a munkára. 

 

Felelős:                Vámos Margit 

Határidő:            folyamatosan 

 

10./   Az egyesületünket telefonon megkereste Széphalomról Jurkó Kamilla az évek óta 

         megszervezett kulturális és irodalmi találkozóval kapcsolatosan. Március 26-án lesz  

         megtartva ezért a héten vissza kell jeleznünk, hogy a helyi költőinkkel részt tudunk-e 

         venni. Valamint kívánunk-e szerepelni és ez mennyi időt vesz igénybe. 

 

Felelős:                 Vámos Margit 

Határidő:              folyamatosan 

 

 



 

11./    Az egyesületünk a küldött értekezletét április 09-ra tervezi. Az elnökségi ülés után 

          ha elfogadásra kerül a közhasznúsági jelentés akkor azokat lehet sokszorosítani a  

          küldöttek részére és azt időben ki lehet postázni. Egyeztetni kell az Ipartestülettel, hogy 

          ekkor megkaphatjuk-e az épület nagytermét. 

           

Felelős:               Nagy Imréné 

Határidő:           folyamatosan. 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


