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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 03. 09.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A küldött közgyűlésre el kell készíteni a közhasznúsági jelentést és azt el kell juttatni 

időben a küldöttek részére, hogy át tudják azt tanulmányozni és érdemben tudjanak 

hozzá szólni, vagy javaslatot tenni.  

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     Az egyesületünk küldött értekezletét április 09-re tervezi, ezt írjuk ki a weblapunkra, az 

interaktív portálra valamint a helyi újságba is adjunk fel hirdetést, hogy minél többen 

értesüljenek róla. A meghívókat időben küldjük ki a küldöttek részére. Várhatóan 70-80 

fő vesz részt az értekezleten. 

 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A csoportvezetőknek küldjünk egy tájékoztató levelet a küldött értekezletről, hívjuk fel  

         a figyelmüket arra hogy időben jelezzenek vissza, kik és hány fővel vesznek részt az  

         értekezleten. Valamint a Family Frost szórólapját is tegyük be az értesítő levélbe, hogy a  

         csoport minden tagja értesülhessen erről a lehetőségről, hogy házhoz szállítást is  

         vállalnak a prospektusban található termékekből.  

          

Felelős:            Nagy Imréné 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesület tagjai közül többen vesznek részt városi rendezvényeken, különféle 

megmérettetésen. Azok a tagok, akik bármilyen elismerésben részesültek azokat az 

egyesület is ismerje el legalább egy köszöntő levéllel. 

 

Felelős:               Balogi Sándorné 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

5./     A reumaklub farsangi rendezvényét a Milleneum étterem külön termében szervezte    

         Meg. A résztvevő klubtagok véleménye a szervezésről nagyon jó volt, kellemes  

         Hangulatban, vidáman töltötték el a tagok a klub délutánt.  

       

Felelős:   Laki Zsuzsa 

Határidő:        folyamatosan  

6./     A MEOSZ által kiírt kerekes székes pályázaton egyesületünk is részt vett. Tizenöt  

         pályázatot küldtünk el, örömmel vettük tudomásul, hogy ebből a visszajelzések szerint  



         tíz egyesületi tagunk meg kapta a kerekes széket. Egyesületünk vállalja, hogy az   

         ünnepélyes  átadáson részt vesz és azoknak a tagtársaknak, akik nem tudnak elmenni        

         érte haza szállítják a székeket, melyek az egyesületnél átvehetők lesznek számukra. 

  

Felelős:              Vámos Margit 

Határidő:           április 15 

 

7./    A MEOSZ szerződést kötött a Family Frost-al. Vegyük fel velük a kapcsolatot, hogy az  

        április 9-i közgyűlésre milyen szolgáltatást tudnának nyújtani és milyen árajánlatot  

        adnak a lebonyolításért. 

 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

8./     Az egyesület férfi dolgozói nevében adjunk fel egy nőnapi köszöntőt az újságban, hogy   

         Minden egyesületi tagunkhoz eljusson az a tisztelet, amit a hölgyek iránt éreznek. 

          

Felelős:               Bukta László 

Határidő:            március 02 

 

9./     Az egyesület az adó 1%-os kampányát megkezdhetné, hogy minél több támogatót  

         találjunk ezzel is biztosítva a működésünket, illetve a különböző rendezvények  

         lebonyolításához szükséges eszközök beszerzéséhez. A Kazincbarcikai könyvelővel  

         továbbra is tartjuk a kapcsolatot, ő sok segített az előző években. Valamint hirdetést is    

         adjunk fel az újságokban. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

10./   Az országos SM találkozót itt Mezőkövesden rendezik meg a Zsóry strandfürdő melletti  

         Zsóry Zsibongó épületében. Erre a rendezvényre szponzorokat keres az SM klub  

         vezetője, hogy minél színvonalasabbá, és emlékezetessé tudjuk tenni ezt a rendezvényt. 

 

Felelős:                  Gáspár László 

Határidő:              folyamatosan 

 

 

11./    Az egyesületünk üdülőjét ki kell festeni, és át kell nézni, hogy mik azok a tárgyak, 

          eszközök amiket pótolni kell, hogy az idény kezdésre minden meglegyen a vendégek  

          részére. 

           

Felelős:               Gáspár László 

Határidő:           folyamatosan. 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


