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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 03. 23.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A Felügyelő Bizottság megtartotta az egyesületben az éves ellenőrzését, átnézte a 

pénzügyi szabályzatot, a főkönyvet illetve a munkaügyi részét is megvizsgálta. Az 

ellenőrzés során a munkaköri leírásnál találtak hiányosságot, valamint a pénzügyi 

szabályzat módosítását javasolta. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A dolgozók munkaköri leírása egy héten belül készüljön el, a javasolt hiányosságok 

legyenek pótolva. Az új munkaköri leírások legyenek letűzve április hónaptól. 

 

Felelős:            Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A Civil Szövetség szervezésében március 25-én tartja a következő képzését a Galéria  

         épületében. Ezen a tréningre legalább három, négy fővel vegyen részt az egyesületünk. 

          

Felelős:            Vámos Margit 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesületben működő Támogató szolgálatot kétszer ellenőrizték, mind két esetben 

mindent rendben találtak. Nagyon szép munkát végeztek, dicséret illeti meg őket. 

 

Felelős:               Korenné Orosz Edit 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

5./     A MEOSZ részére a Támogató szolgálat mutassa be az intézményt, írja le a térítési díjat,  

         legyenek fotók a tevékenységről, a gépkocsit mutassuk be, illetve a szolgálat működése  

         részletesen legyen rajta. 

       

Felelős:   Korenné Orosz Edit 

Határidő:        folyamatosan  

 

 

 

 

 

 

 



6./     Az Önkormányzat részére levelet kell írni melyben tájékoztatni, kell arról, hogy a vizes  

         blokk akadálymentesítése nem megoldott ezért kérjük az átalakításhoz a segítségüket  

         mivel az épület az Önkormányzat tulajdonában van. Valamint a bejárati ajtóhoz  

         elkészült a rámpa, de korlát nincs egyik oldalán sem, így nehezen mozgó sorsásainknak 

         továbbra is körülményes a bejutás különösen a téli időszakban, amikor csúszásveszélye  

         fenn áll. 

  

Felelős:              Vámos Margit 

Határidő:           folyamatosan 

 

7./    A MEOSZ közreműködésével a kerekes székes pályázatra a tizenöt beküldött  

        pályázatból tizenegy nyertes pályázat lett. Az ünnepélyes átadás április 15-én lesz  

        a MEOSZ székházában melyre az egyesületünk elnöke az egyik nyertes pályázóval, 

        Rudolf Lászlóval mennek el. A nyertes személyek közül vannak, akik a régi széküket  

        az egyesület részére átadják. Ezeket segédeszközöket úgy kívánunk hasznosítani, hogy a          

        helyi illetve a Mezőcsáti irodához is eljuttatva azoknak a sorstársaknak adnánk oda, akik  

        rászorultak  és nem tudják megvásárolni. 

 

Felelős:              Vámos Margit 

Határidő:           április 15 

 

8./     Az egyesület Ifjúsági csoport vezetői részére a MEOSZ szervezésében Balaton  

         Mária fürdőn képzést tartanak melyre két fő egyesületi tagunkat, küldjük el. 

          

Felelős:               Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

9./     Az egyesület tagjai továbbra is részt vesznek a Civil Szövetség által szervezett  

         képzéseken és a már hagyománnyá vált Civil hét programján is nagy létszámban részt  

         veszünk és a lebonyolításában is jelentős szerepet, vállalunk. A föld napján szemét  

         gyűjtésben vesz részt a tagság, a Matyó Húsvéton kézműves bemutatót tartunk, a  

         civil parádén felvonulunk, bemutatkozunk, vetélkedünk, az expón pedig a fellépő 

         vendégek részére (200fő) egyesületünk tagjai főznek. 

 

Felelős:                Vámos Margit 

Határidő:            folyamatosan 

 

10./   A MEOSZ 30. jubileumi küldött gyűlésére lehetősége van a tagegyesületek részére  

         kitüntetési javaslattal élni „Ember az emberért” arany, ezüst és bronz fokozatra. 

         A kitüntetési javaslatokat április 10-ig kell a MEOSZ elnöksége részére eljuttatni. 

        A felterjesztett személy életútját, a tisztségére vonatkozó adatokat kell írásban közölnünk 

        az elnökséggel. Ezekre, a kitüntetésekre olyan személyeket lehet javasolni, akik önkéntes 

        vezető tevékenységet folytatnak 25,illetve 20 éve. Gondoljuk át kit, lehetne javasolni az  

        egyesülettől. 

 

Felelős:                  Vámos Margit 

Határidő:               április 10 

 

 

 



11./    Az egyesületben dolgozók részére a költségtérítést lehet igényelni a jogszabály  

         kimondja, hogy jogosultak vagyunk ennek az igénylésére. Azok a személyek, akik  

         kérik azokat, nyilvántartást, kell vezetni róla. 

           

Felelős:               Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:           folyamatosan. 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


