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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 03. 30.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesület küldött értekezletére és az előtte megtartandó elnökségi ülésre a 

meghívókat, illetve az elkészült beszámoló, közhasznúsági jelentést időben küldjük el. 

         Az értesítésben legyen benne, kérjük, jelezzenek vissza a települések küldöttei, hogy 

hány fővel vesz részt az értekezleten.  

 

Felelős:           Nagy Imréné 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     Időben beszéljük le az Ipartestület vezetőjével, hogy április 09-n ott szeretnénk 

megtartani az értekezletet, és biztosítani tudják-e részünkre a termet. Mert, ha más 

rendezvény miatt nem mehetünk oda, akkor más alkalmas terem után kell néznünk. 

         Azon kívül a küldöttek részére készítsünk szendvicset, legyen kávé és üdítő, illetve 

ásványvíz is. 

 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A társegyesületeknek elküldött meghívóra kérdezzünk rá, hogy kik azok, akik eltudnak  

         jönni a küldött értekezletünkre, hány főre számítson az egyesületünk. 

          

Felelős:            Nagy Imréné 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az NCA pályázat, is mint minden szigorítva lett, rövidebb lett az elszámolási határidő. 

         Az egyesületnek várhatóan szeptemberben be kell regisztrálnia, mint civil szervezet, 

még nem tudni, hogy melyik minisztériumhoz, hogy a későbbiekben is pályázhassunk. 

A pályázat anyagában nagy hangsúlyt kell fektetni a szolgáltatásra, jobban előtérbe kell 

helyezni ezt a tevékenységet.  

 

Felelős:               Viszneki Nóra 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

5./     A SM klub és a reuma klub vezetője készítse egy tájékoztatót a küldött értekezletre,   

         hogy az ott megjelent küldötteket tájékoztatni tudják az eltelt egy év programjairól. 

         Milyen események voltak és azt milyen érdeklődéssel fogadták. 

       

Felelős:   Laki Zsuzsa, Gáspár László 

Határidő:        folyamatosan  

 



 

6./     Az egyesületünkben  még másik két klub is megalakult, de ezek nem tevékenykednek 

         úgy mint a reuma és az SM klub. Ezen kellene változtatni, és egy kicsit jobban össze  

         fogni a sorstársakat. Gondolunk itt a Becterewe klubra a vezetője Molnár Gyula és a 

         Heine Medine klubra, melynek vezetője Balogi Sándorné. Ők is szervezzenek néhány 

         összejövetelt , mérjék fel az igényt és akár rendszeressé is tehetnék a sorstársakkal    

         történő találkozást. 

  

Felelős:              Balogi Sándorné, Molnár Gyula 

Határidő:           folyamatosan 

 

7./    Az egyesület ebben az évben még nem készíttette el a Hírlevelet, amely a tagtársak  

        a településekre is eljut. Arra kell törekednünk, hogy az aktuális hírek, legyen benne, és  

        az aktuális eseményekről szóljon. Tájékoztassuk az olvasót minden olyan lehetőségről  

        amit az egyesület tud nyújtani a sorstársai számára. 

 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

8./     Az egyesület üdülőjét rendbe kell tenni, (festés, takarítás) a vizes blokkot is fel kell  

         tölteni, mert már az első vendégek regisztráltatták magukat húsvétra. Azon kívül a 

         berendezési tárgyak és a konyhai felszereléseket is át kell nézni, hogy mi az ami 

         hiányzik és mit kell pótolni. 

          

Felelős:                Gáspár László 

Határidő:             folyamatosan 

 

9./     Az egyesület figyelje,ha a munkaügyi központ által finanszírozott takarítói  

         munkakörben lehetőség lenne a foglalkoztatásra, akkor azt használjuk ki, mivel jelenleg  

         ez a feladat nincs megoldva. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


