
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 04. 13.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesület csoport vezetői részére a július hónapban egy értekezletet kellene össze 

hívni és tájékoztatni kell az egyesületben történt aktuális eseményeiről. A LÁT 

ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről, valamint a különböző pályázatok lehetőségeiről. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       július 30. 

 

2./     Az egyesület küldött közgyűlése nagyon szépen zajlott le ezért mindenkinek, aki a 

lebonyolításban segített köszönetet mondott az egyesület elnöke.   

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az elkövetkező időszakban a  

         társegyesületek folyamatosan tartják az éves beszámoló értekezleteiket ahová a  

         meghívást szoktunk kapni. Lesz olyan időszak, amikor egy időpontban két, három  

         helyre kellene menni, ezért az elnökségi tagok beszéljék meg, hogy ki hová megy el. 

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő           folyamatosan 

 

4./ Az egyesületünk meghívást kapott a Sárospataki egyesület szervezésében történő 

Abylimpiára május 14.-re, amelynek helyszíne Sátoraljaújhely lesz. Az elképzelések 

szerint és az előző évek tapasztalatai alapján 3-4 gépkocsival lehetne menni erre a 

rendezvényre. Érdeklődjünk utána, hogy a Polgármesteri Hivatal kistérségi busza, ami 

20 fős ezen a napon szabad-e és kérje el az egyesület részére, így nem kellene 

személygépkocsikkal menni.   

 

Felelős:               Balogi Sándorné 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

5./     A LÁT ügyintézéssel kapcsolatban a MEOSZ értesített minden egyesületet, hogy  

         változásokra lehet számítani, viszont azt még nem tuják, hogy mennyire fogja érinteni 

         az egyesületben végzett munkánkat. A jelenleg elindított kérelmeket folyamatosan  

         továbbítani kell a MEOSZ felé, hogy azok a sorstársak akik ezt kérték még meg kapják 

         változások előtt.  

       

Felelős:   minden LÁT ügyintéző 

Határidő:        folyamatosan  



 

 

6./     A Horgász egyesület megrendezi a mozgássérültek, a vakok és gyengén látók részére a      

         Horgász versenyt április 17-én vasárnap. Ez az első alkalom, amely a sérültek részére  

         lesz megszervezve. Az egyesületünk elnökét megkereste a  Mezőszemerei Polgármester  

         aki arra kérte az egyesület vezetését, hogy a tagokat értesítsük erről a rendezvényről és 

         segítsük a horgász egyesületet a lebonyolításban. 

 

Felelős:               Lázár Szilárd 

Határidő:            április 17 

 

7./    A kerekes szék pályázaton tizenegy darabot nyertünk, az ünnepélyes átadás április 15-én  

        lesz Budapesten a MEOSZ székházban. Erre az eseményre az egyesületünk elnöke fog el    

        menni és veszi át a pályázók részére a székeket. 

 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:          április 15 

 

8./     A költségvetést át kell nézni. A Támogató szolgálatnak nézzük meg, hogy mennyire van  

         szüksége a működéshez, mert, ha nem elég akkor az egyesületnek kell hozzá tenni, hogy  

         elég legyen ugyan is a szolgálat 9 milliót, kap és kb. tizenegy millióra, van szükségük  

         ezért két milliót az egyesületnek kell adnia. 

          

Felelős:                 Bukta László 

Határidő:             folyamatosan 

 

9./     A MEOSZ várja az egyesületektől, hogy szolgáltatást nyújtson az ügyfelek részére és  

         ezek a szolgáltatások egyre szélesebb körűek legyenek. Felvilágosító tájékoztatások,  

         különböző információk megadása, környezettanulmányok elvégzése, valamint család  

         segítése. Ezekkel a feladattokokkal kell bővíteni az eddig végzett munkánkat.   

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


