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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 04. 20.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A MEOSZ szociális osztályán nagy változások lesznek. A gépkocsi szerzési 

támogatással kapcsolatban is változásokra lehet számítani, nagy valószínűséggel 

változni fog a támogatás összege. Viszont a támogatást nem kérhetik csak azok, akik 

fogyatékossági támogatást kapnak, az I. fokú szakvélemény valószínű már nem lesz elég 

a támogatási kérelem benyújtásához. A bizottság a rászorultság alapján fog dönteni. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A parkoló kártyával kapcsolatban is a rászorultság alapján fogják kiadni a jövőben. Két 

kártya lesz egy tulajdonosnál, egy a gépkocsiban egy pedig az ügyfélnél. Ezzel a 

gépkocsi feltörések és a kártyalopásokat is meg lehet akadályozni. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     Az épületek akadálymentesítése a közintézmények esetében még sok helyen nincs  

         Megoldva. Erre figyeljünk oda és ezeket, az intézményeket keressük meg személyesen  

         vagy levélben és hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy sorstársaink közül sokan nem  

         tudják megközelíteni az intézményüket. 

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ A város honlapjára a kövesd. hu – ra tegyünk fel egy tájékoztatót az egyesületről, arról a 

tevékenységről amit a bent dolgozóink végeznek. Tájékoztassuk az érdeklődőket arról, 

hogy a városunkban lesz megrendezve az Országos SM -nap június 3-4-én. Valamint az 

adó 1%-os hirdetést is fel lehetne tenni. Kérdezzünk rá, hogy kell-e fizetni az oldal 

használatáért vagy ingyen tehetünk fel az egyesülettel kapcsolatos híreket.  

 

Felelős:               Gáspár László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 



5./     A LÁT támogatással kapcsolatban, még nem lehet tudni, hogy milyen változások  

         lesznek, még az is elképzelhető, hogy a MEOSZ-t kihagyják. Olyan tájékoztatást is 

         hallottunk, hogy a költségvetést legalább ötszázezer forintról kell készíteni és ennek a 

         70%-át kell majd számlával visszaigazolni a kérelmezőnek. 

       

Felelős:   Bukta László 

Határidő:        folyamatosan  

 

 

6./     A Civil Szövetség április 22. a Föld napjával megkezdi a Civil Forgatag programját.  

         Ezen a napon szemétgyűjtést és faültetést szervezünk a városban a többi civil  

         Civil szervezettel együtt. A következő program a Matyó húsvét lesz ahol kézműves  

         bemutatón és tojás kiállítás és árverezésen vesz részt az egyesületből két tagunk. 

  

Felelős:               Vámos Margit 

Határidő:            április 25 

 

7./    A Civil parádé április 28-án 17órakor kezdődik a Vas Albert szobortól indul a  

        táncpajtáig, itt a civil szervezetek egymás között vetélkednek majd a Nagymama klub 

        tagja által készített ételt fogyasztjuk el közösen és mind ezt egy táncházzal zárjuk le. 

        A záró rendezvény május 01-én a Zsóry fürdőben lesz, itt civilek tartanak kulturális  

        programokat, főző versenyt és kézműves bemutatókat. Ezen a programon egyesületünk  

        a fellépő 200 fő részére főzi meg az ebédet. 

 

Felelős:              Vámos Margit 

Határidő:           május 01 

 

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

         tölteni, mert az első vendégek húsvétra be vannak jelentkezve. A szoba és a nappali    

         helyiséget át kell nézni, hogy milyen hiányosságot találunk valamint a konyhai  

         felszerelési tárgyakat is át kell nézni, és ha szükséges pótolni kell azt. 

          

Felelős:                Gáspár László 

Határidő:             folyamatosan 

 

9./     Az egyesület takarítása nem megoldott ezért figyelni kell a lehetőséget, hogy  

         a Munkaügyi Központ finanszírozásában fel vehetnénk egy személyt. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


