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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 04. 27.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesület alapszabályát át kell nézni, mivel a választás alkalmával egy személy két 

funkciót is betölt. Dr. Gyöngy Sándor nézze meg, hogy egy ugyan az a személy lehet-e 

elnökségi tag és egyben az etikai bizottság tagja is. Amennyiben összeférhetetlenség van 

akkor el kell gondolkodni azon, hogy egy új választás legyen, vagy az alapszabály 

módosításával oldjuk meg ezt a problémát. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A MEOSZ-tól kapott információk szerint a LÁT ügyintézés nagymértékben meg 

változik. Az egyesületek már nem intézhetik ezeket a kérelmeket. A kapott információk 

szerint az OTP lesz, aki az ügyintézéssel lesz megbízva, esetleg az egyesületek a 

kérelmek kitöltésében segíthetnek az igénylőknek. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A Reuma klub e havi összejövetelén a városunk Polgármestere tartott tájékoztatást a  

         tagok részére a városban történő fejlesztésekről. A klub életével kapcsolatosan felmerült 

         egy kérés, hogy az egyesület székhelyén van egy terem, amit egy művész bérel.  

         Szeretnénk, ha az egyesület klubjai használhatnák az különböző rendezvényeiken. 

         A polgármester úr megígérte, hogy utána néz ennek a bérleti szerződésnek. 

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesület elnöke írjon egy levelet a Polgármester részére és kérje ezt az épület részt 

írásban is, hogy nyoma maradjon a kérésünknek. A Reuma klub rendezvények elég 

sokrétűek, az egészség klubbal közösen a torna és jóga gyakorlatok helyszíne valamint a 

természet gyógyászatról szóló összejöveteleket is itt lehetne megtartani. Azon kívül a 

Bewsterev és a Heine Medin valamint az SM klub programokat is az épületen belül 

megtudnák tartani a klubok. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 



 

 

 

5./     A Civil Szövetség 28-án 17 órai kezdettel tartja a civil parádét, amin egyesületünk tagjai  

         is részt vesznek. A felvonulás a Vas Albert szobortól indul és a táncpajta a cél állomás  

         ahol a civilek egymással vetélkednek. A nagymama klub tagjai pedig a résztvevőknek  

         főznek amit közösen fogyasztunk el. 

       

Felelős:   Vámos Margit 

Határidő:         április 28 

 

 

6./     A Civil Szövetség május 01-én a Zsóry fürdőben tartja a kulturális programjait, a főző 

         versenyt és a különböző kézműves bemutatókat. Már szinte hagyomány, hogy az  

         egyesületünk a fellépő civilek részére (közel 200 fő) ebédet főz. Most is mint az előző 

         években nagy odafigyelést igényel, hogy mindenkinek megfeleljen a kiszolgálás, hogy  

         ezzel is hozzá járuljunk a rendezvény színvonalának emeléséhez. 

  

Felelős:               Vámos Margit 

Határidő:            május 1 

 

7./    Az egyesület üdülőjét ki kell takarítani, mert már vannak jelentkezők, akik itt szeretnék 

        tölteni a hétvégéjüket, és vannak akik már a előjegyeztették magukat a nyári szezonra is. 

        A vizes blokkot is fel kell tölteni, és a hiányzó eszközöket pótolni kell. 

 

Felelős:              Gáspár László 

Határidő:           április 30 

 

 

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

         a Munkaügyi Központ finanszírozásában fel vehetnénk egy személyt, vagy a    

         Polgármesteri Hivatalon keresztül van-e lehetőségünk közhasznú munkát végző személy 

         foglalkoztatására. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


