
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 06. 08.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A Civil kerekasztal 06.07-én volt megtartva, a fő témája a Matyó Expó volt, amely 

június 24-25-26-án lesz megrendezve. A háromnapos program keretén belül főző 

versenyre is sor kerül, erre az egyesületünk és a reuma klub is benevez.  

 

Felelős:           Nyikes József, Kispál József 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A Mezőnagymihályi asszony kórus is felajánlotta erre a rendezvényre, hogy az 

egyesületünket képviseli, és egy dalcsokorral emeli az Expó hangulatát.  

 

Felelős:             Vámos Margit 

Határidő:          június 24 

 

3./     Az egyesületen belül működő SM klub szervezésében zajlott le a 23. Országos SM nap  

         és a 3. SM Világtalálkozó június 3-4-5-én. A klubvezetőnk hónapok óta folyamatosan 

         készült erre a rendezvényre, szponzorok és segítők felkeresésével. A konferenciához  

         tartozó rendezvények, kulturális programok megszervezésével, városnézéssel 

         színesítette az ide érkező résztvevők igényeit. Egyesületünk néhány tagja segítette a  

         abban, hogy zökkenőmentesen, a forgatókönyv szerint peregtek az események.    

          

Felelős:             Gáspár László 

Határidő           Június 03 

 

4./ Az egyesület felé már több visszajelzést kaptunk a rendezvénnyel kapcsolatosan. 

Nagyon tetszett a kerekasztal beszélgetés, amely a sorstársakat megerősítette, hogy nem 

szabad feladni, hisz vannak olyan betegtársak, akik leküzdik ezt a kórt. Ők azok, akik 

elmondták mit tesznek ennek érdekében, hogyan sikerült ezt a folyamatot le lelassítani. 

 

Felelős:               Gáspár László 

Határidő:            július 04 

 

5./     A Civil szövetség újságjába a Hírlevélbe írni kell egy cikket erről a rendezvényről, hogy  

         a város lakossága is értesüljön a hétvégi rendezvényről és annak a sikeres  

         lebonyolításáról. 

       

Felelős:    Gáspár László 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

 



6./     Az SM klub vezetője írjon minden fellépő egyesület részére egy köszönő levelet, hogy  

         Az Országos rendezvény lebonyolításában részt vett és emelte annak színvonalát. Külön 

         köszönetünket fejezzük ki Napsugár Anna és jeltáncos csoportja tagjai számára akik 

         Budapestről jöttek, hogy előadásukkal szórakoztassák a konferencia résztvevőit. 

  

Felelős:                Gáspár László 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./     Készíteni kell egy tájékoztatót azoknak az egyesületi tagoknak, akiknek fogyatékkal élő  

         gyermeke van, és a család gondozza. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy sajnos, ha  

         nem fizet maga után TB. járulékot és nyugdíjjárulékot akkor nem jogosult nyugellátásra  

         méltányossági alapon sem. Nézzünk utána a jogszabályváltozásokban, hogy milyen  

         lehetőség van a gondozók részére. Illetve az árva ellátás esetében is milyen törvény  

         módosítás van. 

          

 

Felelős:               Balogi Sándorné 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

8./     Az egyesületi dolgozóknak a munkaszerződését nem lehet megváltoztatni ezért az  

         Egyesület elnöke egy megállapodást szeretne aláíratni mindenkivel, hogy senki nem tart  

         igényt a munkatörvénykönyvben leírt jogaihoz. Senki nem kér felmondási időt és  

         végkielégítést sem, ha megszűnik az akkreditált munkaköre. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

   

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


