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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 06.29.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./     A „Matyó expó”a szabadidő park átadása alkalmából lett megrendezve a 

sportcsarnoknál. Egyesületünk és a reuma klubunk benevezett a főző versenybe és mind 

két csapatunk elismerésben részesült. A reuma klub étele az első helyezést kapta meg, 

az egyesület által készített étel pedig külön díjban részesült. A verseny résztvevőinek 

gratulálunk a szép eredmény eléréséhez. 

  

Felelős: Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A MEOSZ az Ifjúsági csoportok vezetői részére továbbképzést szervez előre láthatólag 

a szeptemberi hónapban. Az egyesületünktől is vegyenek részt a csoportvezetők és 

törekedjünk arra, hogy ha lehetőség nyílik rá, hogy néhány fiatat vonjunk be, akik a 

későbbiekben vezetők lesznek az ifjúsági csoportnál.  

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

3./     Az Ifjúsági csoport vezetőinek javasolja az elnök, hogy készítsenek egy kérdőívet a  

         csoporttagjai részére. A kérdések arra irányuljanak, hogy kinek mi az érdeklődési köre, 

         ha rendezvényt szervezne a csoport vezetése melyik az, az időpont, amikor részt tudna 

         venni, és mi az, amire el is jönne, ha megszerveznénk a fiatalok részére. Erre azért is  

         szükség van, mert sok csoporttag nem jár közösségbe, de talán egy olyan programmal  

         ami őket is érdekli, ki mozdítja az egyhangú megszokott életükből., ezzel is kicsit  

         megszínesíthetjük, megváltoztathatjuk a mindenapjaikat.   

          

Felelős:             Kurucné Panyi Tünde 

Határidő           folyamatosan 

 

4./ A Támogató szolgálat az idén nem kapott annyi feladategységet, mint amit vártunk, így 

az Opel gépkocsit nem tudjuk lecserélni a jövő évben sem. A szolgálatot továbbra is 

ennek a két autónak kell ellátnia. Az ügyfelektől beszedett szállítási díjakat különítsük 

el, ezzel is biztosítjuk a gépkocsi cseréhez szükséges anyagi feltételeket. 

 

Felelős:                Korenné Orosz Edit, Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 



5./     Az új pályázati kiírás már megjelent, ami a támogató szolgálat részére szól 2012-es 

         évre. A pályázati anyagot szeptemberre készítse elő a pályázat referens, hogy amikor a  

         kiírás megjelenik máris beadható legyen az elkészült pályázat. 

       

Felelős:     Viszneki Nóra 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

6./     Az egyesületünket egyre több sorstársunk keresi meg a gépkocsi szerzési támogatással  

         kapcsolatban. Sajnos nem tudunk felvilágosítást adni a részükre mert egyenlőre nincs  

         határozat, nem tudjuk, hogy milyen feltételek mellett lehet igényelni és kik azok akik  

         jogosultak lesznek arra, hogy a kérelmüket beadhassák, lesz-e jövedelem határ, vagy  

         milyen orvosi papírokra lesz szükség az igényléshez. Nagyon fontos, hogy figyeljük a 

         kormány által kiadott új rendeleteket, hogy az érdeklődőknek megfelelő információt  

         tudjunk adni. 

  

Felelős:                minden dolgozó 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

7./     Egyesületünk is tagja a Leader-nek , sajnos mi azonban nem tudunk pályázni ezen belül  

         mert csak azok a települések pályázhatnak ahol 10000 fő alatti a lakosok száma.  

         Egyesületünk több településen is jelen van, pályázni csak úgy tudnánk, ha egy helyi 

         civil szervezettel közösen nyújtanánk be, akár egy rendezvény lebonyolítására. Át kell 

         gondolni, hogy melyik település az ahol ezt meglehet valósítani.  

          

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

8./     A Civil kerekasztal ülésén elhangzott, hogy a szövetség egyik egyesületi tagja nem   

         Kíván tovább a szövetséghez tartozni, mivel úgy érzi, hogy nem kap megfelelő  

         Támogatást sem a szövetségtől, sem a várostól. A szövetség elnöke beszélt a Matyó  

         Expóról is, elmondta, hogy nagyon jól sikerült. A civilek most is ott voltak és  

         fellépéseikkel színesítették az egész napos programot,valamint a szervezés  

         lebonyolításában nagy szerepe volt a civileknek. Megköszönte a résztvevőknek a  

         segítséget a szövetség elnöke.   

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

   

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


