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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 08. 24.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./     Az egyesületben dolgozó megváltozott munkaképességű emberek nagy részét érinti a 

kormány új a foglalkoztatással kapcsolatos javaslata. Ha ezt a javaslatot elfogadják, 

akkor nagyon sok jelenleg foglalkoztatott mozgássérült állása kerül veszélybe, illetve 

azok a sorstársak, akiknek nincs meg a megfelelő orvos szakértői igazolása megszűnik a 

munkája. Tartunk tőle, hogy a munkanélküliek létszáma ezzel nőni fog.  

  

Felelős: Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A pályázati kiírásokat mindenki figyelje, mert egyre nehezebb feltételekkel lehet az 

NCA pályázataiban részt venni és a működésünkhöz szükséges anyagi feltételeket 

valamilyen módon pótolni kell. Ezért, ha valaki lát olyan pályázati kiírást, amely a 

működtetés illetve épület fenntartással kapcsolatos akkor azt meg kell pályázni.   

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

3./    Az egyesület elnöksége úgy határozott, hogy a szolgálat szállítási tarifája az továbbra is  

        negyven  Ft/ km. marad annak ellenére, hogy a benzin árak emelkedtek. Az elnökség  

        azért döntött így mert nagyon sok sorstársnak, ez a költség is nehézséget okoz. 

        A kilométer utáni költségtérítés emelésével ügyfeleket veszíthet a szolgálat ezért  

        ameddig kitudja gazdálkodni a szolgálat a többlet kiadásokat addig nem emelünk a  

        szállítási díj összegén.  

          

Felelős:              Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő            folyamatosan 

 

4./ Az egyesületünket megkeresték egy ajánlattal, amit át kell gondolnia az elnökségnek. 

         A Zalakarosi egyesületnek van Hévízen egy üdülője és azzal a kéréssel kerestek meg 

bennünket, hogy csereüdültetési lehetőséget ajánljanak részünkre. Ez egy apartman ahol 

kettő vagy három fő részére tudnának helyet biztosítani. Gondoljuk át, hogy mikor lenne 

alkalmas az ő tagjaikat fogadni, hiszen az üdülőnkbe vannak akik rendszeresen vissza 

járnak és azokat a vendégeket szeretnénk továbbra is fogadni.   

 

Felelős:                Bukta László, Gáspár László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 



5./     A MEOSZ kérésére az januárba ide látogató Amerikai csoport programjával  

         kapcsolatosan el lett küldve néhány ajánlat az ügyintőző részére, amiből lehetőségük  

         lesz választani. Amikor már konkrét elképzelésük van, hogy mit szeretnének látni csak  

         akkor lehet a pontos programot időre meg szervezni. 

       

Felelős:    Vámos Margit 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

 

6./     A MEOSZ felé az elszámolást el kell, készíteni ezért a számlákat át kell nézni, hogy mi  

         az amit az NCA elszámoláshoz kell tenni és mi az amit itt tudunk elszámolni. 

         Figyeljünk oda arra is, hogy a határidőt be legyen tartva. 

 

Felelős:                Viszneki Nóra 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./     Az egyesület SM klubja segítségével szervezett Országos találkozóról elkészült a  

         Civil újságba a rendezvényről egy tájékoztató. Nagy örömmel nyugtázzuk a pozitív  

         visszajelzéseket amelyek szinte nap mint nap eljutnak az egyesületben dolgozóihoz. 

         Ezen a rendezvényen lehetőségünk nyílt az ország más tájairól ide érkezett sorstársakkal 

         találkozni tapasztalatot és erőt gyűjteni a betegség kezeléséhez, elfogadásához. 

 

          

Felelős:               Gáspár László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

   

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


