
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.03.07.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A Civil kerekasztal megbeszélésén elhangzott az Önkormányzati pályázattal kapcsolatos 

lehetőségek. Kik és milyen feltételek vállalásával pályázhatnak, akár működési 

költségek fedezésére is. A pályázatnak van egy kritériuma, hogy a város által rendezett 

programok egyikében vállaljon szerepet a pályázó. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A NEA három milliárdot oszt szét a pályázók között . A pályázatok esetében a bíráló 

nem lehet egyesületi tag. Olyanok pályázhatnak, akik a bíráló bizottságnak nem tagjai. 

Ha valaki egymást követő három évben sikeresen pályázott a negyedik évben már nem 

vehet részt. A pályázati kiírás várhatóan áprilisban jelenik meg. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A civilek hete április 22-én vasárnap a Föld napjával kezdődik. Majd április 24-én a 

         civil forgatag lesz , indulás a Vas Albert szobortól a szokásos módon, érkezés a  

         Táncpajtában ahol a Civil Szövetség tagjai vetélkedhetnek egymással, majd egy kis zene 

         És táncházzal záródna a napi program. A civilek hetét Május 1-el zárnánk a Zsóry fürdő 

         Területén, ahol bemutatókat tartanának az egyesületek és az alapítványok. Az itt  

         résztvevő fellépőket illetve kézműveseket a szövetség megvendégeli egy tál étellel.   

          

Felelős:            Vámos Margit 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesületi taggyűlésre készüljünk fel, a küldöttek részére postázzuk el a 

közhasznúsági jelentést, hogy át tudják tanulmányozni. Várhatóan május 11-én tartjuk 

meg az ülést. Addig a Felügyelő Bizottságnak is el kell készíteni az egyesület 

ellenőrzést, illetve annak eredményéről szóló jelentést. Valamint a bizottságnak új 

elnököt kell választania, mert a Monoki László váratlan halálával jelenleg a bizottság 

elnök nélkül működik. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 

 



 

5./ Az egyesület titkári teendője az lenne, hogy irányítaná az egyesület irodai teendőit.  

         Jelenleg a választott titkár nagyon ritkán tud be jönni az egyesületbe ezért azon is el  

         kellene gondolkodni, hogy az ő helyére ki lenne alkalmas személy aki el tudná látni ezt  

         a feladatot.  

 

Felelős:                 Bukta László 

Határidő:             folyamatosan 

 

6./     Az egyesület ne feledje el befizetni a 3000 Ft-os regisztrációs díjat az EPER felé. 

 

Felelős:               Viszneki Nóra 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 


