
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.11.07-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

 

 

1./  2012. október 26-án pénteken a kihelyezett soros elnökségi ülésen 14 órától a Hotel 

Egerben a MEOSZ Ifjúsági Tagozata a Szervezeti és Működési szabályzat értelmében 

ifjúsági közgyűlést tartott.  

 Az október 27-én az elnökségi ülésen, a TAT-on a csoportvezetők 36 fővel vett részt 

területünk vonzás körzetünktől. 

 A jövőben a MEOSZ-tól a tagarányos támogatást már nem a létszám arányában adják 

majd. 

 Bukta László egyesületünk elmondta, hogy tagdíjfizetésünk 14 %-os ebben az évben 

eddig. Ez igen kevés az ötezer fővel szemben. Hírlevelet készítünk a közeljövőben a 

tagság felé, melyben többen közt a tagdíjfizetésről is lesz szó, hogy akik nem fizetnek, 

azoknak majd három hónap után megszűnik a tagsága. Ez az alapszabályban is benne 

van. 

Felelős: Bukta László, Ducsai Judit 

Határidő: 2012. november vége 

 

2./ Az összekötőkkel a közel jövőben tervezi az egyéni elbeszélgetést egyesületünk 

elnöke. A tagdíjbefizetés, és a tagokkal való személyes kapcsolattartás nagyon fontos. 

Ugyanakkor azok a személyek, akik nem vállalják már öregségük, vagy egészségi 

állapotuk miatt a csoport vezetői tisztet, lehetne helyettük új személyt választani. 

Nagyon fontos lenne egy két összejövetel a településeknél, pl: mikulás nap, karácsonyi 

ünnepség stb. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

3./ Kuruczné Panyi tünde ifjúsági csoportvezető javasolja, hogy a pályázatok figyelésénél 

minél több pályázatot kellene megírni, melyet egyesületünk végig tudná vinni. 

 Lehetne szervezni jótékonysági bált, esélyegyenlőségi napot,melyekre lehetne 

pályázni. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

4./ A „Mikulás házhoz megy” című pályázaton egyesületünk 162.300.- Ft-ot kapott a 

MEOSZ-tól. 2013. január 15-ig számlaösszesítővel és beszámolóval kell 

visszaigazolni. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: 2013. január 15.   

 

 



5./  Egyesületünk ez évben is vállalta a város Adventi ünnepségen a gesztenyesütést.  

A Reumaklub pedig a város által felállítandó fenyőfára pedig a díszek készítését. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

 

6./  Egyesületünk hirdetést ad fel a 2013-as évre szóló gépkocsik súlyadó, parkolás 

megújításával kapcsolatban. 

 Felelős: Bukta László 

 Határidő: Folyamatos 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 


