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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2014.03.05-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./ Az egyesületben működő számítógépek egy részén windows xp rendszer van, aminek a 

támogatottsága 2014 április 8.án . megszűnik. A kérdéses gépek más rendszerre 

történő frissítése a „ gépparkkal”együtt szükségessé vált  

      

     Felelős : Komjáthy Zsolt Lázár Szilárd   

     Határidő : folyamatos  

 

2./A közeli ellenőrzéssel kapcsolatban felkészült az egyesület a várható kérdésekhez  

     kérésekhez a szükséges iratok  mind készen állnak , felkészülten várjuk a holnapi  

     ellenőrzést  

     

    Felelős : Mezőcsát Ducsai Judit, Mezőkövesd Bukta László   

    Határidő : 1 hét  

 

3./ Az államkincstár felé bérpótlékkal kapcsolatos kérdések rendezve lettek. 

 

    Felelőse volt : Korenné Orosz Edit  

      

 

4./Esélyóra képzésre 2 főt vár egyesületenként a MEOSZ.  Egyesületünktől is két fő vesz  

    részt ezen a képzésen.Új dolgozóink közül Panyi Tünde és Pajor Tamás képviselik  

   egyesületünket  . 

  

      Felelős : Panyi Tünde , Pajor Tamás  

      Határidő: folyamatos  

 

5:/ Élelmiszerbank pályázatot elkészítjük  a juttatott adományt egyesületünk tagsága felé  

      kivánjuk szétosztani a rászorulók között. csoprtvezetőket  tájékoztatni kell településeiken  

      mérjék fel a rászorulókat. Így a kapott adomány megfelelő helyre fog kerülni  

 

     Felelős: Viszneki Nóra  

     Határidő: pályázat határideje  

 

     
6/ A közelgő küldöttgyűlés minden értekezlet szereplője. A hosszú  előkészítés  segít  

     kiküszöbölni a hibákat illetve mindig új dolgok kerülnek előtérbe, amik teljesebbé teszik a  

     küldöttgyűlés sikerét   

 

   Felelős : Elnökség   

    Határidő: folyamatos  

 

 

 

 



 

 

7/Esélyórák tartását tervezzük még az év elejére , ahol az oktatási intézményekben tartana 

   tájékoztatót  a fogyatékos emberek „világáról”  kerekes székes sorstársunk Komjáthy Zsolt. 

   egyre nagyobb az igény és  érdeklődés az ilyen jellegű tájékoztatókkal kapcsolatban . 

   A szomszédos településen Szihalmon, már pár hónapos múltja van. ott a tanári kar is kérte  

   előre egyeztetett időpontban, ők is meghallgatnák a tájékoztatót. A közeli segítséget  

   amennyiben szükség lesz rá igénybe fogjuk venni .  

    

   Felelős : Bukta László Komjáthy Zsolt  

   Határidő: folyamatos  

   

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 


