
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2014.07.02.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./ A soron következő ellenőrzésre, a szükséges iratokat elő kell készíteni. Felkészülten kell  

     várni az ellenőrzést jelenléti ívek, is legyenek rendezettek. Az ellenőrzés  időközben  

     megtörtént,  Az előző évekhez hasonlóan, az idén is rendben találtak minden szükséges  

     iratot az ellenőrzést végzők .  

 

     Felelős : Bukta László 

     Határidő : Lejárt 

 

 

2./ Üdülőnkben „problémák” vannak  a befolyt összegből a konyhát kellene átalakítania  

     gáztűzhely cseréje,mikrohullámú sütők is régiek már cserére szorulnak. Foglalásokkal is  

     voltak kisebb gondok amiket időközben már orvosoltunk is . Két vendég között fel kell  

     újítani a kapaszkodókat, korlátokat. Szúnyoghálókat szintén fel kell rakni a régiek helyett  

     ez a csere akár akkor is történhet, amikor vendégek vannak. Időközben ezek a problémák  

     meg lettek oldva. Elnökünk kérte, fokozottan figyelje mindenki a változásokat, hogy az  

     üdülőnkbe érkező vendégek, semmiben ne szenvedjenek hiányt 

     

    Felelős : Egyesületi dolgozók 

    Határidő : folyamatos  

 

 

 

3./ MEOSZ- nál pályázat értékelési szisztémát készítenek. figyelemmel kell kísérnünk az  

     esetleges változásokat hogy rugalmasan alkalmazkodjunk  Elnökség határozata, a  

    MEOSZ által kiírt, nyertes pályázatunk összegét ki kell egészíteni   

 

    Felelős: egyesületi dolgozók  

    Határidő :  folyamatos  

 

  

 

4./ Elnökünk tájékoztatta a dolgozókat, Hegedűs Lajos, a MEOSZ elnöke  

    lemondott. .Tájékoztatása szerint , az elnökség kérte, a következő választásig maradjon ő az  

    elnök  

 

 

     Felelős: nincs  

     Határidő : nincs  

 

 

 

5./  Paraszupersztárhoz beérkezett anyagok száma 400 fölött van . Nagyon kitűnik azon  

      iskolák tanulóitól érkezett pályázati munkák minősége, ahol az iskolában művészeti  

      tárgyak illetve órák is szerepelnek a tantervben . probléma még a zsűri városunkból három  

      jelölt van: Csézy bár itt nem csak az énekesi pályán szerzett tapasztalataira tartanak igényt  

      inkább a népművészeti ismereteire lesz szükség Bereczné Csörgő Zsuzsa a helyi  

      népművészeti egyesület elnöke ami magáért beszél szintén  



. 

 

 

Felelős: Bukta László   

Határidő: folyamatos  

6./ Augusztusra csoportvezetőket be kell hívni az egyesületbe egy klubszerű nap keretében  

     megköszönni a munkájukat. Az ilyen jellegű napok során, kicserélik tapasztalataikat,  

     kölcsönösen segítik egymást. 

 

 Felelős : egyesületi dolgozók  

 Határidő: folyamatos 

 

 

 

 


