
E M L É K E Z T E T Ő  

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 

02. 03-án megtartott munkaértekezletről 

 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

 

1./  Esélyórákra, készülni kell folyamatosan  Az eddig  megszokott „felszereléssel 

segédeszközökkel „ mindig késznek kell lenni egy esetleges esélyóra megtartására 

kérte elnökünk Bukta László.  

Felelős: Panyi Tünde Komjáthy Zsolt, Golyha Csaba, Nyikes Ernőné  

Határidő: folyamatos  

 

2./ Országos szövetségünk, a MEOSZ körlevelet küldött ki a 2015 –ös MEOSZ 

választással kapcsolatban.Ahol Elnökre és tagságra is kell jelöltet javasolni. A 

régióban, Miskolcon lesz ezzel kapcsolatos megbeszélés ahová Híeves megye 

egyesületi képviselőit is várják. Az elnöki tisztségre egyesületünkben is lehet 

javaslatot tenni mivel mostani elnökünk Dr Hegedűs Lajos lemond, nem vállalja 

tovább az elnöki posztot Szakály József eddigi titkár illetve Kovács Ágnes a Békés 

megyei egyesülettől a két jelölt. Elnökünk Bukta László is jelölve van, elnökségi tag 

posztra A választás, előreláthatólag április- május hónapra várható. 

 Felelős: egyesületi dolgozók 

Határidő: folyamatos  

3./ A CIC(Civil Információs Centrum ) miskolci székhellyel megszünt. Újra lehet 

pályázni, a pályázó Tállya környéki egyesület, tarcali székhellyel az „Esély és 

Részvétel Közhasznú Egyesület” pályázik. Bukta László elnök kíséri figyelemmel a 

továbbiakat .  

 

Felelős: Bukta László elnök  

Határidő: folyamatos  

 



 

4./Elnökünk  kérte, ne üljünk és nyúljunk más számítógépéhez. Mindenki csak a 

saját gépét kezelje, az ott találtakkal legyen tisztába. Másik dolgozó gépéhez, csak 

az üljön , aki éppen javítja .  

 

Felelős: Egyesületi dolgozók  

határidő: folyamatos  

 

5./  Foglalkoztatás, egyelőre Július 1-ig van. A pályázat elő van készítve, annak 

aláírására, fel kell utazni az NRSZH-hoz Budapestre. előző évektől eltérően meg 

kell tudni , kell-e még más hasonló iratot is aláírni, mert az előző években 

előfordult, egy héten kétszer kellett visszamenni ugyanoda. Elnökünk jelezte, 

szeretne a kazincbarcikai egyesület képviselőivel felutazni, mivel ott is hasonló 

támogató szolgálat működik, a foglalkoztatás ugyanaz. így nem kellene lefoglalnia 

az eghyik támogató szolgálatos autónkat . Támogató Szolgálatunk az előző 

évekhez hasonló feladategységet kapott. A térítési díjakat áprilisig ne emeljük, 

kérte a szolgálat vezetője, Korenné Orosz Edit. 

Felelős: Bukta László Korenné Orosz Edit  

Határidő: folyamatos  

6./ az elnökségi ülésekről készült jegyzőkönyveket, alá kell írni a jelenléti íveket 

ahol hiányos. Hía esetleg hivatalos helyre bekérik, pl. bíróság stb... hiánytalanul 

kész legyen  

 

Felelős : Lázár Szilárd  

Határidő: folyamatos  

 

7./ Alapszabályunkat az új Ptk . szerint módosítani kell. Dr Kertész Mátyás 

bevonásával, mivel az ilyen okiratok pontos módosításában ő a szakember 

egyesületünknél.  

Felelős: Dr. Kertész Mátyás  

határidő: folyamatos  



8./Egyesületünknél a szolgáltatók óra állásait fel kell írni, úgymint víz-gáz , villany  

      üdülőnkre is ugyanez vonatkozik.  

 

 

Felelős: Golyha Csaba  

Határidő : február 28.  

 

 

 

 

  

 


