
E M L É K E Z T E T Ő  

 

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 

02. 10-én megtartott munkaértekezletről 

 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

 

1./  Központi tagnyilvántartó  program pontos veztése a továbbiakban is fontos, 

mivel a tagarányos támogatásnál, amit a MEOSZ-tól országos szövetségünktől 

kapunk, az odaítélés illetve elbírálás ugyanis a központi tagnyilvántartó program 

alapján történik. 

Felelős: egyesületi dolgozók  

határidő : folyamatos  

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

választással kapcsolatban. a választás 2015 májusában lesz, ahol megyénkből 

három fő jelölt képviseli megyénket.Bukta László elnök (Mozgássérültek 

mezőkövesdi egyesülete)mint elnökségi tag, Braun János (Mozgássérültek és 

barátaik miskolc városi egyesülete) mint alelnök és Székely József (Hegyalja kapuja 

mozgáskorlátozottak egyesülete ) szintén mint alelnök . 

 Felelős: egyesületi dolgozók 

Határidő: folyamatos  

3./ Nagyban érinti a szállító szolgálatokat működtető egyesületeket, a január 

elsejétől bevezetett útdíj. különösen nagy terehet ró a Budapest és környéki 

egyesületekre. Hegedűs Lajos a MEOSZ elnöke kérte a minisztériumot vizsgálják 

felül, hogy az ilyen szolgáltatást működtető egyesületekre mekkora terhet ró a 

bevezetett útdíj  

Felelős: Bukta László elnök  

Határidő: folyamatos  

 

 



4./ Üdülési alapítvány az eddigi tapasztalatok alapján , a benyújtott kérelmek kb. 

70%-át nem támogatja.azok a kérelmezők akik a tavalyi évben is igényelték illetve 

igénybe is vették ezt a pályázati lehetőséget, idén elenyésző számban 

számíthatnak az Üsülési Alapítvány támogatására  

Felelős: Egyesületi dolgozók  

határidő: folyamatos  

 

5./  A Humanitás újság egy-egy pőéldányát elküldtük a környező települések, 

polgármsteri hivatalainak, mintegy népszerűsítve az újságot illetve elősegítve 

annak minél szélesebb körben történő népszerűsítését. Így a pőolgármesteri 

hivatalok érintettjei,(szociális osztály ) „ első kézből „ jut hozzá a legfrisebb 

törvénymódosításokhoz, mindenféle „utánjárás” nélkül  

Felelős: egyesületi dolgozók  

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.  

 

 

 

 


