
E M L É K E Z T E T Ő

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 09.23-án 

megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint 

1./ Időközben megtörtént a bejárati ajtónk cseréje illetve befejezték a vizess blokk 

átalakítását felújítását. A munkák befejeztével a városi tv interjút csinált elnökünkkel 

.Pénteken (2015.09.18.) vette kezdetét idei SM Országos találkozó , melynek szervezője 

Gáspár László , A Magyar SM Szövetség elnökhelyettese volt. Rendezvényünkről mind az ide 
érkező SM sorstársak mind a meghívott vendégek , előadók  elismerően nyilatkoztak. 

Felelős : Egyesületi dolgozók 

Híatáridő: folyamatos  

2./ A TESCO-hoz decemberi rendezvényünkre, most kell beadni a támogatási kérelmet, 

mivel tavaly, a későn leadott kérelemre hivatkozva utasították el.  Mikulásnapi ünnepségünk 

még „ráér”, de az előkészületek is legalább annyira fontosak, mint maga a rendezvény 

mondta el Kuruczné Panyi Tünde egyesületünk ifjúsági referense. 

Felelős: Kuruczné Panyi Tünde 

Híatáridő folyamatos 

3./ A MEOSZ- tól is megkaptuk az intézményi támogatást 858 ezer forint értékben amiből 79 

ezer forint, egyéb nem működési engedélyköteles szolgáltatásra adott támogatás  

 Felelős: egyesületi dolgozók 

 Határidő : folyamatos  

4./ Idén ismét meghirdette egyesületünk, az adománygyűjtési akciót. A tavalyi év sikeres 

volt ilyen szempontból bíznak az idei év sikerességében is.  

Felelős : Korenné Orosz Edit Újhelyiné Bukta Mónika 

 Határidő : folyamatos 



  5./  Bejárati ajtónk cseréjének költségvetése, 320 ezer forint ami tartalmaz, egy igény 
esetén nyitható 30 centis egyébként zárt részt illetve egy 140cm széles nyitható részt.  
Erdős Marietta kolléganőnk javasolta, a folyosói lemez ajtó cseréjét is, ami téli időszakban 
hideggé teszi a folyosót. 

Felelős: Egyesületi dolgozók  

Határidő : folyamatos  

6./ Szabadságokat mindenkinek úgy kell intéznie, ahogy az ki lett írva mondta el  

Újhelyiné Bukta Mónika munkaügyes kolléganőnk .   

 

Felelős : egyesületi dolgozók  

Határidő: folyamatos  

 

7./Üdülőnkbe is meg vannak rendelve az ablakok, azok cseréje után , a szükséges 

javításokat szintén el kell végezni. faljavítások festés .   

 

Felelős: Kék József Golyha Csaba  

Híastáridő : folyamatos  

 

 

 


