
E M L É K E Z T E T Ő  

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 12.09-én  

megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

1. Elnökségi ülés volt , a MEOSZ székházban .átalakításról esett szó. 1-2 munkahelyet 

szüntettek meg, volt olyan aki önként távozott volt aski az elnökség határozata alapján 

Mondta el Bukta László MEOSZ  Elnökségi tag beszámolójában    

Felelős : Bukta László 

Híatáridő: lejárt 

2./Támogató szolgálatunk új dolgozója Földházi Erika, akinek ez az első munkahelye .Mondta 
el Korenné Orosz Edit szolgálatvezető .Sajnos betgségére hivatkozva, a  munkakörét ellátni 
nem tudta, ezért felmondott támogató szolgálatunk vezetőjénél. 

 Felelős:    Korenné Orosz Edit  

Határidő : folyamatos  

2. Pályázatok. Országos szövetségünk a MEOSZ a második részt is kifizette egyesületünk 

részére, így teljesítette a pályázatban számára előírtakat.A pályázat visszaigazolásának, 

január végéig kell elkészülnie illetve akkorra kell visszaigazolni. 

 Felelős: egyesületi dolgozók 

Határidő : folyamatos   

3. Üdülő megvásárlásával kapcsolatos megbeszéléseket januárban le kell bonyolítani. 

jövő év első feladata kell hogy legyen. a nyílászárók cseztéje jelentős beruházás lenne 

ezért kell a jogviszonyokat tisztázni minél előbb . Árajánlatokat is lehet bekérni, a 

nyílászárók cseréjére  

Felelős : Egyesületi dolgozók  

 Határidő : folyamatos  

6./Mezőcsáti irodánk boltíve elé ami az ügyfélteret választja el a folyosótól , elhúzható fa 

ajtó kellene mivel a fedetlen rész hideggé teszi az ügyfélterünket mind a hozzánk fordulók, 

mind az ügyintézők számáraráadásul jelentősen emeli, havi gázszámlánkat. .   

 

Felelős : egyesületi dolgozók  

Határidő: folyamatos  

 



 

 

 

  

 

7./ Siketek igényeltek egyesületünktől egy termet, ahol fogadni tudják a hozzájuk 

fordulókat, havonta egy alkalommal.valószínű a csökkentlátókkal egy teremben lesz 

megoldva akiknek sintén havi egy alkalomra kell terem ugyanazon célból . 

 

Felelős : Egyesületi dolgozók  

Határidő : folyamatos  

 

8.) Miklás napi rendezvényünkre, 60 darab meghívó lett kiküldve ami kísérőkkel együtt 

120-150 főt jelent . Tavalyi rendezvényünkön 50 fő jelent meg annak ellenére a résztvevők 

elégedettek voltak a színvonallal. Idei rendezvényünk december 05-én 9 órai kezdettel 

indul. 50- 70 fő lehetett idei rendezvényünkön is, ami szintén sikeresnek mondható. 

Felelős : Kuruczné Panyi Tünde, Komjáthy Zsolt  

Határidő: december 05  

 

9.) Sorstársi beszámolókat készíteni kell . A sorstársi tanácsadás, egy támogatási forma, a 

MEOSZ részéről. Egyesületünknél Balogi Sándorné (Klári)Panyi Tünde és Gáspár László a 

sorstársi tanácsadók fóumon vettek részt, ahol be kellett számolni az elvégzett 

tanácsadásokról azok sikeréről hány embert sikerült elhelyezni. mivel legtöbben ilyen 

ügyben keresték fel egyesületünk sorstársi tanácsadóit . A megbeszélésen társegyesületek 

voltak jelen . Egyetértettek abban is, hogy elhelyezkedés után fontos, az utánkövetés is. 

 

Felelős : sorstársi tanácsadók  

Határidő : folyamatos  

       

  10.) Esélyórákkal kapcsolatban történt még tájékoztatás, ami két helyen lett lebonyolítva  

          nevezetesen Bogács és Bükkzsérc településeken . Mindkét esetben, a tagintézmény 

           vezetőjével kellett egyeztetniük, akik maximálisan támogatták az esélyóra   megren-       

           dezését annyi kikötéssel hogy arra a tanítási órák után kerüljön sor. A kezdeti megle 

            pődés után a gyerekek aktívan részt vettek az esély óra őket érintő részében mondta 

            el Komjáthy Zsolt előadó 

 

         Felelős : Kuruczné Panyi Tünde, Komjáthy Zsolt  

         Határidő: folyamatos  


