
E m l é k e z t e t ő 
 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 08. 01-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt ív szerint. 

 

1. Az Elnök javaslata az irodák és a vizesblokk takarítására, a nagytakarítást csütörtökön 

hetente két személy végezze. A vizesblokk takarításánál mindenki, aki takarít, 

szignózza a havi lapot a vita elkerülése érdekében. 

Határidő: folyamatos 

 

      2.   Az ágynemű mosásával kapcsolatban a Mosó Masa Mosodája cég végzi el a feladatot. 

            A vezetőjével fel kell venni a kapcsolatot szerződéskötés miatt. 

            Felelős: Bukta László 

            Határidő: folyamatos 

     

3.   A redőnyök felszerelésével kapcsolatban B Tóth Sándor elmondta a felmérések szerint               

Kb: 60900Ft- ba kerül úgy, hogy a rácsokat az egyesületnek kellene le és felszerelnie. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: azonnal, folyamatos 

 

      4.  A honlapot frissíteni kellene, hiányoznak az összekötő nevek ehhez Tóth Jani javaslatát          

           kérjük. 

           Felelős: Lázár Szilárd 

           Határidő: azonnal, folyamatosan 

      

5. A pályázatok írásával kapcsolatosan Tomkóné Marikával fel kell venni a kapcsolatot,  

valamint a munkaszerződésekkel kapcsolatos lehetőségekről tájékozódni. 

Katika és Editke készítettek egy pályázatot-amit július 30-án küldtek el. 

Felelős: Hossóné Jacsó Katalin 

Határidő: folyamatos 

 

6. A szabadság tervezettel kapcsolatban Szabóné Marika kérése hogy mindenki próbáljon  

úgy szabadságra menni, ahogyan ki van írva és ha lehet ne decemberre, maradjon. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

7. A nyugdíjasok tájékoztatása az ügyfél fogadóban a Nyufig, új leszázalékolással 

kapcsolatos szabályzat szerint. 

Javaslat: Dr. Varga Lászlóval vegyük fel a kapcsolatot  

Felelős: Nagy Imréné, Molnár Józsefné, Balogi Sándorné, Vámos Margit 

Határidő: folyamatos 

     

8. A Vodafon telefon társaság felajánlott tarifacsomagjáról tájékoztatott az Elnök.  

A leírat megtekinthető a mellékletben,    

Javaslat volt hogy a szállító szolgálat részére kilehetne használni ezt a lehetőséget. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 



9. A LÁT ügyintézésnél a tájékozatót be kell mutatni a kérelmezőnek,  megfelelő  

felvilágosítást adni, vagy átolvastatni a LÁT kérésre vonatkozó szabályzatot. A 

kérelmet aláírattatni a kérelmezővel. Elsősorban az új településeken lenne fontos. 

Felelős: LÁT ügyintézők 

Határidő: folyamatos 

 

10.  MEOSZ felé észrevétel Szabóné Marika kifogásolta hogy a fia nem szavazhatott, mert  

 Az önkormányzat nem vette fel a szavazó listára a betegsége miatt. 

 Javaslat: Mindenki, akit kellemetlenség ér azt jelezze, és azt tegyük fel az üzenő falra. 

 Felelős: Bukta László 

 Határidő: folyamatos 

 

11.  Meghívást kaptunk az Ároktői Csörsz napi ünnepségre . Bukta László  

 és Golyha Csaba vett részt az egyesületünk nevében. 

 

                                                                                                                                                                                                       

  

      


