
E m l é k e z t e t ő 
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 08. 16-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Vodafon telefon társaság tarifacsomagjának lehetőségét levélben kel megérdeklődni 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

2. A megbízási szerződéseket el kel készíteni, a béreket bruttósítani kel a segítők és  

csoportvezetők  névsora szerint 

            Felelős: Szabó Sándorné          

            Határidő: folyamatos legkésőbbi időpont 2007. 08. 29. 

 

3. A Nemzeti Üdülési Alapítvány felé kel írni egy levelet, az egyesületünket        

megkereső  sorstársaink érdekeit képviselve kérünk tájékoztatást arról, hogy miért  

nem kaptak üdülési csekket. 

Felelős: Balogi Sándorné 

            Határidő: folyamatos legkésőbbi időpont 2007. 08. 29. 

 

4. Az egyesületünknél végzett festési munka elvégzéséért köszönetünket fejezzük ki   

személyesen  Kék Józsefnek. 

            Felelős: Bukta László 

            Határidő: azonnal 

 

5. Az egyesületünk kéréssel fordul a fürdő vezetőjéhez, szeretnénk igénybe venni az 

uszodát a tagjaink részére. Reggel 7-8 óra vagy du. 17-18 óra között naponta és 

folyamatosan a könnyebb mozgás érdekében. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

6. Az NCA pályázati pénzből három db monitort fogunk beszerezni az egyesületünk 

részére. 

           Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

7. A eszközbeszerzési pályázatra 2008-tól lesz lehetőség , bővebb információ érdekében   

Tomkó Jánosnéval a Barcikai egyesület elnök asszonyával vesszük fel a kapcsolatot     

           Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

8. A szakmai képzés és a kredit pontok megszerzése érdekében fel kel venni a 

kapcsolatot a társ szolgálatokkal, hogy minél többen vegyenek részt. Több fő esetén 

várható, hogy helyben lesz megtartva a képzés. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 
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9. A Segítő szolgálat működéséről, valamint a Mezőcsáton működő Házi 

segítségnyújtással kapcsolatban / Zitával fel kel venni a kapcsolatot/ és az ezzel 

kapcsolatos működési engedélyt Fekete Zoltánnal egyeztetni. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyama 

 

10. A kihelyezett mezőcsáti ügyintézők iroda helyiségének használatba vételi engedélye  

még függőben van.     

Felelős: Bukta László 

           Határidő: folyamatos 

 

11. Az irodák technikai eszközeinek áramtalanitása nagyon fontos. A munka végeztével 

átkel nézni az összes helyiséget annak, aki a munkahelyről utolsónak távozik. 

            Felelős: szobánként az utolsó 

            Határidő: folyamatos 

 

12. A tisztító szerek használatával kapcsolatos ANTSZ szabvány nyomtatványát kitöltve  

hitelesítve kel alkalmazni 

Felelős: Bukta lászló 

Határidő: folyamatos 

 

13. A honlap frissítése az egyesület bemutatása mellet az elnökségi tagok neve és 

elérhetősége is legyen ott. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

14. A MEOSZ felé értesítést kel küldenünk azokról a tagokról, akik a Vodafon 

kedvezményes tarifa csomagját használják. Igény merült fel azoknak a sorstársaknak a 

névsorára, akiket kedvezményesen elérhetünk. Kérjük a honlapon a névsort és az 

elérhetőséget nyilvánosságra hozni. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

15. A  Opel egy kedvezményes bérleti szerződést ajánlott az egyesületünk részére, melyet  

Nagy Lászlóval kel személyesen megbeszélni. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

16. Az egyesületünk dolgozói és az ismeretségi körünkben élő sorstársaink névnapja 

alkalmából való, köszöntése megemlékezése. 

Felelős: Balogi Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

17. A személygépkocsi szerzési támogatással kapcsolatban, az elbíráló bizottságban  

dolgozó Székely Józseffel telefonon fel kel venni a kapcsolatot. 

Felelős: Balogi Sándorné 

Határidő: 2007. 08. 22. 
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18. Az üdülőbe a sötétítő függönyök elkészültek, fel van rakva. De igény van a konyha és  

nappali ablakára történő felszerelésre is. A függönyök elkészítéséért köszönetet 

mondunk az egyesület nevében Tari Vince elnökségi tagunknak. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

19. Az elnök javaslata, hogy legalább az ügyintézők számára a székeket cseréljék ki  

Kb. 4db-ra lenne szükség. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

   

20. Azoknak a Polgármestereknek, akik  aláírták a szerződést, megköszönte az    

egyesületünk az együttműködést 

  Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: 2007. 08. 08. 

 

21.  Az egyesület konyhai részének átrendezése, a szekrény és a mosogató cseréjére 

Kovács László asztalostól árajánlatot kel kérni. 

  Felelős: Hossóné Jacsó Katalin 

Határidő: folyamatos 

    

22. A Mosó Masa Mosodája cégtől megkaptuk a szerződést, amelyben az 

egyesületünknek kedvezményesen / 450Ft/kg / végzik a mosást.  

  Felelős: Bukta László 

  Határidő: folyamatos 

 

23.  Az Augusztus 20. –i ünnepségre megkaptuk a meghívót a város vezetésétől.  

   Egyesületünk néhány fő részvételével a koszorúzáson  és a programokon képviselteti   

   magát. 

   Felelős: Golyha Csaba 

   Határidő: 2007. 08. 20. 

      

24. Meghívást kaptunk a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületének        

ifjúsági csoportja a MEOSZ által szervezett regionális találkozóra 2007. szeptember 

29- re. Egyesületünk 5 fő részvételével kíván részt venni a rendezvényen. 

           Felelős: Kuruczné Panyi Tünde és Golyha Csaba 

 Határidő: 2007. 09. 29. 

 

25. Az összekötők és a segítők megbízási díjakkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok és  

  megjegyzéseket várja az elnök az egyesület dolgozóitól. 

  Felelős: Bukta László 

  Határidő: folyamatos 

 

 

26. Az egyesületi dolgozók javaslata volt a vezetés felé a szem kímélő lámpák beszerzése  

az irodákba. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 
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27. Rudolf László javaslata, hogy a nagyobb rendezvényekre hívjuk meg Laboda Kálmánt 

hogy írjon cikket az egyesület rendezvényeiről, eseményeiről. Így a város lakói 

tájékoztatva lennének az itt végzett munkáról. 

  Felelős: Molnár Józsefné 

  Határidő: folyamatos 

 

 

 

Mellékletek: Jelenléti ív 

  

 

 

 

 
 

 

 


