
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 09. 19-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az Egyesület alapszabályzatát módosítani kell a Mezőcsáti telephely megjelölésével. 

Nagyon fontos a pályázatok írásánál. Az utalványozási jogkör miatt az elnökhelyettesi 

pozíció betöltését is rendezni kellet, amit szeptember 17-én a rendkívüli küldött 

gyűlésen sikeresen megszavaztunk. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

2. A kistérségi civil szervezettel az együttműködési szerződés nem jött létre, mert az 

alapszabályzatunkba nincs bejegyezve a Mezőcsáti telephely. Amennyiben október 

10-ig sikerül megvalósítani akkor az egyesületünk alapító tagként lenne benne a 

konzorcióban. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: október 10. 

 

3. Az egyesület irodai bútorok vásárlását tervezi a nagyterembe, itt említenénk meg a 

M.csáti iroda szépen be van rendezve. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

4. A Mezőcsáti családsegítő iroda szervezésében szeptember 25-e körül a 

nyugdíjintézettől tájékoztatás és beszámolót tartanak a megváltozott 

munkaképességűek részére. Egyesületünktől legalább négy fő vegyen részt, hogy 

megfelelő tájékoztatást tudjunk adni az ügyfelek részére. 

Felelős:           Balogi Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

5. Az üdülőben lezárult az üdültetés. A horgász egyesülettel még mindig nem sikerült a 

kapcsolatot felvenni, de legkésőbb szeptember 24-ig rendezni kell az üdülővel 

kapcsolatos kérdéseket, mivel az Állami Kincstártól is jönnek ellenőrizni 09.25-én. 

Felelős: Bukta László, Gáspár László 

Határidő: 09. 25 

  

6. A Mezőkövesdi Autó Bazár vezetőjét Barci Gábort még a mai napon felkeressük a 

korábban megbeszélt támogatással kapcsolatban, amit az egyesület részére adnak. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: 09.19. 
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7. A Hírlevélben az Elnökünk a szövetség által megfogalmazott jogok gyakorlásáról 

szóló anyagból egy tájékoztatást szeretne adni a sorstársaink felé, melyben 

érzékeltetné az érdekképviseletet. A szövetség várja az információkat az 

egyesületektől, de nem tudunk megfelelően kapcsolódni a törvénytervezetekhez. 

Felkértük Dr Gyöngy Sándort hogy értelmezze jogi szempontból is a törvénytervezete. 

Felelős: Bukta László, Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. A Munkaügyi Központ szervezésébe lesz egy tájékoztató a rehabilitációs bizottság 

munkájáról és az eljárásról, hogy miként fog működni. Az egyesületünktől legalább 

két fő vegyen részt az értekezleten. 

Felelős: Bukta László, Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az Egyesületünk felkérést kapott a Szövetségtől miszerint egy fő mehet Brüsselbe.  A 

megyéből két főt visznek ki a Sárospataki Egyesülettől egy főt és a mi 

Egyesületünktől Nagy Imrénét érte ez a megtiszteltetés. 

Felelős: Bukta László  

Határidő: folyamatos 

 

10. A Nemzeti Üdülési Alapítványt levélben meg kell keresni, hogy a sorstársaink közül 

sokan nem kaptak választ az üdülési igényükre, Ezért kérésükre az egyesület veszi fel 

a kapcsolatot velük, hogy mi volt az oka, annak hogy nem kaptak utalványt. 

Felelős: Balogi Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

11. Az Egyesület kb. két hét múlva elnökségi, illetve vezetőségi ülést tart. A napirendi 

pont az első ¾  éves munkáról szóló tájékoztatás, illetve a Mezőcsáti telephely 

kialakításáról a beszámoló. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: 10. 02 

 

12. Az ANTSZ megküldte a tisztítószerek tárolásáról és használatáról az engedélyt. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

13. Az Egyesület irodáiban elhelyezett konvektorokat át kell vizsgálni, hogy 

biztonságosan tudjuk használni. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

14. A szállító szolgálat készítsen egy tájékoztatót az ügyfelek részére, amiben 

tájékozódhatnak arról, hogy a munkaidőn túli szállítási díj mennyivel fog változni. 

Felelős: Korenné Orosz Edit, Nyikes József, Kék József 

Határidő: folyamatos 
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15. Az üdülő konvektor javítását is el kell végezni, erre a feladatra megkértük Lázár János 

egyesületi tagunkat, hogy készítse el. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

16. Az egyesületünk vezetőségét tájékoztatta az Elnök, hogy a mai napon a Reuma klub 

60 fővel Tibolddarócra mentek Pesti gyógyszerész úr pincéjébe. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

17. Az idegen nyelv és a számítógép kezelői oktatások miatt fel kell venni a kapcsolatot 

Dr Tót Tamással, valamint érdeklődni kellene arról is, hogy szociális ápoló 

kreditpontos képzést be tudnak-e vállalni. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


