
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 08. 29-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületi iroda helyiség kipakolása rendben ment a festés előkészítéséhez. 

Felelős: iroda dolgozók 

Határidő: folyamatos 

  

2. A vizesblokk takarítása érdekében rendszerezni kellene a névszerinti beosztást, így 

láthatóvá válik az elvégzett munka. 

Felelős: iroda dolgozói 

Határidő: folyamatos 

 

3. Az egészségügyi bizottság kihelyezett ülése szeptember 19-én a nagyterembe lesz 

megtartva. Várhatóan az ülésen 15 fő vesz részt, a vendéglátásban kérjük Kispál 

József segítségét. 

Felelős: Bukta László, Kispál József 

Határidő: folyamatos 

 

 

4. A Horgász Egyesület Elnökével egyenlőre nem sikerült a kapcsolatot felvenni a 

tárgyalások függőben vannak az üdülővel kapcsolatban. A költségekről a kiadás és 

bevételről Gáspár László beszámolt, amely a mellékletben megtalálható. 

Felelős: Bukta László, Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

5. A szemkímélő lámpa beszerzése folyamatban van, egy db-t elhoztunk kipróbálás 

miatt, ami jónak bizonyult ezért további 6-7 db-t rendeltünk meg . 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

6. Az irodákba megvásároltunk 6db karfás széket az előírásoknak megfelelően. A 

meglévőket pedig átnézetjük, hogy lehet-e javítani.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

7. A Tiszapalkonyai irodahelyiség  megvalósításáról, a Polgármesterrel Tót János területi 

összekötőnk vegye fel a kapcsolatot. 

Felelős: Bukta László, Tót János 

Határidő: folyamatos 

 

8. A Vodafontól megvásároltunk négy darab készüléket, a telefontársaság megköszönte 

az  egyesületnek a bizalmat. 

Felelős: Bukta László,  

Határidő: megtörtént 
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9. A Papp Opel –Autóház szeptember 3-ára ígérte hogy a szóró lapokat elkészítik a 

hírlevelek kiegészítése ként. 

Felelős: Bukta László, Papp Opel- Autóház 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az irodák festése és akadálymentesítése során felmerült a laminált parketta, de ezt a 

javaslatot az elnök elvetette. Az épület az önkormányzat tulajdona a beruházás sokba 

kerülne, ezért a linóleum is szóba került. 

Felelős: Bukta László, Kék József 

Határidő: azonnal  

 

11. A házi segítségnyújtás tervezetét elkel készíteni és átadni a Polgármesteri Hivatalba 

Fekete Zoltán részére. Ezzel kapcsolatban személyesen is felveszi a kapcsolatot Bukta 

László az ügyet intéző Fekete úrral.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

12. Az egyesületünk szeptember 22.-ére meghívást kapott Mezőnagymihályra a 

Falunapra, melyre igény szerint szervezzük meg a kocsikat. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

13. Az Egészségügyi Bizottság ülésére Korenné Orosz Edit készítsen egy tájékoztatót, a 

támogató szolgálati munkáról. Mellékelni lehet hozzá azt a 8 oldalas kimutatást, mely 

a költségvetést tartalmazza. Illetve 1-1 oldalban az üdülőről, és az egyesület 

munkájáról. 

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: 2007. 09.19. 

 

14. Az egészség megóvása érdekében az uszodát naponta 6-8 óráig illetve du. 4-6 óráig 

lehet igénybe venni úszó bérlettel 3500Ft/hó. Mindenki a saját költségére veheti 

igénybe a bérlet 15 alkalomra szól. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

15. Az érintésvédelemmel, kapcsolatban Lázár Szilárd hozzászólt, hogy a hűtőszekrényt a 

főkapcsolóról le kellene választani ..  

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

16. Az egyesület elnöke javaslatára tulajdonszerzési-eltartási szerződést kellene kötni az 

egyesületünknek valakivel. Jelenlegi helyünk szerződése 30 napos felmondási idővel 

van megkötve, ezért jó lenne biztosíték ként, egy szerződést kötni valakivel. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

17. Az irodai szekrénysor rendbe tételére B Tót Sándor ígéretet tett, amit köszönünk neki 

és az eddig elvégzett munkáját is köszönjük. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: azonnal 
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18. A vezetőség és családja részére az összejövetelt szeptember 15-én, szombaton tartjuk 

meg.  

Felelős: Bukta László, Kispál József 

Határidő: 2007.09.15. 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

 Az üdülő költség hozzájárulása ki és bevételek összesítője. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


