
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 09. 05-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Mezőcsáti polgármester úr kérése az lenne, az egyesület felé, hogy egy kérelmet 

írjunk, valamint egy bemutatkozó anyagot adjunk az egyesületünk munkájáról. Az 

iroda helység bérleti szerződése a 300Ft/hó helyett 50Ft/hó-ra módosulna. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

2. A hírlevelet szeptember második hetére elkel készíteni, mert a Papp- Opel is küldi a 

tájékoztató anyagát, amit a hírlevélhez teszünk . Szeptember végére az anyagnak elkel 

készülnie, mert a csoportvezetők részére értekezlet lesz, ahol a tájékoztatót is 

átvehetik. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: 09. 12. 

 

3. Az üdülőt az Állami Kincstártól jönnek ellenőrizni 2007. 09. 25-én 10 órakor. Az 

elnök kérése, hogy a Horgász Egyesület Elnökének elérhetetlensége miatt vegyük fel a 

kapcsolatot a titkárság vezetőjével, hogy írásban is rögzíthessük a használati 

megállapodást. 

Felelős: Bukta László, Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

4. A támogató szolgálatnak öt településen sikerült új szerződést kötnie, Egerlövő, Tard, 

Szomolya, Mezőnyárád, és Szentistván Polgármesteri Hivatalával. A Bogácsi 

szerződés még hiányzik arra még várunk. Az Egerlövei Polgármester úr segítségünket 

kérte az akreditációval kapcsolatban, az öregek otthona megalakult és az ott dolgozók 

részére a segítséget megadtuk. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

5. Az Elnök kéri, hogy az előírásoknak megfelelően járjunk el, a LÁT ügyintézésnél. A 

csoportvezetőknek is legyen kiküldve a szabályzat, hogy ha bármilyen probléma 

felmerül is a szabályzat helyesen, tudják tájékoztatni az ügyfeleket. 

Felelős: Balogi Sándorné 

Határidő: 09. 19. 

  

6. A LÁT ügyintézés esetén szóljunk a helyi egyesületnek, ha van, hogy mi intézzük a 

kérelmező ügyét. Erre azért van szükség hogy a későbbiekben félreértés ne történjen. 

Felelős: LÁT ügyintézők 

Határidő: folyamatos 
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7. Az irodák kipakolása és festéséért köszönetet mondunk Kék József és Golyha Csaba 

egyesületi tagunknak. Az elnök kérése, hogy 19-re az egészségügyi bizottsági ülésre 

álljon vissza a rend. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. A megbízási szerződések átutalása megtörtént szeptember 04-én. A csoportvezetőket 

megkérjük, hogy ha változás történt a személyes adatok, vagy a bankszámla számban 

akkor azt közöljék Szabó Sándorné könyvelővel a hibák elkerülése érdekében. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az egyesülettől két személy jövedelmét módosította meg az elnök, Bukta László és 

Ducsai Juditét. Remélhetőleg a munkaügyi központ megköti az új szerződést. 

Felelős: Bukta László  

Határidő: folyamatos 

 

10. Az adó 1%-a négyszázhetvenezer forint érkezett az egyesületünkhöz támogatásként. 

Köszönjük a hozzájárulást. A Civil szövetséggel a kapcsolatot fel kel venni a jövő 

évre a kampányt el lehet kezdeni.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

11. A Civil szervezet szervezésében október 2-3-án, Budapesten egy tájékoztató ülés vagy 

képzés lesz  az egyesületünktől Bukta László vesz részt. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: 10. 2-3. 

 

12. A szakmai képzéssel kapcsolatban a kreditpontok megszerzéséről tájékoztat minket 

Budapestről egy személy, aki várhatóan 09. 15-25-e között érkezik az 

egyesületünkhöz. Szeretnénk egy együttműködési szerződést kötni, miszerint mi 

adnánk a helyet és a személyeket, és ezért kapnánk  támogatást. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

13. A MEOSZ-ból Derera Mihály titkár úrral Bukta László felveszi a kapcsolatot,hogy a 

dolgozói részére kreditpontos egynapos képzéseket le tudnának-e hozni az 

egyesülethez. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


