
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 10 10-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületnél végzett átalakításér és az iroda helyiségek festésér külön dicséret jár 

két tagunknak Kék József és Golyha Csabának, valamint azoknak, akik a pakolásban 

és a takarításban részt vettek. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

2. Az Egyesülethez október 16-án, kedden érkeznek a MEOSZ-tól  Szakály József 

vezetésével. A látogatásuk célja a 2005-2006-os év MEOSZ-os pénzügyi tagarányos 

elszámolásának ellenőrzése. A számlákat, átutalásokat, tárgyi eszköznyilvántartást el 

kell készíteni, hogy áttekinthető legyen. Az ellenőrzés során legyen jelen Nagy Imréné 

és Szabó Sándorné.  

Felelős:           Bukta László, Viszneki Nóra, Szabó Sándorné 

Határidő: október 16 

 

3. A könyvelő személyét illetően az egyesület Kovácsné Gulyás Erzsébetet alkalmazza 

erre a feladatra, munkaköréhez tartozik még a leltár előkészítés, selejtezés, a pályázati 

pénzek elszámolása- könyvelése, mérleg készítés és a levelezések lebonyolításában 

segít az iroda dolgozóinak. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

4. A Csáti telephelyre Gyöngyösi Józsefné Erzsike tagunkat köszönthetjük 

munkatársként november 1-vel.A feladata ,hogy a Tiszai vonal ügyfeleinek 

megoldható gondjait  intézze.  

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

5. Az üdülőben elhelyezett vendégkönyv szerint nagyon jól érezték magukat 

sorstársaink. Megelégedéssel írtak az ellátásról, valamint az üdülőt vezető személyről, 

ezért dicséret Gáspár Lászlónak a figyelmes munkájáért. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

  

6. A Munkaügyi Központ felkérésére, hogy az Egyesületünkről egy prezentációs anyag 

készüljön, melyben az itt  dolgozók munkáját mutatja be, illetve azokat a 

lehetőségeket, amelyeket az egyesület meg tud oldani a sorstársai érdekében. A dia 

kidolgozására Lázár Szilárdot bízta meg az Elnök úr, valamint kéri, hogy egy 10-12 

oldalas kb. 25 példányos nyomtatott formája is, legyen, amit az érdeklődők el is 

vihetnek. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          10.16. 
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7. A hírlevelek elkészültek minden csoportvezető kicsomagolva, kapja meg névsorral és 

címmel a könnyebb kézbesítés miatt. A helyi kézbesítést Lázár Szilárd vállalta 

magára. 

Felelős: Bukta László, Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. A nagyterembe szükségessé vált az asztalok és a székek cseréje a régi bútorokat a 

Mezőcsáti telephelyre vittük ki és ezek helyére 6db. Asztal és 20db. új szék került. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az egyesületünknek egy kibővített vezetőségi ülést kellene tartani még ebben a 

hónapban. A megbeszélésre a csoportvezetőket is meghívnánk a tájékoztatás miatt, 

illetve a hírlevelek átadása miatt. 

Felelős: Bukta László  

Határidő: folyamatos 

 

10. Az adminisztrációs gépről mentést kell készíteni, hogy a Mezőcsáti gépen is követhető 

legyen a tagdíj befizetés. Erre a feladatra Nyikes Józsefet bízta meg az elnök. 

Felelős: Bukta László, Nyikes József 

Határidő:       folyamatos 

 

11. A könnyebb és biztonságosabb mentés érdekében felmerült, hogy vegyünk egy 1 gigás 

pendrájvot így az adatok egyik gépről a másik gépre történő átvitele, megoldódik. 

Ezeket az adatokat hetente menteni kell. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

12. Az év végéhez közeledünk a gyerekek nagy ünnepéhez ezért jó, lenne a kapcsolatot 

felvenni Nagy László és Somogyi Józseffel, akik az idén is, megörvendeztethetnék a 

sérült gyerekeket egy kis csomaggal és azzal, hogy személyesen találkozhatnak a 

mikulással. Az elkészültben oda kell figyelni arra is, hogy alkalmas időben menjünk 

ezért a szülőkkel egyeztetni, kell az időpontot. A csoportvezetőktől, pedig el kell kérni 

a településükön élő sérült gyerekek címét és nevét. Erre a feladatra Vámos Margitot 

bízta meg az elnök. 

Felelős: Bukta László, Vámos Margit 

Határidő: 2007. 12. 05. 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


