
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 10 31-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A  Mezőcsáti telephely bírósági bejegyzéséről az értesítés megérkezett, külön nem 

jegyzik be, mint telephely csak tudomásul veszi a Bíróság a végzés szerint. A 

pályázatok írásánál meg lehet jelölni, mint telephely.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

2. A  kibővített elnökségi ülést november 9-én a Rózsa panzióban tartjuk meg ezért 

legkésőbb 8-ig szólni, kell a tulajdonosnak, hogy a számunkra biztosítson egy üres 

helyiséget. A délelőtt az Elnök úrtájékoztatást ad az eddig végzett egyesületi 

munkáról, majd ezt követően az elnökséget vendégül látja a meghívottakat. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: november 08 

 

3. Az Elnök úr kérése, hogy a MEOSZ kérésére készült adatlapokból vigyünk az 

elnökségi ülésre magunkkal, és az ott megjelentekkel töltessük ki, hogy minél több 

adatunk legyen a gépkocsi biztosítással kapcsolatban.  

Felelős: Bukta László, Vámos Margit 

Határidő: november 09 

 

4. Az egyesületünk járjon utána a rehabilitációs foglalkoztatásnak. Mi az ami terheli a 

foglalkoztatót, és milyen következményei vannak. Kell-e a beadványhoz 

megállapodást kötni ezekről tájékozódni kell.  

Felelős:           Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

5. A tudomásunk szerint Salyóládon indul egy rehabilitációs foglalkoztató, ehhez kérik a 

segítségünket. Tájékoztatót tudunk adni arról, hogy három évre szóló szakmai 

programot kell elkészíteni az alap tanúsítványhoz. Utána kell járni, hogy milyen 

végzettségű embernek kell lennie annak, aki a foglalkoztatót fogja vezetni. 

Felelős: Bukta László, Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az egyesületünk egy megállapodást kössön az MSZP- el a vízdíj fizetésével 

kapcsolatban, hiszen közösen használjuk a vizes blokkot. Meg kell nézni a jelenlegi 

óra állását, és az egyesület rendezze a még hátralévő időszak díját, és azt követően 

készüljön el a megállapodás. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 
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7. A MEOSZ főkönyvelője tart egy képzést arról, hogy a pályázatoknál mik az 

elvárások, mik legyenek a pályázatban, a felhasználásról és a pénzügyi dolgokról. Ez a 

tájékoztató november 15-én lesz. 

Felelős: Kovácsné Gulyás Erzsébet, Viszneki Nóra 

Határidő: november 15 

 

 

8. Az egyesület részére készíteni kell egy pályázatot eszköz beszerzés céljából de, olyan 

legyen amiben szerepel a gépkocsi beszerzésének a lehetősége is. Írjuk le mire kérjük 

a támogatást, hány fogyatékossal van szerződésünk és a támogatásra mennyi az igény. 

Ehhez csatolni kell az együttműködési alapszabályzatot is. Figyelni kell a kiírásokat, 

amik előre láthatólag januárban jelennek meg. 

Felelős: Korenné Orosz Edit, Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

9. A Polgármesteri Hivatalnál meg kell keresnünk Fekete Zoltán urat, hogy amit 

márciusban beadtunk kérelmet a „települések kiszélesítésével kapcsolatban „még a 

mai napig nem kaptunk választ. Ezért az egyesület vezetése úgy látja, hogy 

személyesen meg keresik az ebben illetékes személyt, aki dönthet a kérelmünkről. 

Felelős: Bukta László  

Határidő: folyamatos 

 

10. Az év végéhez közeledve időszerű, ha már most megkeressük Nagy László tagunkat, 

aki a tavalyi évben az egyesületünk télapója volt. Szeretnénk, ha az idén is, el tudná 

látni ezt a feladatot ezzel is örömet szerezve a sérült gyerekek számára.  

Felelős: Bukta László, Vámos Margit 

Határidő: folyamatos 

 

11. Az ellenőrzés folyamán kiderült, hogy a számlák elkülönítése érdekében jó lenne 

bélyegzőt készítetni. A feliraton szerepelne a MEOSZ… számú tagarányos támogatás 

elszámolására .Ezzel is jól láthatóvá és elkülíthetővé válna pályázati elszámolásoktól. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

12. A Rehabilitációs Központ kéri az egyesületet, hogy delegáljon egy főt a betegérdek 

képviseleti bizottságukba. A felkérés Bukta Lászlónak szólt, amit az elnök úr el is 

fogadott. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

13. A szállító szolgálat részére a készpénzfizetési számlákat pótolni kell minél hamarabb.  

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

14. Az egyesületünk tíz fő részére küldött felszólítást, hogy évek óta nem fizeti a tagsági 

díját, ezért kérjük, hogy nyilatkozzon, arról kíván- e az egyesületünk tagja maradni 

vagy sem. Mert ebben az esetben törölni fogjuk a tagnyilvántartásunkból. Ezekre a 

levelekre, egyenlőre még nem történt semmi reagálás a tagok részéről. 

Felelős: Bukta László, Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 
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15. A Munkaügyi Központ tájékoztatást tart november 6-án a megyei központban. Az 

előadást a Minisztérium munkatársai tartják, a rehabilitációs központok kialakítása és 

működtetéséről. 

Felelős: Viszneki Nóra, Balogi Sándorné 

Határidő: november 06 

 

16. A nyugdíj új rendeletével kapcsolatos tájékoztatót november 23-án Mezőcsáton fogják 

elmondani, ahová az érdeklődőket szívesen várják. Az egyesületünket képviseli Bukta 

László, Szabó Sándorné, Kispál József 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

17. Az egyik dolgozónk sérült gyermekét az intézetben a bentlakó társai bántalmazták, 

ezért az elnök úr úgy gondolja, hogy az egyesületünk nevében kellene írni az 

intézmény felé egy levelet, amiben kérnénk egy tájékoztatást arról, hogy mi történt 

ebben az ügyben. Valamint az anyukától is érdeklődjünk, hogyan oldódott meg vagy 

megoldható-e dolog.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


