
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 11.14-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az  egyesület épületében elhelyezett konvektorokat az utolsó személy, aki elmegy, 

nézze meg, hogy legalább hármason legyen a fűtőtest hagyva a hideg miatt. 

Felelős: irodai dolgozók 

Határidő: folyamatos 

 

2. A Mezőcsáti telephely rendben van, szépen be van rendezve. A Megyei 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatást tart a rokkant és az öregségi nyugdíjjal 

kapcsolatban. Erre az értekezletre az egyesületünktől Szabó Sándorné, Balogi 

Sándorné, Bukta László 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: November 23 

 

3. A csoportvezetők felé az lenne a kérés, hogy ha valamit nem értenek vagy 

információra, van szükségük, akkor nyugodtan kérdezzenek, mi adunk információt a 

félre értések elkerülése érdekében. 

Felelős: Bukta László, iroda dolgozói 

Határidő: folyamatos 

 

4. Az Ifjúság nevelése és bevonása a mozgalomba, a MEOSZ honlapját figyelni kell, 

hogy mik az elvárások. 

Felelős:           Kurucné Panyi Tünde 

Határidő: folyamatos 

 

5. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megszervezzük a sérült gyerekek részére a 

mikulás ünnepet. Ezért úgy gondoljuk, hogy az egyesület részére egy mikulás ruhát 

vásárolunk, hogy nehogy e miatt maradjon el az ünnepség. 

Felelős: Molnár Józsefné 

Határidő: november 30 

  

6. A télapó Tiszakeszibe 4-én, Mezőcsátra 5-én itt kb. harmincöt, negyven fő várható 

érkezik az egyesületünktől. Erre a feladatra felkérjük Somogyi József tagunkat, hogy 

vállalja el ezt a szerepet. A  Mezőkövesdi és a környező településekre, pedig 6-án 

kerül sor, ide személyesen megy ki a télapó a házakhoz. 

Felelős: Vámos Margit, Kurucné Panyi Tünde 

Határidő: december 4,5,6 

 

 

7. Az Egészségügyi Bizottság kihelyezett ülésével kapcsolatban meg kell keresni Fekete 

Zoltánt, hogy eldöntötték e már a helyszínt, mert akkor azt biztosítani kell számukra. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 
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8. Az üdülőben a leltárt meg kell készíteni minél hamarabb a szobákban elhelyezett 

tárgyakat fel, kell venni a listára. Megkérjük Kovácsné Gulyás Erzsébetet, hogy 

segítsen az elkészítésében és ez alapján az iroda helyiségeit is, meg tudjuk készíteni. 

Felelős: Gáspár László, Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az átalakítás megtörtént az üdülőbe, a zuhanyzó akadálymentesítése és a WC tartály 

ki lett cserélve az egyik helyiségben. Szabó Sándornét kérjük meg, hogy nézze meg az 

átalakított zuhanyzót, hogy a mozgásában korlátozott fia tudja e így használni. Erre 

azért van szükség, mert csak akkor fektet be az egyesület további összeget a másik 

helyiség átalakítására, ha ez így megfelel a sérült számára. 

Felelős: Gáspár László, Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

10. A hideg beálltával a konvektorokat is meg kell nézetni az üdülőben a biztonságos 

használat érdekében. Erre a feladatra egyesületünk tagját, Lázár Jánost kérjük meg. 

Felelős: Rudolf László 

Határidő: azonnal 

 

11. A szállító szolgálat gépkocsijának a műszaki vizsgája november 20-án lesz, erre oda 

kell figyelni, elő kell készíteni.   

Felelős: Korenné Orosz Edit, Nyikes József 

Határidő: november 20 

 

12. A MEOSZ a tagarányos támogatással kapcsolatos gazdasági beszámolót tart november 

15-én, Budapesten az egyesületünk is kapott meghívót az értekezleten Bukta László, 

Viszneki Nóra és Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Felelős: Bukta László 

Határidő: november 15 

 

13. Az egyesület vegyen egy 1000-es RAM –ot a számítógépbe, mert a jelenlegi 500-as 

már nem felel meg az adatok nagysága miatt Lázár Szilárd, vetette fel ezt a problémát. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


