
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 11. 21-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az Egészségügyi Bizottság kihelyezett ülésével kapcsolatban a kapcsolatot fel kell 

venni Fekete Zoltánnal minél hamarabb. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

2. A  Szociális Minisztérium felé fogalmazzunk meg egy levelet melyben, kérjük őket, 

hogy a fogyatékkal élőket az alanyi jogú köz gyógy ellátásból kihagyták és kérjük, 

hogy részükre is alanyi jogon járjon a köz gyógy ellátás. 

Felelős:           Lázár Szilárd, Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

3. A szállító szolgálat a jövő évtől fogyatékosok szállítását vállalhatja, ezért aki tud olyan 

személyt, aki fogyatékos és segítségre szorul azt be, kell a szolgálat szerződésébe 

venni. Mindenki jelezze ezeknek a személyeknek a nevét, hogy fel tudjuk venni a 

kapcsolatot vele. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

4. A mikulás személyére megkértük egyesületünk tagját Kispál Józsefet, hogy az idén 

segítsen a gyerekek számára elkészített ajándékok átadásában. 

Felelős:           Kispál József 

Határidő: december 4-5-6 

 

5. Az egyesületünk könyvelési gondjai még mindig nem oldódtak meg, nincs egy 

megfelelő személy, aki ezt rendszeresen végezné. Ezért azon kell lenni az 

egyesületnek, hogy  egy olyan könyvelőt alkalmazzunk, aki a kettős könyveléssel 

tisztában van és programja is, van. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

  

6. A Megyei Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a Mezőcsáti telephelyen tájékoztatást tart az 

öregségi és a rokkant nyugdíjjal kapcsolatban november 23-án. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: november 23 

 

 

7. A Kácsi összekötő személye megváltozott ezért a MEOSZ felé kellene egy értesítést 

küldeni, hogy a Hírlevelet már az új felelős kapja meg. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 
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8. Az Egyesületünk megkéri Dr Gyöngy Sándor Titkár urat, hogy legyen a segítségünkre 

a márciusban történő csoportvezetők választásánál. Nagyon fontos, hogy olyan 

emberek legyenek az összekötőink, akik a településen élvezik a helyi lakosok 

bizalmát. 

Felelős: Dr Gyöngy Sándor, Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az Elnök úr arra kér minden akkreditáltat és összekötőt, hogy írjon alá egy 

nyilatkozatot arról, hogy melyik pénzintézetnél van a folyószámlája és a számla száma 

megegyezik-e a korábban leadott számmal. A nyilatkozatot olvashatóan kéri aláírni! 

Felelős: Bukta László, Szabó Sándorné, Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


