
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 12. 01-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az elnökségi ülésre egy gazdasági beszámolót kell készíteni az egyesület és a 

szolgálat pénzügyi helyzetéről illetve a rezsi költségről valamint arról, hogy milyen 

költség  várható az év végéig. Rendeznünk kell a Szövetség felé a tagdíj befizetési 

kötelezettségünket mert ezzel még elvagyunk maradva. 

Felelős: Bukta László, Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő: folyamatos 

 

2. Az év végéhez közeledve az egyesület minden helyiségében „szoba leltárt” kell 

készíteni. Ehhez tartozik a kis és nagy értékű tárgyak selejtezése, készüljön egy forma 

nyomtatvány ami az ötvenezer Ft alatti és feletti  tárgyi eszközöket sorolja fel. Az 

üdülőben, és Mezőcsáton szintén szükséges a leltár . 

Felelős:           Bukta László, Kovácsné Gulyás Erzsébet, Gáspár László, Ducsai Judit 

Határidő: December 12 

 

3. A leltárhoz tartozó a számító gépek tartozékairól is kellene egy összeírást készíteni. 

Mit tartalmaz a gép milyen típusú az alaplap a meghajtó stb. és legyen a gépre 

feliratozva. 

Felelős: Bukta László, Lázár Szilárd 

Határidő: december 12 

 

4. A vizesblokk takarítására figyeljünk oda mert sok esetben hiányoznak a kéztörlők, 

ezért a papírtörlő tartót meg kell nézni menyibe kerül és venni kell, vagy törölközőt 

kell alkalmazni a WC helyiségben. 

Felelős:           Kék József 

Határidő: folyamatos 

 

5. A működési engedély bővítésével kapcsolatban mindenképp mg kell keresni Fekete 

Zoltán urat a Polgármesteri Hivatalban a szerződés megkötése miatt. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: november 14 

  

6. Az Egészségügyi Minisztérium felé készítsünk egy pályázatot eszköz beszerzésre. 

Fogalmazzuk meg az egyesület működését a szolgálat tevékenységét. 

Felelős: Viszneki Nóra, Korené Orosz Edit 

Határidő: folyamatosan 

 

 

7. Az elnökségi ülésre készítsen egy beszámolót az üdülő működéséről, 

kihasználtságáról, anyagi kiadásairól és bevételeiről Gáspár László. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatos 
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8. A szerződés elkészült a Vízművel az egyesületünk részére. Ehhez egy megállapodást 

kell készítenünk az MSZP irodával,  ami a vízdíj közös fizetését tartalmazza. 

Felelős: Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az egyesületünket megkereste a Tiszakeszin működő fogyatékos gyerekekkel 

foglalkozó intézmény az esélyegyenlőségi nap és a télapó ünnepség megrendezésére. 

Az egyesületünk  a Mezőcsáti rendezvény valamint a helyi gyermekek ünnepségének 

megrendezésére Kb. százezer Ft-ot tud elkülíteni.  

Felelős: Bukta László, Vámos Margit, Balogi Sándorné  

Határidő: folyamatos 

 

10. A tagok felé az értesítések megtörténtek, többen elhunytak, de vannak sokan akik a 

felszólítás ellenére sem reagáltak még az egyesület felé, hogy szeretnének-e továbbra 

is a tagsághoz tartozni.  

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

11. A szállító szolgálat mérlegelje és rendezze a szállítási díj összegét mert az eddigi 25 

Ft/ kilométeres díj nem fedezi a költséget. Szükségessé válik a módosítás ezért át kell 

dolgozni a tarifa összegét. A módosításba tegyük bele, hogy az egyesületünk fen tartja 

a jogot, hogy kedvezményeket adhasson azok számára akik pl. rendszeresen igénybe 

veszik a szolgálatot.   

Felelős: Korené Orosz Edit, Kék József, Nyikes József 

Határidő: december 12 

 

12. A szállító szolgálat részére diszpécser lapot kellene készíteni, amin szerepel a név, 

lakcím, telefonszám stb. Erre azért van szükség mert, ha hiányzik a szolgálat vezető 

akkor is tudjuk, hogy hová kell menni a szolgálatnak. 

Felelős: Korené Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

13. A  baleset és tűzvédelmi naplókat át kell nézni és rendbe kell tenni, ha van hiányosság 

azt pótolni kell. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

14. Az irodákban elhelyezett konvektorok bevizsgálása még nem történt meg ezért ezt 

sürgősen el kell végeztetni. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: november 14 

 

15. A kockázatviselési szabványosságot meg kell kérdeznünk a Gordiusztól, hogy milyen 

idő közönként kell orvoshoz menni a dolgozóinknak. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 
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16. Az  egyesületünk szeretné a Rehabilitációs foglalkoztatót megvalósítani. Eddig három 

helyről kaptunk ezzel kapcsolatosan segítséget. A működtetéshez szükséges a 

megfelelő szakirányú iskolai végzettség illetve két év rehabilitációs foglalkoztatóban 

eltöltött idő.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

17. A sorstársaink közül többen megkerestek bennünket, hogy a Suzuki gk. szalon milyen 

módon tudja a 300 EFt-os utalványt 800.EFt-ba elszámolni. Levélben utána kell 

érdeklődni a kedvezőbb vásárlási lehetőség milyen módon lehetséges.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

18. A kihelyezett EÜ bizottsági üléssel kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 

tárgyalni fogják hol, mikor lesz az ülés. A döntést Dr Fekete Zoltán hozza meg. 

Amennyiben az Egyesületünknél tartják az ülést, kérjük Kispál József segítségét a 

vendéglátásnál. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

19. Az augusztus 20-ai koszorúzási ünnepségen két fővel vett részt Egyesületünk. Az 

Elnök javasolja, hogy a továbbiakban három fő legyen az ünnepségeken, mert ha 

valakinek valamilyen gondja akad, akkor sem marad a másik személy egyedül.  

Felelős: Bukta László, Golyha Csaba 

Határidő: folyamatos 

 

20. Az érintésvédelem szempontjából a lámpákat ki kell cserélni az árakról érdeklődni 

kell. 

A nagyteremben a székeket ki kell cserélni, meg kell nézni hol, milyen lehetőségek 

vannak a beszerzésére. 

Felelős: Lázár Szilárd, Kék József 

Határidő: folyamatos 

 

21. A WC-ben a kézmosó kagyló kicsi, meg kell nézni, hogy cserére van-e lehetőség. 

Felelős: Kék József 

Határidő: folyamatos 

 

22. Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy az irodák nem voltak bezárv Arra kér 

mindenkit, aki utolsóként távozik, nézze meg az ajtót, ablakot, hogy be legyen zárva. 

A vasrácsot kettőre kel zárni!  

Felelős: minden esetben az utólsó aki az irodából távozik 

Határidő: folyamatos 

 

23. Hossóné Jacsó Katalin leszámolt az Egyesületünktől, ezért kérjük az iroda kulcsait az 

elnöknek visszaadni. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: 2007.08.24. 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 
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