
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 01. 09-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az  APEK rendeleteinek változásáról érdeklődni kel, a kiadási és bevételezési 

bizonylatok, elismervények, hogy jók –ezen ezekre rá kel kérdezni. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: január  

 

2. A csoport vezetők, LÁT ügyintéző ,illetve az üdülő bevételi számlatömböket 

mindenki hozza be és számoljon el. Forma nyomtatványt kell készíteni a számlatömb 

kitöltéséhez. Az ÁFÁ-t mindig írjuk, még ha 0%-os akkor is. Az ügyfél számára az 

eredeti példányt kell adni. 

Felelős:           Minden dolgozó 

Határidő: folyamatos 

 

3. Az akreditációval kapcsolatban állásfoglalást kért az egyesületünk a munkaügyi 

központtól, hogy mik a lehetőségeink a foglalkoztatás terén. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

4. A Polgármesteri Hivatal működtetése alatt működő segítő szolgálat vezetője 

megkereste az egyesületünket, hogy átadnák a házi segítség nyújtó szolgálat ellátását. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

5. A szállító szolgálat vezetőjének a feladata, hogy eldöntse, azt hogy tudjuk-e vállalni a 

szállítást vagy nem.  Készíteni kell egy táblázatot, amin rajta van, hogy mikor hová 

kell menni, mert így ha nincs itt a szolgálat vezetője is, tudjuk, hogy van –e lehetőség 

elvállalni egy beteg szállítását vagy nem. Minden esetben a szolgálatvezető feladata 

megmagyarázni az ügyfélnek, ha nem tudjuk ellátni, hogy miért nem. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

  

6. A D.Borsodi kistérség Civil szervezetei által alakult Lider csoport aminek 110 

vállalkozó a tagja. Az EU pályázat ból 1,7 milliárd forintot különít el a kormány a 

civil szervezetek részére, hogy olyan pályázatokat írjanak, ami a szervezet érdeke és 

célja. Várják az ötleteket mely gazdaság élénkítő tevékenység. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 
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7. Az megváltozott munkaképességű emberek gyerekek számára lehetne egy lakó 

otthont, foglalkoztatót létrehozni, ebben a térségben, akár bentlakásos formában a 

fogyatékos gyerekek részére. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. A soron következő ülése a Lider csoportnak Február 05-én 14 órakor lesz 

Tiszaújvárosban. Itt a turizmussal kapcsolatban s fogyatékkal élők számára  is lehetne 

ötletkel élni, például a lovaglást, a sportot hogyan lehetne megoldani a számukra. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9. A telefon számlákat ellenőrizni kell, mert nem tudjuk, hogy  mennyi a Mezőcsáti 

telefon számlánk. Ezt a számlát nem számolhatjuk el a szolgálati költségbe, ezért ki 

kell keresni. 

Felelős: Szabó Sándorné, Molnár Józsefné 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az NCA visszaküldte a pályázatot hiánypótlásra. Közjegyzőhöz kell vinni és aláíratni, 

érvényesítetni a pályázatot. 

Felelős: Bukta László, Visznek Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

11. A Polgármesteri Hivatalnak írjunk egy levelet az egyesület nevében, hogy az 

ügyintézésre nyolc napot kell várni, pedig az okmány már az iktatóban van, még sem 

adják ki. Így az egyesületünk munkáját ellehetetlenítik. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

12. Az Érdi társ egyesülettel január 02-án volt a találkozó. Nagyon jól sikerült a 

megbeszélt négy –öt fő helyett tizenhárom fő jöttek el. Az egyesületünk elnöke az 

akreditációról tartott tájékoztatót a résztvevőknek. 

Felelős: Bukta Lászkló, Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

13. Az egyesület telefonközpontját ki kell alakítani. Erre egy megrendelőt kell írni 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

14. Az egyesülethez bejövő kimenő és az elektronikus leveleket is iktatni kell, hogy 

tudjuk mikor kinek, és hogyan küldtünk értesítést. 

Felelős: Nagy Iréné 

Határidő: folyamatos 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


