
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 01. 16.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Foglalkoztatási Hivataltól Csapó Zoltán szakértő jön az egyesületünkhöz 

ellenőrizni. A foglalkoztatottak munkaköri leírása, névsora OEP-es iratai, 

bérkifizetések, jelenléti ív, valamint az egészségügyi vizsgálati íratok mind, legyenek 

elkészítve.   

Felelős: Bukta László, Szabó Sándorné 

Határidő: január 18 

 

2. A Polgármesteri Hivatal felajánlotta az egyesületnek a házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés feladat ellátását. A vezetőségünk még nem látja át, hogy képesek leszünk-e 

a feladat ellátására.  

Felelős:           Bukta László 

Határidő:  folyamatos 

 

3. A 2007 év banki számla kimutatás 7.400.000 Ft volt, míg a 2008 január 1. nyitó 

7.700.000 Ft és várható hozzá még az NCA pályázat összege is. Ezt az adatot, mint 

egy tényként ismertette az elnök a vezetőség tagjaival. 

Felelős: Bukta László,  

Határidő: folyamatos 

 

4. Az  APEK felé küldött elektronikus levél nem érkezett meg, vagy nem bontották fel. 

Ezért személyesen meg kell keresni a hivatalt és utána érdeklődni, hogy miért nem 

érkezett válasz a levelünkre.  

Felelős:           Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

5. A egyesületünket felkereste a Szoliter- ház Bt. Vezetője, azzal a kéréssel, hogy az 

átalakításoknál javasoljuk az ügyfeleknek, hogy ők elvégzik a kivitelezést. Szeretnénk, 

ha Balázs Zoltán a MEOSZ munkatársa ezzel kapcsolatban állást foglalna, hogy 

egyesületünk felvállalhatja-e a közvető szerepet.  

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az iktatni való anyagok közzé be kell tenni, illetve egy új dossziét kell nyitni az 

elektronikus leveleknek és azokat is le, kell fűzni. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 
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7. Az egyesület weblapját folyamatosan frissíteni kell, legyen rajta a közhasznú jelentés, 

a szponzorok és támogatóink, névsora, és minden fontos információ a változásokról. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. Az egyesület a Reuma korházzal felvette a kapcsolatot a „ révész szolgálat „ 

beindításával kapcsolatban. Az elképzelések szerint heti két alkalommal mennénk ki, 

néhány főhöz. Feladatunk lenne a betegek tájékoztatása. A rehabilitációval 

kapcsolatos tudnivalókról beszámolni illetve anyagokat vinni a számukra. 

Felelős: Bukta László, Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

9. A Közösségi ház segítséget kért az egyesületünktől, mivel akreditációs foglalkozató 

lett. Két fő megváltozott munkaképességű személyt keres egy Fő Múzeum pedagógusi 

munkakörbe, aki a gyerekekkel foglalkozik, és egy fő számítógépes gazdasági 

ismeretekkel rendelkező személyt.  

Felelős: Vámos Margit 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az egyesületünk elnöke Tóth Tamás úrral tárgyalt egy Szociális Szövetkezet 

megalakításáról. Amely a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 

adna lehetőséget. A foglalkoztató elindításához pályázatot kell írni, közel száz fő 

részére biztosítana lehetőséget. Regisztrált munkanélkülinek kell lenni legalább hat 

hónapja a jelentkezőnek, hogy akreditálható legyen.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


