
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 04. 02-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A március 28-án megtartott közgyűléssel és az előkészületekkel meg volt elégedve az 

elnök. Megköszönte mindenkinek a végzett munkáját, hisz a közösen elvégzett 

feladatok vitték sikerre a közgyűlést. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

2. Az  NCA pályázatok és a kapott támogatások elszámolásának ellenőrzése április 07-én 

várható, ezért minden ezzel kapcsolatos dokumentumot elő kell készíteni.  

Felelős:           Bukta László, Viszneki Nóra 

Határidő: április 07 

 

3. A Támogató szolgálat fontos feladata, hogy azokkal az emberekkel, akikkel szerződést 

kötöttek, akik a fogyatékossági támogatásban részesülnek, vegyék fel újra a 

kapcsolatot. Beszélgessenek el velük, mert a támogatás a továbbiakban ettől is függ. 

Várható egy újabb ellenőrzés, hogy megfelel-e a működési elvárásnak a szolgálat 

tevékenysége. 

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

4. A Támogató szolgálat másik nagy feladata az EU. Előírásainak megfelelő gépkocsi 

beszerzése. Folyamatosan figyelni kell a lehetőséget, hogy hol van ilyen a 

mozgáskorlátozott emberek számára is kényelmesen használható gépkocsi és milyen 

feltételek mellett, tud az egyesület hozzá jutni. 

Felelős:           Nyikes József, Kék József 

Határidő: folyamatos 

 

5. A leszázalékolással kapcsolatban mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy ugyan úgy 

joga van a fellebbezéshez, mint mikor az orvos szakértői bizottságtól kapta meg a 

szakvéleményt. 

Felelős: minden munkatárs 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az egyik munkatársunk Viszneki Nóra új munkaviszonnyal dolgozik az egyesületnél 

április 01-től négy órás heti húsz órában, végzi el az eddigi feladatát. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatosan 

 

 

7. A rehabilitációs megbízott Ducsai Judit lesz, az ide vonatkozó jelentések miatt. 

Felelős: Ducsai Judit 

Határidő: folyamatos 
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8. Az egyesületünknek még mindig problémát jelent a könyvelő. Az elnök szerint 

szükség lenne egy olyan személyre, aki itt van. És tisztában van az összes könyvelési 

anyaggal, valamint napra kész a könyvelés. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az adományok miatt az egyesület vállalja fel,hogy felkeresi a cégeket és 

vállalkozókat, de ez ne levélben, hanem személyes megkeresés legyen. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az OPEL autó szalontól kérjünk egy árajánlatot egy a szállító szolgálat részére 

megfelelő gépkocsi beszerzéséről. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


