
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 07. 02.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesület üdülőjének minden helyiségében készítsük el a leltárt és jól látható 

helyre tegyük fel minden helyiségben. 

Felelős:                  Gáspár  László 

Határidő:         folyamatos 

 

2. Az támogató szolgálat gépkocsiját a rendeletnek megfelelően át kell alakítani, még 

ebben az évben,ahhoz, hogy használni tudjuk a sérült emberek számára. 

      Felelős:                Korenné Orosz Edit 

Határidő:            folyamatosan 

 

3. Az egyesület keresse meg levélben a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjét, azzal a 

kéréssel, hogy a főépületben ahol az egyesületünk tartózkodik, az udvari részén a 

csatorna el van törve és kérnénk a javítását. Valamint a vizes blokk felújítását. 

Felelős:  Nagy Imréné, Molnár Józsefné 

Határidő:  folyamatosan 

 

4. A támogató szolgálat dolgozói részére a kredit pontos továbbképzéseket szeretnénk, 

ha helyben megoldható lenne, ezért vegyük fel a kapcsolatot a Szociális 

Intézményekkel, hogy mennyi érdeklődő van. Amennyiben elegendő résztvevő lenne, 

úgy a helyet biztosítani, tudnánk a képzés megtartására. 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő:  folyamatos 

 

5. Az egyesület bejáratához fel kell egy csengőt szerelni, mert ha kerekes székkel érkező 

ügyfél szeretne bejönni, akkor nem tudja kinyitni az ajtót és a csengő használatával, 

tudna jelezni, hogy segítségre van szüksége. 

Felelős: Kék József 

Határidő: folyamatosan 

  

6. Az egyesületi dolgozók részére képzést kellene tartani elsősegélynyújtásból, mert sok 

idős és sérült ember jön hozzánk az ügyeik intézése miatt, akiknél előfordulhat, hogy 

segítségre szorulnak. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 
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7. A Polgármester Úrral egy találkozót kell megbeszélnünk, mert a Város napján az 

egyesületünk egyik tagja sakkozást vállalt az egész napos program alatt. A szervezők 

és a résztvevők szerint is nagy sikere volt. Ez adta az ötletet, hogy diákok részére 

iskolákban oktatást tudnánk biztosítani azok számára akiket a sakk és a népművészet 

érdekel 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatos 

 

 

8. Az  Önkormányzattól érdeklődjön az egyesület, hogy az adó felajánlás, hogyan 

működik, mert tudomásunk van arról, hogy a Delco és a Modine Kft által 300. ezer Ft 

támogatást kapott az egyesület. 

Felelős:  Bukta László, Viszneki Nóra 

Határidő:  folyamatos 

 

9. Az egyesület helyiségeiben rögzíteni kellene a tűzoltó készülékeket, a balesetek 

elkerülése érdekében. 

Felelős: Bukta László 

Határidő:       folyamatos 

 

10. A Polgármesteri Hivatal ügyintézőjét keressük meg azzal a kéréssel, hogy a 

melléképület belső átalakítása, illetve felújítása egy tárgyaló kialakítása megoldható-e 

esetleg pályázatból megvalósítható-e.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


