
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 07. 16.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesület üdülőjébe venni kell szúnyoghálót, mert a vendégek jelezték, hogy nem 

tudnak szellőztetni, mert akkor a helyiség tele lesz szúnyoggal. 

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 és a szolgálat rezsi költségét gyűjtsük ki, hogy tudjuk hogyan áll a 

kiadásokat illetően az egyesületünk. 

Felelős:    Molnár Józsefné 

Határidő:    folyamatosan 

 

4. A támogató szolgálat foglalkoztatási illetve megbízási díj összegét, valamint a 

költségtérítéseket át kell nézni és úgy kalkulálni a költségeket. 

Felelős:             Korenné Orosz Edit 

Határidő:    folyamatos 

 

5. Az egyesület összekötőitől, kérjük be a bankszámla számukat és nyilatkozzanak annak 

helyességéről a megbízási díjak helyes átutalása miatt. 

Felelős:    Molnár Józsefné 

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 

 

7. A Vatta-i területről több igénylő érkezett a gépkocsi szerzési támogatás miatt az 

egyesületünkhöz segítségért. Az összekötőket értesítsük a lehetőségről, hogy helyben 

is pontos információhoz juthassanak, az érdeklődők. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:    folyamatos 
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8. Az Álláskulcs pályázatnak lényegére kérdezzen rá a MEOSZ- tól az egyesület, hogy 

hogyan működik megbízási díjas, vagy szerződéssel lehet dolgozni. 

Felelős:   Viszneki Nóra 

Határidő:   folyamatos 

 

9. Az egyesület nagytermébe a TV-nek egy polcot kell vásárolni, és azt szereljék fel a 

falra úgy, hogy az jól látható legyen. 

Felelős:   Kék József 

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, Viszneki Nóra 

Határidő:   folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


