
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 07.23.- án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A következő értekezletre július 30-án küldjünk meghívókat az elnökségi tagok részére, 

illetve a Mezőcsáti vezetők részére. Az értekezlet napirendi pontjai között legyen az 

első félév értékelése az egyesület és a támogató szolgálat munkájáról. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: július 30. 

 

2. Az egyesületi csoportvezetők részére szeptembertől vezessük be, hogy rendszeresen 

adjunk tájékoztatást az eseményekről, és érdeklődését elősegítse. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

3. A tagdíj befizetéseket egyeztetni kell és azokat, akik a felszólító levél ellenére sem 

rendezték a hátralékukat zárja ki a vezetőség a tagok sorából. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

4. Az egyesült LÁT ügyintézése során, ha olyan ügyféllel találkozunk, aki kerekes 

székes, vagy mankóval közlekedik, annak javasoljuk a telefonos pályázati lehetőséget. 

Felelős: LÁT ügyintézők 

Határidő: folyamatos 

 

5. Az egyesületi Hírlevél várhatóan októberben elkészül. Várjuk az ötleteket és a 

programokat, hogy mi kerüljön az újságba. A rehabilitációval kapcsolatos 

lehetőségekről, a rendeletről a törvénnyel kapcsolatos tájékoztatás minél több helyi 

lapban közöljük, az érdeklődök számára. A helyi újságokkal a kapcsolatot fel kell 

venni és az anyagot a részükre átadni. 

Felelős: Ducsai Judit, Tóth János 

Határidő: folyamatos 

  

6. A megbízási díjak miatt a csoportvezetőket értesíteni kell levélben, hogy az adat 

egyeztetése, valamint a számlaszámuk szerződésével keressék meg egyesületünket, és 

nyilatkozzanak az adatok helyességéről. 

Felelős: Nagy Imréné, Molnár Józsefné 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az épületben található tűzoltó készüléket rögzíteni kell, mert a földre helyezve 

balesetet is okozhat. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatos 
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8. Az ANTSZ. a támogató szolgálat felé azzal a kéréssel fordult, hogy a 

személygépkocsit úgy kell kialakítani, hogy az ételhordók rögzítve legyenek. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

9. A Montázs és a Mezőkövesdi Újságban adjuk fel a hirdetést, hogy az egyesületnél 

működik a támogató szolgálat, mert még mindig sokan nem tudják, hogy van 

lehetőségük a fogyatékkal élőknek a szállítást és a gondozást igénybe venni. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

10. A Heine betegek részére augusztus 10-én, Miskolcon egy kétnapos rendezvény lesz 

ahová minden sorstársat szeretettel várnak. 

Felelős: Balogi Sándorné 

Határidő: augusztus 10. 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


