
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 08 13.- án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesülettől két fő vesz részt az augusztus 20-i koszorúzáson. Az elmúlt évhez 

hasonlóan a Civil szervezetekkel közösen emlékezünk meg.  

Felelős: Tari Vince, Golyha Csaba 

Határidő: augusztus 20. 

 

2. Az egyesület üdülőjében megszállt vendégek után az idegenforgalmi adót a 

Polgármesteri Hivatal felé rendezni kell, mezt kaptunk egy értesítést mi szerint a 

június havi még nincs rendezve.   

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az egyesület gépkocsi vásárlása miatt 1 millió Ft hitelt vettünk fel. A szolgálat 

működési engedélyébe be kellene írni mind a két gépkocsit, mert így több 

feledtegységet tudunk elszámolni a szolgálat részére. Utána kell nézni, hogy 

megoldható-e mindkét gépkocsi működtetése.  

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

4. Az egyesületünk meghívót kapott Lakitelkre a IV. Országos Abylimpiára. Október 20-

22-ig a résztvevők tizenöt kategóriában nevezhetnek be, melyet a végén elismerésben 

részesítenek. A jelentkezéseket szeptember 20-ig le kell jelenteni a MEOSZ felé. 

Felelős: Balogi Sándorné 

Határidő: szeptember 20 

 

5. Az egyesület érdeklődje meg a Takarék szövetkezettől, hogy az évvégén két havibért 

át tud-e utalni a Munkaügyi Központ felé úgy, hogy mínuszba megy át a számlánk. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

  

6. A MEOSZ-tól kérdezzünk rá, hogy milyen kereső programmal dolgoznak mit 

használnak az adatbázisban. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az Álláskulcs programon belül, kérdezzünk rá a MEOSZ illetékes ügyintézőjétől, 

hogy a munkaerő közvetítéshez szükséges gépek, eszközök hogyan lesznek biztosítva, 

a szerződés szerint kinek kell biztosítania az eszközöket.  

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 
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8. A foglalkoztatás álláskereső programot kell készíteni, hogy minél áttekinthetőbb 

legyen a jelenleg is munkát kereső megváltozott munkaképességűek személyek 

adatlapjai. 

Felelős: Lázár Szilárd, Vámos Margit 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az egyesület a Horgász egyesülettel közösen használjuk az üdülőt melyet az Állam 

Kincstár ellenőrzött, hogy a rendeltetés szerint használjuk-e. Mindent rendben találtak 

a vizsgálat alkalmával. Az üdülő alapszabályába legyen benne, hogy milyen jogcímen 

használja az egyesületünk. A dolgozói pihenését, regenerálását biztosítja az üdülő 

fenntartásával. 

Felelős: Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az üdülő bevétele kevesebb mint az elmúlt évben, de a Horgász Egyesület felé az 

elmúlt évhez hasonlóan hatvanezer forintot tudunk átadni a részük használatáért. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


