
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 08 27.- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesülettől két fő vett 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. A LEADER 2008.08.28-án tartja a kistérségi szövetségének értekezlete. A pályázat 

egyeztetése lesz Mezőcsáton. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: augusztus 28 

 

3. Az egyesület dolgozói részére a béreket rendezni kell szeptember 1-ig. Készüljenek el 

az új szerződések a munkaköri leírással 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: szeptember 1 

 

4. Az  elnökségi ülést szeptember 10-re ütemezzük elő, értesítsük az elnökség tagjait 

időben, hogy minnél többen legyenek jelen az értekezleten 

Felelős: Nagy Imréné, Molnár Józsefné 

Határidő: szeptember 10 

 

5. Az NCA pályázat be lett adva ennek a nyomon követése nagyon fontos. Figyeljük a 

visszaigazolást a benyújtásról, ha hiányosság van azokat pótolni kell. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az üdülőben a vendégek részéről felmerült az igény, hogy egy nyársaló helyet 

alakítsunk ki az udvaron. Meg kell nézni, hogy készen lehet-e vásárolni, és az 

mennyibe kerül ,illetve, ha készítünk egyet az mibe kerül az egyesületnek. 

Felelős: Gáspár László, Golyha Csaba 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az egyesület életének archiválása, listával ellátva,DVD fotók rendezése a 

rendezvényekről. Listával ellátva legyen folyamatos. 

Felelős: Balogi Sándorné, Vámos Margit 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. Az egyesület takarítása legyen beosztva a viták elkerülése érdekében, minden héten. 

Felelős: Molnár Józsefné 

Határidő: folyamatos 
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9. A szabadságokat próbáljuk úgy igénybe venni, hogy mindig legyen valaki aki a 

hiányzó munkatárs feladatát ellátja, hogy ne legyen fenn akadás. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az egyesületünk adjon fel hirdetést, hogy a megváltozott munkaképességű emberek 

részére,segítséget nyújtunk azoknak akik szeretnének elhelyezkedni. Az önéletrajz 

megírásában és az állás interjúra felkészítésben. 

Felelős: Viszneki Nóra 
Határidő: folyamatos 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


