
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 09. 03.- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az ingatlan adóval kapcsolatban a Horgász Egyesület felé küldött határozatát nézze 

meg  Dr Gyöngy Sándor mert, kérték, hogy fizessük ki a 40. 000 Ft-ot, mert mi 

használjuk az épületet. 

Felelős: Dr Gyöngy Sándor 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A munkaszerződések elkészültek,alá kell íratni. A munkaidő megváltozott hét órás lett 

a munkarend és a beosztás is megváltozott. Fontos a szerződés betartása.  

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: elkészült szeptember 01. 

 

3. Az egyesületünk Tibolddaróci összekötője  elhunyt . Szeptember 05-én lesz a temetése 

a vezetőség néhány tagja részt vesz a szertartáson és részvétünket fejezik ki a 

családtagoknak. A sajnálatos esemény miatt a vezetőség feladata lesz, hogy arra a 

területre egy megfelelő embert találjunk, aki az egyesületet képviselni fogja. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A támogató szolgálat nézzen utána az olyan nyugdíjas személyeknek, akik 

egészségügyi végzettségűek és szeretnének dolgozni, négy órában, személyi 

segítőként. Szerződéssel vagy megbízási díj ellenében.  

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: Folyamatosan 

 

5. Az egyesületben szükségessé válik a kettős könyvelés. Megvettük a könyvelési 

programot, de ezt le kell rövid időn belül ellenőriztetni Rajcsáknéval, hogy 

használható-e ez a program. Valamint kérdezzünk rá a munkaügyi központban, hogy 

az egyesület könyvelését külön lehet-e venni a szállító szolgálat könyvelésétől. 

Felelős: Szabó Sándorné, Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az üdülőbe a nyársalót meg kell oldani, minél hamarabb nézzünk utána, hogy ez mibe 

kerül, ha készen vásároljuk meg. 

Felelős: Gáspár László,  

Határidő: folyamatos 
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7. Az egyesület elnöke írjon levelet a Városi Képviselő Testület részére. Melyben 

észrevételezzük, hogy a Városi Bíróság előtt a mozgássérültek részére volt kialakítva 

parkolási lehetőség és ez a járda felújításával egyidejűleg megszüntették. Kérésünk 

lenne, hogy biztosítsák a nehezen közlekedni tudók részére ezt a lehetőséget a 

későbbiek során is. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. A Polgármesteri Hivatal felé forduljon az egyesületünk azzal a kéréssel, hogy a 

Szomolyai út járdája balesetveszélyes és jó lenne,felújítani valamint az 

egyesületünkhöz érkező ügyfelek parkolási lehetőségét egy parkoló hely kialakításával 

meglehet-e oldani.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9. A Hírlevélben  jelenjen meg a Támogató szolgálat, az igénybe vehető szolgáltatások. 

Ismertessük meg a tagsággal az üdülési lehetőséget. Legyen szó arról, hogy milyen 

rendezvényeken milyen eredményeket értünk el, legyen egy, egy élménybeszámoló az 

eseményekről. 

Felelős: Korenné Orosz Edit, Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

10. A tagdíj befizetésekre figyeljünk oda. Minőségi változások lesznek, kevesebb lesz a 

taglétszám, azok lesznek a tagok, akik ténylegesen mozgássérültek, és valóban 

szükségük van a támogatásra. Ezzel arányosan csökkenni fog a támogatottak létszáma 

is. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


