
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 09. 24.- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületünknek szüksége van egy könyvelőre, aki a kettőskönyvelést is tudja 

készíteni, és vezetni, mert 2009-től szükség lesz rá. 

Mindenkép adjunk fel egy hirdetést, és pályázat útján legyen lehetőség az állás 

betöltésére. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A Foglalkoztató Hivataltól állásfoglalást kell kérni, az akreditált 19 fő 

foglalkoztathatóságáról. 

Felelős: Bukta László, Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az  egyesület dolgozói folyamatosan figyeljék a pályázati lehetőségeket, amelyek 

segítségével könnyebben lebonyolíthatjuk a rendezvényeket, vagy eszközbeszerzéshez 

kaphatnánk lehetőséget. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatosan 

 

4. Az egyesület Mezőcsáti irodájába szeretnénk bővíteni a dolgozók létszámát 1 fővel, 

amennyiben erre lehetőség van az akreditációs szabály szerint.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatosan 

 

5. A Munkaügyi Központtól érdeklődjük meg, hogy elég-e a 7. pontos orvosi 

szakvélemény,vagy a Bizottság által kitöltött írat is, kell a munkába álláshoz.. Tudjuk 

meg, hogy kik lehetnek foglalkoztatottak. 

Felelős: Bukta László, Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

  

6. A  Banki átutalásokat ki kell gyűjteni, de csak a kiadásokat a MEOSZ felé. 

Felelős: Szabó Sándorné, Molnár Józsefné 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. A Gordiuszt meg kell kérdetni, hogy milyen kötelezettségünk van, a munkavédelem 

terén. Kell-e szondáztatni, és milyen időközönként. Próbafújást kell-e tenni? Erről 

naplót vezetni. Illetve munkavédelmi oktatásokat milyen időközönként kell tartani. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 
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8. Az egyesületünk dolgozói figyeljenek oda, ha a Munkaügyi Központ indít 

tanfolyamot, azt igénybe vehetik-e díjmentesen, olyanok, akik foglalkoztatottak ,de 

szeretnének átképzésen részt venni 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az egyesület tagságának a figyelmét hívjuk fel arra, hogy a parkoló kártya lejártakor a 

Rehabilitációs Bizottság Szakvéleményét kell kérni, mert csak arra adják ki az 

Okmány irodában. 

Felelős: minden dolgozó 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az őszi időjárás beálltával és a fűtés kezdete miatt mindenki figyeljen oda az ajtók 

bezárására és írjuk ki az ajtóra is, hogy az ügyfeleknek is felhívjuk a figyelmét erre. 

Felelős:           Nagy Imréné 

Határidő:        szeptember 30 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


