
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 10. 01- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A bérek illetve a Casco valamint a gépkocsi törlesztő részletét a mai nap folyamán át 

kell utalni a folyószámlákra. 

Felelős:  Lázár Szilárd, Szabó Sándorné 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A Szomolyai területi képviselő választást ebben a hónapban meg kell tenni. A helyi 

Polgármesterrel egyeztetni, hogy a választáson, ha tud, legyen jelen, mert jelenleg egy 

megbízott képviselőnk van azon a területen. A tagokat értesíteni kell, hogy minél 

többen legyenek ott a választáson. 

Felelős: Bukta László, Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatosan 

 

3. A Tibolddaróci  csoportunknál is, hasonló gondokkal küszködünk ugyan is, ott is 

kellene egy csoportvezetőt választani. A tagok segítségével egy olyan csoportvezetőt 

kell választani, aki a helyi tagok érdekeit képviseli és segíti őket az ügyeik 

intézésében.  

Felelős:           Bukta László, Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A Bogácsi Polgármesteri Hivatal részére a szerződést el kell készíteni és minél 

hamarabb el, kell juttatni az” Együttműködési Megállapodást „a Polgármester úr 

részére. 

Felelős: Bukta László, Nagy Imréné 

Határidő: Folyamatosan 

 

5. Az egyesületünk egyik dolgozója beiratkozott a Szociális gondozó és ápoló iskolába. 

Így a szállító szolgálatnál kocsi kísérői munkakört is, elláthatja ezzel is növelve a 

feladategységek számát.    

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

  

6. A MEOSZ szervezésében Lakitelken lesz megszervezve az Abiolimpia. Erre a 

rendezvényre az egyesületünktől négy fő vesz részt. 

Felelős: Gáspár László, Balogi Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. A tagok részére meghirdetett horgász parti pénteken / október 03-án/ lesz megtartva a 

Bogácsi halastónál. Minden dolgozóját és egyesületi tagot szeretettel vár a vezetőség. 

Felelős: Bukta László, Kispál József 

Határidő: folyamatos 
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8. A LÁT ügyintézéssel kapcsolatban, az elszámolásokat pontosan el kell készíteni. 

Nagyon oda kell figyelni és pontosan tájékoztatni az ügyfeleket. A 7 pontos Orvosi 

papírnál az eredetit be kell mutatni, mielőtt elindítjuk a kérelmét.  

Felelős: minden Lát ügyintéző 

Határidő: folyamatos 

 

9. A munkaruha használata a támogató szolgálat illetve a szállítók viselhetnének egy 

megkülönböztető ruházatot a kihordási idő betartásával. 

Felelős: minden szolgálati dolgozó 

Határidő: folyamatos 

 

10.  A Munkaügyi Központban takarító képzés indult, az álláskeresők körében, ha valakit 

érdekel ezt a lehetőséget, tudjuk javasolni, mint képzést. 

Felelős:           Viszneki Nóra 

Határidő:        folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


