
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 10. 08- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Munkaügyi Központ által szervezett „ Állás börze” 2008.10.09-én a Sportcsarnokba 

lesz megrendezve, ahol a munkáltatók is jelen lesznek, és tájékoztatás adnak a 

munkavállalók részére. 

Felelős:  Viszneki Nóra 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. Az egyesületünk kérje meg Szakály Józsefet, Emilben, hogy az összes egyesületi 

flottás telefonszámot adja meg, mert így a 70-es számon ingyen beszélgethetünk. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az NCA program alapján az elektor gyűlés első előadásáról értesíteni fognak. A mi 

egyesületünktől Viszneki Nóra lett jelölve. 

Felelős:           Bukta László, Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A Szomolyai tájékoztató taggyűlésre a meghívókat el kell készíteni. Október 20-22-

közötti időre lehetne a Közösségi házba összehívni a tagokat. Az Önkormányzatot is 

meg kell hívni, mert csoportvezető választás lesz. Szabó Erikával a kapcsolatot fel kell 

venni, hogy vállalja el az összekötő tisztséget.  

Felelős: Bukta László, Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: október 22 

 

5. A munkaruha használatáról és annak a kihordási idejét nézzük meg, járjunk utána a 

szabályzat szerint.   

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az egyesületi és a támogató szolgálat dolgozói részére névjegykártyát kell készíteni, 

hogy az ügyfeleknek, vagy érdeklődőknek jól olvasható tájékoztatást tudjunk adni. A 

honlapot is át kell nézni, és frissíteni kell az adatokat rajta. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. A Bogács településsel kötendő együttműködési szerződést is szorgalmazni kell és mi 

hamarabb el, kell juttatni a Polgármester úr részére. 

Felelős: Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatos 
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8. A DOMAIN internet elérhetőség után kellene nézni a VODAFON telefon társaságnál. 

A térerő még most sem jó, sok esetben nem használható rendesen a készülék ezt a 

problémát jelezzük a társaság felé. Javaslat érkezett a készülék Nokiára, történő 

cseréjére. Ezt csak a hűségnyilatkozat letelte után nézzük meg. 

Felelős: Nyikes József 

Határidő: folyamatos 

 

9. A szociális gondozó és ápoló iskolába Golyha Csaba jelentkezett. Tanulmányi 

szerződést kellene készíteni vele, hogy a képzés idejét biztosítani tudjuk. Meg kell 

nézni, hogy az akreditációból hogyan lehet igazolni, illetve elszámolni az idejét. Meg 

kell nézni, hogy lehet a jövőben pályázat útján bérkifizetéshez jutni.  

Felelős: Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az egyesületünket tájékoztatták, és felhívták a figyelmet arra, hogy a NAPOS 

OLDAL Alapítvány elektromos háztartási gépeket gyűjt a mozgássérült, rászorulok 

részére. Mindenki, aki tud az ismeretségében olyan személyt, aki szívesen 

adományozna az alapítványnak, hívja fel a figyelmét a lehetőségre. 

Felelős:            minden dolgozó 

Határidő:        folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


