
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 10. 15- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A támogató szolgálat pályázata a Minisztériumnál van, aláírás miatt. Várhatóan 

november végén megjön az értesítés az pályázat elbírálásáról. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A MODIN KFT részére fogalmazzunk meg egy levelet melyben az egyesületünk 

részére adott támogatás összegét, köszönjük meg. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatosan 

 

3. A segítő szolgálat településeken történő megjelenését, úgy lehetne megvalósítani, 

hogy az adott településeken egészségügyi szakképesítéssel, rendelkező gondozókkal 

megbízási szerződést kötne az egyesületünk. Így a helyi betegek gondozása megoldott 

lenne. 

Felelős:           Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A Szomolyai taggyűlés és csoportvezető választás október 21-én lesz megtartva a 

Közösségi házban. A meghívókat küldjük el a Polgármester úr és a tagok részére. 

Felelős: Bukta László, Dr Gyöngy Sándor 

Határidő: október 21 

 

5. Az egyesülethez több sorstárs jön olyan kéréssel, hogy szeretne speciális 

segédeszközhöz jutni de, nem tudja kihez, forduljon. Egyesületünk nevében keressük 

meg a városunkban működő Karitaszt és kérjük meg, hogy legyenek partnerek abban, 

hogy ha kapnak ilyen eszközöket, azokról értesítsenek, hogy azoknak, akiknek 

szüksége van, rá oda tudjuk irányítani.   

Felelős:           Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az egyesületi dolgozók szabadságait nézzük át, mert minden dolgozónak ebben az 

évben ki kell vennie az éves szabadnapjait. Senki ne vigye át a következő évre, mert 

nem vihető át. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az egyesületünk a Civil szervezettel közösen vesz részt az Október 23-i koszorúzáson 

és az azt követő ünnepségen. 

Felelős: Bukta László, Tari Vince 

Határidő: folyamatos 
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8. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos értekezlet volt 

Nyíregyházán. Az EU.elvárás és követelmény,a támogatás mértékéről 2009-től, és az 

akreditációval kapcsolatos dolgokról volt szó.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az üdülő átalakításáról kérjünk egy költségvetést a kivitelezőtől, hogy mennyibe 

kerülne,mert a gépkocsi vásárlás miatt nem biztos, hogy be tudjuk vállalni az 

átalakítással járó költségeket. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

10.  A férfi WC-nél nem jó a mosdó csaptelep ezt meg kell nézni, hogy javítható-e, vagy 

egy újat tegyünk fel. A vízóra aknához készíttetni kell egy fedélemelő, mert a 

leolvasásnál mindig nehézséget okoz a felemelése. 

Felelős:            Kék József 

Határidő:        folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


