
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 10. 29- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Rehabilitációs tájékoztató Füzesabonyban volt megtartva október 28-án. A 

beszámolóból sajnos még nem derült ki, hogy milyen törvény alapján lesz a 

foglalkoztatás. Függ az Uniós döntéstől is, még nincs minden törvényrendelet 

elfogadva. Az egyesület a 75% feletti részt tudja vállalni. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. Az éves szabadságot mindenki vegye ki ebben az évben, és ütemezzük, úgy, hogy 

mindig legyen valaki, aki a hiányzó személy munkáját el tudja látni.  

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatosan 

 

3. A szállító szolgálatnál a pályázatról a döntés várhatóan november 15-ig megérkezik. 

Még egyenlőre, nincs semmilyen információnk ezzel kapcsolatban. 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A LÁT ügyintézéskor egy új kérelemnél, feltétlenül nézzünk utána a régi anyagnak, ha 

már nem az első igénylés. Így kikerülhető az kérelmező elutasítása.  

Felelős: minden ügyintéző 

Határidő: október 21 

 

5. Az elnökségi ülést a jövőhónap közepén november 12-én megtartjuk. A z elnökségi 

tagokat értesítsük ki időben.   

Felelős:           Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az NCA, MEOSZ, és az Önkormányzati pályázati összegek visszaigazolására a 

számlákat ki kell gyűjteni minél hamarabb. 

Felelős: Molnár Józsefné, Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. A Szomolyai közgyűlésen új összekötőt választott meg a tagság Szabó Erika 

személyében.  Tibolddarócon is össze kell hívni a közgyűlést és a helyiek közül 

választani, kell egy erre a feladatra alkalmas személyt, aki az egyesületünkkel tartja a 

kapcsolatot.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 
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8. Az egyesületi Hírlevélbe írjuk bele, hogy „ Állás kereső klub” indult. Ezzel a 

tevékenységgel is azokat segítve, akik szeretnének munkát vállalni. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

9. A csoportvezetők részére még ebben az évben vezetői értekezletet kellene tartani. 

Ennek az időpontját egyeztetni kell és időben értesíteni a csoportvezetőket. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az egyesület nevében írjunk egy kérelmet a Polgármesteri Hivatal felé, hogy az 

épületben található nagyterem melyet jelenleg a festőművész használ, mint műtermet, 

szeretnénk megkérni egy tárgyalónak, és egyéb az egyesület által rendezett események 

lebonyolítására szolgáló helyiségnek. 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


