
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 11. 05- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A szállító szolgálat pályázata sikeres volt, mely biztosítja a 4600 feladategység 

teljesítését 6-7 személy részére a szolgálatnál. 

Felelős:  Korenné Orosz Edit 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. Az éves megszorítások miatt a Gordiusz részére írjunk egy levelet, hogy a jövő évtől  

nem kérjük a szolgáltatásaikat, mert az egyesület nem tudja finanszírozni  azt. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatosan 

 

3. A MEOSZ felé az állásfoglalás a rehabilitációs munkavállalásról. De a régiót is 

megvárni és közösen fogalmazzuk meg. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A MEOSZ – nál  elnökségi választás lesz. Jól át kell gondolni, és olyan személyt kell 

javasolni, aki a Borsod Megyei egyesületek érdekeit megfelelően képviseli. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A foglalkoztatásból eredő gondok áthidalására várjuk a MEOSZ reagálását. A 

törvénymódosításnál álljon ki a mi érdekeinkért, képviselje a rehabilitáltak munka 

lehetőségét.  

Felelős:           Bukta László 

Határidő:  folyamatos 

  

6. Az Önkormányzat felé a pályázati pénzt el kell számolni, a számlákat ki kell gyűjteni 

Felelős: Molnár Józsefné, Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az egyesületünk Királyhelmecről kapott meghívást egy sport és kézügyességi 

versenyre 2008. December 06-án. Minden jelentkezőt szeretettel várnak. A 

részvételről kérnek visszaigazolást november 15-ig el, kell küldeni. 

Felelős: Balogi Sándorné 

Határidő: november 15 

 

8. Az egyesületi Hírlevélbe írjuk bele, hogy „ Álláskereső klub” indult. Ezzel a 

tevékenységgel is azokat segítve, akik szeretnének munkát vállalni. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 
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9. Az egyesület elnökségi ülése november 12-én lesz. Minden elnökségi tagunkat 

értesítsünk időben az értekezlet időpontjáról. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az egyesület  ebben az évben is a mikulás ünnepét megtartja azoknak a gyerekeknek, 

illetve tagoknak, akik halmozottan sérültek. Most mindenkihez a Télapó személyesen 

megy el, és nem hívjuk össze a gyerekeket. Egyezetni kell a családokkal a látogatás 

időpontját, illetve a Mikulás személyét is, hogy vállalja-e.  

Felelős:            Kuruczné Panyi Tünde, Vámos Margit 

Határidő:        december 06 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


