
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 11. 19- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az üdülő vizesblokkját vízteleníteni kell a fagyás veszélye miatt, illetve a 

gázkonvektort is le kell zárni a hideg idő beállta miatt. 

Felelős:  Gáspár László 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A szolgálat gépkocsiját is fel kell készítetni a téli időszakhoz szükséges gumikat, 

fagyállót meg kell venni. 

Felelős: Nyikes József 

Határidő: folyamatosan 

 

3. A foglalkoztatásban egy személynél változás történt november 1-vel. Kürthy 

Mihályné a tiszai vonalon négy településre jár ki az egyesülettől. Az ott élő rászorult 

emberek ügyintézésével lett megbízva. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A megváltozott munkaképességek foglalkozatása az óraszám változás a 6-ról 7-ra 

emelt munkaidő, mit von maga után az akkreditált személyek esetében. Nagyon fontos 

a foglalkoztatás miatt megnézni a törvény rendeletet. Az egyesületeket védet 

foglalkoztatókká nyilvánítják-e. 

Felelős: Bukta László, Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az egyesület munkavédelmi oktatása és érintés védelemmel kapcsolatos feladatát a 

Gordiusz látta el eddig. A szűkös anyagiak miatt már nem tudjuk vállalni ezt a 

költséget ezért a szerződésünket január 1-től, felmondjuk. Sándor Gyula Vattai  

egyesületi tagunkat megkeressük, hogy ezt a feladatot  lássa el.  

Felelős:           Bukta László 

Határidő:  folyamatos 

  

6. Az Önkormányzat felé és a MEOSZ-tól kapott támogatási összeget el kell számolni az 

egyesületünknek  ebben az évben, ezért a számlákat összesíteni és rendszerezni kell. 

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 
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8. Az egyesületi vizes blokkjában a fali fűtőket be kell üzemelni, mert az időjárás és a 

fagy veszélye miatt szükségessé vált. Az ajtóra egy figyelmeztetést kell tenni, hogy 

fűtés van. 

Felelős: Rudolf László, Lázár János 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az üdülőbe vásárolni kell egy 110/l-es kukát a szemét szállítás miatt. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az egyesület  ebben az évben is a mikulás ünnepét megtartja és házhoz megy a 

Mikulás. A névsort és a csomagokat előkészíteni, az ünnepségre. 

Felelős:            Kuruczné Panyi Tünde, Vámos Margit 

Határidő:        december 06 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


