
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 01 07- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületünk a Gordiusz Kft- el a szerződést felmondta. Mert éves szinten 

260.000Ft volt a kiadásunk, és ezért évente egy- két alkalommal jöttek ki az érintés 

védelem miatt. Ezt a feladatot  megbízási szerződéssel is el lehetne látni ami jelentős 

anyagi megtakarítást jelentene az egyesületnek. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A támogató szolgálatnál dolgozók részére a bérfejlesztést el lehet készíteni, mert a 

szerződés megérkezett. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az Emődi Szociális Szövetkezet meg kereste az egyesületet, azzal a kéréssel,hogy 

olyan megváltozott munkaképességű embereket keresnek, akik ismerik a számítógép 

kezelését, távmunka lehetőséget biztosítanának a számukra. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A z előnyugdíjas dolgozók esetén az egyesület kapja-e támogatást arra a dolgozóra,ezt 

a törvény rendeletet át kell nézni. 

Felelős:           Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az egyesület üdülőjét várhatóan áprilisban nyitjuk addig a javításokat el kell látni A 

térítési díj maradjon, ne kérjünk többet az ebben az évben sem. 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:  folyamatos 

  

6. Az szolgálati gépkocsikhoz a tartozékokat / egészségügyi láda,poroltó,húzó kötél/ 

nézzék át és ami hiányzik vagy lejárt azt pótolni kell. 

Felelős: Nyikes József, Kék József 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az  egyesület veb lapját el kell készíteni és legyen rajta a támogatóink névsora is . 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatosan 
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8. Az  rehabilitáltak munkabéréről szóló törvényt át kell nézni, illetve a munkaügyi 

központnál és a nyugdíj folyósító igazgatóságnál is érdeklődni kell , hogy a minimál 

bér vagy annak csak a 90%-át kereshetik a rehabilitáltak. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

9. A béren kívüli juttatásokat nézzük meg, hogy milyen címen vagy milyen összegig 

adhatók, ami adómentes a dolgozók részére. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az egyesület részére és a reuma klub tagsága részére igényeljük meg a Polgármesteri 

Hivatal kezelésében lévő az egyesület épületében található nagytermet. Melyet 

jelenleg a festőművész bérel, de nem használja.    

Felelős:            Vámos Margit 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


