
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 02. 11- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületünk benevezett a Tard településen rendezett hurka fesztiválra ,melyen 

három fő készíti a finom hurkát és  képviseli a tagságot. 

Felelős:  Balogi Sándorné, Kispál József, Görbe Sándor 

Határidő:  február 14 

 

2. A segítő szolgálat részére vásárolt új és a régi személygépkocsikat az EU előírásai 

szerint átalakítattuk, ezért a Közlekedési Minisztériumtól kérjünk állásfoglalást, hogy 

a gépkocsi forgalmiba be kell-e jegyeztetnünk a változást. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az  NCA pályázatot át kell beszélni, meg kell nézni, hogy tárgyi eszközök, fejlesztés, 

címen mikre lehet a pályázni. 

Felelős:            Viszneki Nóra 

Határidő:   február 20 

 

4. Az egyesületi dolgozok munkabérének alakulása miatt a nyugdíjfolyósító intézettől 

állásfoglalást, kell kérni, hogy mennyi lehet a bérük, azoknak, akik onnan is kapnak 

jövedelmet. 

Felelős:           Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az Önkormányzati pályázati anyag még nem érkezett meg. Figyeljük a honlapon és, 

ha ott már megtalálható, akkor töltsük le az anyagot. 

Felelős:            Viszneki Nóra 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. A Mezőcsáti irodába venni kell 3-4 db forgószéket, a baleset elkerülése miatt, mert 

amik jelenleg vannak már nem a legjobbak. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az egyesületi szállító szolgálatának ellenőrzése az Államkincstártól várhatóan 

márciusban lesz. Az elnökünk előre láthatólag nem tud itt lenni ezért az egyesület 

Titkára lesz, aki a jogi oldaláról képviseli az egyesületet, a szolgálat vezetőjével 

Felelős:  Korenné Orosz Edit, Dr Gyöngy Sándor 

Határidő:  folyamatosan 
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8. A szolgálat támogatására érkezett pályázati pénz 9. 3 millió Ft-ot meg kell nézni, hogy 

irodabútort lehet-e vásárolni belőle. Mert a kapott összeget számlával le kell fedni, 

mert ha ez nem történik meg a különbözetet valószínű vissza, kell adni az 

egyesületnek. 

Felelős:            Viszneki Nóra, Korenné Orosz Edit 

Határidő:   folyamatosan 

 

9. A segítő és szállító szolgálat dolgozói pont értékben dolgoznak, ami 1200-2000. 

PÉ.lehet, ezt nem lehet túl lépni, így nagyon oda kell figyelni, hogy mennyi 

gondozottat tud a szolgálat ellátni. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az egyesület üdülőjét áprilisban üzembe szeretnénk helyezni, előre láthatólag a 

hűtőszekrény,a TV cseréjére szükség van. Illetve egy kisméretű ruhás szekrény 

vásárlása került szóba. 

Felelős:             Gáspár László 

Határidő:         március 30 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


