
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 05. 13 - án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az esélyegyenlőségi napra a buszokba ásványvizet, üdítőt és poharakat készítsünk. 

Minden buszba vigyen a csoportvezető parkoló kártyát, és legyenek a  Mezőkövesd, 

felíratok elhelyezve az a busz elején és hátulján, hogy mindenki megismerje a 

résztvevők közül. 

Felelős:  Lázár Szilárd, Balogi Sándorné 

Határidő:  május 16 

 

2. A MEOSZ felé jelezzünk vissza, hogy egyesületünk nem kér ebédet csak a 

programon, vesz részt a tagság.  

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: május 14 

 

3. Az egyesület elnöke megköszönte a május 1-2-án azoknak a dolgozóknak, akik a Civil 

hét zárásán aktívan részt vettek a programok lebonyolításában.   

Felelős:             Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. A Civil Szövetség elnökét meg kell kérni, hogy vásároljon a következő rendezvényre 

egy 70 l-es üstöt,üstházat és egy égő fejet, mert nekünk egy van és az már nem elég a 

résztvevők létszáma miatt 

Felelős:           Vámos Margit 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A MEOSZ az Interaktív oldalát június 15-vel indítani szeretné, ehhez minden 

segítséget és adatot adjunk meg az egyesületről. 

Felelős:             Lázár Szilárd 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. Az üdülőbe kukát kell venni a szállítás és a jobb tárolás miatt. Valamint egy új 

hűtőszekrényre ki kell cserélni a régit, mert nem működik rendesen  

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatos 
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7. A nyomtatóba a patronokat fel kell töltetni, és a fénymásoló gépet át kell nézetetni, 

mert nem másol rendesen. 

Felelős:  Nagy Imréné 

Határidő:  folyamatosan 

 

 

8. A rehabilitációs járadékosokkal fel kell venni a kapcsolatot, valamint a 

foglalkoztatókkal is, hogy a munkát vállalókról minden adat meg legyen az 

egyesületünknél. A Munkaügyi Központtal tartsuk a kapcsolatot. Készíteni kell egy 

listát a foglalkoztatókról, amelyen a cím, és elérhetőség rajta van. Az adatlapokra 

kerüljön fel a betegség bővebb leírása és a kitöltési dátum is, a kiközvetítés miatt. 

Felelős:             Viszneki Nóra, Vámos Margit 

Határidő:    folyamatosan 

 

9. A netten meg található a munkaerő közvetítéshez szükséges adatlap ezt le kell tölteni, 

és ez alapján kell a munka vállalók adatlapját kitölteni. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

10.  A soron következő elnökségi ülés május 27-én lesz. Az elnökségi tagokat időben 

értesíteni kell, telefonon vagy levélben. 

Felelős:              Nagy Imréné 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


