
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 06.03 - án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A munkahelyi értekezleteket a szerdai napról át kell helyezni csütörtök, vagy keddi 

napra, mert a Mezőcsát-i irodából nem tudna részt venni az értekezleteken az ügyfél 

fogadás miatt. Ezért egyeztetni kell az ottani vezetéssel. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

2. A Civil szövetség Miskolcon négy napos továbbképzést és tréninget tartott, ahol az 

egyesületünk is képviseltette magát. Az ott folyó munkáról egy cikket kell írni a Civil 

Hírlevél című újságba, hogy minden érintett egyesülettájékoztatást kapjon a négy nap 

eseményeiről. 

Felelős: Vámos Margit 

Határidő: június 05 

 

3. Az interaktív portálra tegyünk fel az üdülőről, a reuma klubról, a támogató 

szolgálatról, a Kistérségi, D Borsodi Leader közösségben történt eseményeket és híreit 

Felelős:             Lázár Szilárd 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. A Szállító szolgálat gépkocsiját átalakításra kell vinni, meg kell a négypontos rögzítést 

készíttetni, hogy alkalmas legyen a kerekes székes betegek szállítására is. 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A MEOSZ –tól kapott tagarányos támogatás összegét, valamint a szállítási díjból 

lehet-e a tartalékalapba beépíteni, hogy gépkocsit tudjunk cserélni. Ezt meg kell 

kérdezni, hogy engedélyezett-e? 

Felelős:             Korenné Orosz Edit  

Határidő:   folyamatosan 

  

6. Az  Önkormányzatoktól kérjük el a 2009-re vonatkozó törvényrendeletet a szociális, 

és egészségügyre vonatkozóan, hogy az egyesületnél érdeklődő ügyfeleket pontosan 

tudjuk tájékoztatni az őket érintő lehetőségekről. 

Felelős: Tóth János, Ducsa Judit 

Határidő: folyamatos 
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7. Az elnökségi ülésre a meghívókat 15-16- án küldjük ki a vezetők, csoportvezetők és a 

társ Egyesületek vezetői részére, hogy legyen idejük visszajelezni, hogy részt 

kívánnak-e venni az értekezleten, amit június 26-án 9 órakor tartunk itt az 

egyesületben. 

Felelős:  Nagy Imréné 

Határidő:  július 16 

 

 

8. Azok, aki a rehabilitációs járadékosokban részesülnek 2009. 06 hótól az átlag 

keresetüket hogyan veszik figyelembe, mennyire veszélyezteti a nyugdíjfolyósítótól 

kapott járadékot 2010-től. Nézzünk utána az APEH rendeletében 

Felelős:             Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:    folyamatosan 

 

9. A Vatta-i település összekötője Kása Lajos jelezte az egyesület vezetője felé, hogy 

nem kívánja tovább ellátni ezt a feladatot. A vezetőség beszélje meg, hogy ki lenne az 

a személy, aki helyette el tudná látni ezt a feladatot. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10.  A Közösségi Házban a protokolláris viselkedés és szabályokról tartanak előadást erre 

kapott az egyesületünk is meghívást, melyre legalább két fő vegyen részt.  

Felelős:              Vámos Margit 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


