
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 07.01- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A napokban kapott kormányrendelet, mely szerint a LÁT támogatás a mai, nappal 

megszűnik félre tájékoztatás volt. A MEOSZ értesített bennünket, hogy továbbra is 

ebben a formában lehet a támogatásra jogosultak kérelmét felvenni.  

Felelős:  Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

2. Az elnök külön megköszönte azoknak, akik a kibővített vezetőségi ülésen segítettek. 

            Úgy érezte jól sikerült, pontosan előkészített volt az értekezlet. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az egyesületünk szállító szolgálata a helyi és a környező települések 

önkormányzataival vegye fel a kapcsolatot, és ahol még nem sikerült együttműködési 

szerződést kötnünk azt a lehetőségekhez mérten kössük meg. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. A kibővített ülések alkalmával a meghívott vezetők száma közel hatvan fő ezért az 

egyesületünk egy 70 l-es üstöt üstházzal és gázégővel, és palackkal vásároljon, mert a 

jelenlegi üst már nem elegendő a vendéglátáshoz.  

Felelős:           Nyikes József 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A MEOSZ által kiírt mentori állásra az egyesületünk is elküldte a pályázatát, amit el is 

nyertünk. Két fő részére adott ez a lehetőség. 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. Az egyesület könyvelője figyelje a bérekről kiadott törvényeket a megváltozott 

munkaképességű dolgozók kereseti lehetősége miatt, hogy ne veszélyeztesse a 

nyugdíj, illetve a járadék összegét. 

Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika, Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatos 

 

7. A szállító szolgálathoz a gépkocsivezetők mellé az egyesületi dolgozói közül egy fő 

helyettesítőt ki kell nevezni, hogy a szállítás folyamatosan meg legyen oldva. 

Felelős:  Korenné Orosz Edit 

Határidő:  folyamatosan 
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8. Az egyesület nagy termébe található számítógépekhez új monitort kell vásárolni, 

valamint az üdülőbe ki vitt TV készüléket pótolni kell. 

Felelős:             Nyikes József 

Határidő:    folyamatosan 

 

9. Az egyesület Vatta-i összekötői teendők ellátására keresni kell egy alkalmas személyt, 

mert a jelenlegi vezető jelezte, hogy nem kívánja el látni tovább ezt a feladatot  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


