
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 08.05- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Regionális Civil Szövetség soron következő ülése, amely szeptemberben lesz, az 

egyesületünk üdülőjében lesz megtartva. A helyet biztosítjuk és a résztvevőket 

vendégül, látja az egyesületünk. 

Felelős:   Bukta László, 

Határidő:        folyamatosan 

 

2. Az egyesület tagdíjbefizetésének nyilvántartását át kell nézni, hogy meg vannak-e az 

adatok ,és rendesen vezetve van-e. Frissíteni kell az adatbázist. 

Felelős: Molnár Józsefné, Nagy Imréné, Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az egyesület számítógépeire a címkéket fel kell tenni a Softverek jogtisztasága miatt. 

Valamint a gépeket át kell nézni, hogy miért olyan lassú az adatok átvitele. 

Felelős:             Lázár Szilárd 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. Az üdülő és az egyesület vizes blokkját meg kell nézetni, és egy árajánlatot kell kérni, 

hogy a felújítása mennyibe kerülne. A WC ülőkére tetőket kell vásárolni, hogy 

rendesen takarítható legyen. Meg kell keresnünk egy szakember, aki árajánlatot és 

számlát ad az elvégzett munkáról. 

Felelős:           Bukta László, Gáspár László 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az épületbiztosítást meg kell néznünk, hogy van-e villámcsapásra is kötve, az 

épületben használt gépek miatt. Kérdezzünk rá Kuruczné Panyi Tündére, hogy hogyan 

lehet a szerződésbe ezt bevenni, ha nem foglalja magába a jelenlegi szerződés. 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. A szállító szolgálat dolgozói részére meg kell nézni a munkaruha boltban a pólót és 

dzsekit, valamint jól látható helyre fel kellene tüntetni a Kéz a kézben szállító 

szolgálat emblémáját. Így az orvoshoz vitt betegeket könnyebben be tudjuk vinni, és a 

nézeteltéréseket is elkerüljük a váró betegekkel szemben. 

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 
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7. A munkaüggyel megbízott munkatársunkat Szabó Sándornét hívja be az elnökség. El 

kell vele beszélgetni, a végzett munkája és a hozzá állása miatt úgy, hogy készüljön 

róla jegyzőkönyv, legyen jelen Dr. Gyöngy Sándor az egyesület jogi képviselője és az 

elnökön kívül még legalább három elnökségi tag. 

Felelős:  Bukta László, Dr. Gyöngy Sándor 

Határidő:  folyamatosan 

 

8. Az irodákban található konvektorokat át kell nézetni a biztonság technikussal, hogy a 

fűtési időszakra rendbe legyenek.  

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:    augusztus 30 

 

9. Az egyesület üdülőjébe nyársalót készíttetünk, a kiszállítás illetve helyre állításához 

segítséget kérünk, mert ehhez legalább négy emberre lesz szükség. 

Felelős:     Bukta László 

Határidő:     folyamatos 

 

10. Az egyesület részére venni kell egy üstöt, fedőt, üstházat, gázégőt mert a jelenlegi egy 

komplett felszerelés nem elegendő a rendezvények lebonyolítása. 

      Felelős:               Nyikes József, Kék József 

     Határidő:            folyamatos 

 

. 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


