
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 08.26- án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az Augusztus 20.-i koszorúzási ünnepségen megjelenteknek köszönetet mondott az 

egyesületünk elnöke. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:          folyamatos 

 

2. A víz automata további használatáról a mai napon lesz egy megbeszélés, szénsavas 

vízre történő cserélése, ha nem lehet megoldani, akkor az egyesületünk vissza, adja az 

automatát az üzemeltetőnek.  

Felelős:    Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

 

3. A támogató szolgálat gondozási keretét le kell írni és egy hirdetést kell 

megfogalmazni. Várjuk meg, hogy hogyan reagálnak a hirdetésre azok, akik 

gondozást vehetnek igénybe. 

Felelős:              Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:    folyamatosan 

 

4. A MEOSZ tájékoztatóját a gyógyászati segédeszköz ellátásával kapcsolatos 

jogszabályváltozás minden ügyintéző figyelmesen olvassa el, hogy az érdeklődőket 

pontosan tudjuk tájékoztatni. 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

 

5. Az egyesületünktől a Lakitelki Abyolimpiára nem jelentkezett senki, mert a 

jelentkezőknek kellene fizetni a szállás díját, ami az érintettek számára igen magas 

összeg. 

Felelős:             Gáspár László 

Határidő:    folyamatosan 

  

6. A Nyugdíj intézettől állásfoglalást kell kérni az özvegyi nyugdíj hogyan, kell nézni, 

külön kell e venni a saját jogú nyugdíjtól. Az átmeneti járadék illetve az előre hozott 

nyugdíjasok hogy dolgozhatnak. 

Felelős:   Bukta László 

Határidő:   folyamatos 
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7. Az egyesületünk nevében írjunk egy köszönő levelet a Rendelő Intézet felé, hogy 

elvégezték az akadálymentesítést a mozgássérültek, vakok és gyengén látók részére 

Felelős:    Gáspár László 

Határidő:     folyamatosan 

 

 

 

8. A Munkaügyi Központhoz a Kovácsné Gulyás Erzsébet új belépő anyagát le kell adni. 

Valamint 2009.09.01.el munkaköri leírást kell kérni Szabó Sándorné részére, amit ki 

kell postázni a lakására.  

Felelős:              Bukta László, Kovácsné Gulyás Erzsébet, Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:     augusztus 31 

 

9. Az üdülőbe a nyársaló megfelelő, szombaton ki lesz téve a helyére. Padokat kell köré 

tenni legalább 3db 1m hosszúságút, illetve apró kövekkel, vagy fővel rendezzük el 

körülötte a terepet.  

Felelős:     Golyha Csaba 

Határidő:      folyamatos 

 

10. Az egyesület felé történő Önkormányzati, MEOSZ és a SZJA 1%-os támogatásokat 

meg kell nézni, hogy milyen összeg érkezett és el lehetne dönteni, hogy ezt az 

összeget mire tudja fordítani hasznosan. 

      Felelős:               Bukta László 

     Határidő:            folyamatos 

 

. 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


