
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 10. 21.- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A vezetőségi ülés október 28-án lesz megtartva, a beszámolót el kell készíteni a 

meghívóban szerepeltek szerint, az egyesületben végzett eddigi munkáról legyen 

beszámoló. Valamint egy tájékoztatás a szállító szolgálatban végzett tevékenységről, a 

lakás átalakítási támogatásról, és az üdülőben történő felújítás illetve az üdültetésről is 

adjunk tájékoztatást a vezetőségi tagoknak. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:          október 28 

 

 

 

2. Az összekötőknek az NCA pályázati pénzből fogunk megbízási díjat fizetni az éves 

munkájuk elismeréséért. Ezt az összeget a fizetési napon fogjuk átutalni a megbízottak 

részére. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:    október 30 

 

 

 

3. A MODINE-től 300000Ft-ot kapott az egyesületünk ezt az összeget egy projekttor 

megvásárlására fogjuk felhasználni. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:     folyamatosan 

 

 

 

4. Az október 23-i ünnepségre egyesületünk a Civil szövetséggel együtt fog koszorúzni, 

mindenki, aki tud, az vegyen részt ezen a rendezvényen. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:    október 23 

 

 

5. A tagdíjak beszedésével megbíztuk Kispál József tagunkat, aki elmondta, hogy a tagok 

hiányolják a Hírlevelet, amelyből értesülhettek arról, hogy mi történt és milyen 

rendezvényeket szervez az egyesületünk. Ezért a jövő hónapban egy A/4-es nagyságú 

híranyagot készítsünk el, amely az elmúlt időszak eseményeit foglalja össze.  

Felelős:                Bukta Lászó 

Határidő:       folyamatosan 
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6. A TB ügyintézéssel megbízott Újhelyiné Bukta Mónika szerződését el kell készíteni a 

munkaügyi központba beadni. 

Felelős:     Bukta László 

Határidő:     folyamatosan 

 

 

 

7. A kibővített értekezletre az elmúlt év és az idei LÁT kérelmekről egy összefoglaló  

tájékoztatást  írjon Rudolf László az egyesületünk elnökségi tagja. 

Felelős:                Rudolf László 

Határidő:       október 28 

 

 

 

8. Az egyesületben a rehabilitációs járadékon lévő munkatársak foglalkoztatásával 

kapcsolatban keressük meg a nyugdíjfolyósító intézetet és kérjünk állásfoglalást a 

munkabér kifizetéséről. 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

 

 

9. A SZIKRA alapítvány október 30-án, Miskolcon tréninget tart a civil szervezetek 

részére, amelyre az egyesülettől is legalább két fő részvételére számítanak. 

Felelős:          Bukta László 

Határidő:          október 30 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


