
     E m l é k e z t e t ő 

 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009.11.11-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Bukta László szeretettel köszönt mindenkit. 

Bejelentette, hogy a MEOSZ lezárta a támogatást a pénzügyi oldalán 

A pályázatokra tették át a hiányzó költséget. 

Tájékoztatás a MEOSZ részéről folyamatos. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:     Folyamatos 

 

2. Nyugdíjakkal és a nyugdíj mellett dolgozással kapcsolatban újabb rendeleteket nem                             

hozott a kormány, várjuk a fejleményeket. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

3. A Támogató Szolgálatnál a 2010-es évre vonatkozóan nem csak a Kincstár felé kell 

majd pályázni, hanem a MEOSZ felé is. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő folyamatos  

 

4. A Mikulási ünnepséggel kapcsolatosan a kigyűjtés megtörtént, 40 főt érint. Javasolják,  

hogy a csomagok szétosztási időpontjai inkább a délutáni időkben legyenek. 

Felelős: Vámos Margit 

Határidő:  2009. november 30. 

 

5 A városunkban megszűnik a MOSO-MASA Tisztító, ezért érdeklődni kell hogy 

legközelebb hol tudnánk mosatni. Állítólag Egerből járnak Mezőkövesdre, kikkel 

majd fel lehetne venni a kapcsolatot. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: Folyamatos 

 

6. Egyesületünk elé, el kellene készíteni egy A/4-es lemez táblát „MAGÁN TERÜLET”  

és a két szállító gépkocsi rendszám megjelöléssel az épület elé kitenni. 

Felelős: Nyikes József és Kék József 

Határidő: folyamatos 

 

7. A SZIKRA alapítványnál tréning indult be, melyre 2 fő lett benevezve 

egyesületünktől, 2009. november 13-tól. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: Folyamatos  

 



8. A 2010-es évre az irodaszereket be kell szerezni, mivel az egyesületünk az utólsó 

munkanap 2009. december 18-a lesz. A bejárai ajtóra fel kell majd tüntetni a zárás 

_ szabadság miatt zárva – és a nyitás időpontját. 

Felelős. Nagy Imréné 

Határidő: 2009.12.17. 

 

9. A MEOSZ felé történő elszámolásnál, az idegen forgalmi adó befizetési lapokat be 

kell sorszámozni, mely ebben az évben történtek az üdültetésnél. Rá kell vezetni a 

kigyűjtött számlákra a MEOSZ pályázati számait, majd 1 példányban lemásolni. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő. 2009.11.16. 

 

10. Bukta László egyesületünk elnöke bejelentette, hogy az Önkormányzattól kért volt 

MSZP helyiséget megkaptuk, a szerződés megkötése folyamatban van. 

 

11. A Támogató Szolgálatnál az átalakított FIAT Dubló dokumentációját meg kérni az 

EURÓCENTER-től, KP-nél történő vizsgáztatásra. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: 2009.11.15. 

 

 

 

 

Melléklet:  Jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 


