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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 09. 14.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./     Az egyesületben működő Támogató szolgálatot ellenőrizni fogják a Módszertani 

központból. Várhatóan szeptember 15-én lesz, amely szakmai és módszertani 

szempontok figyelembe vételével történik. Készítse elő a szolgálat vezetője az ehhez 

szükséges iratokat, hogy az ellenőrzés alatt ne legyen fennakadás. 

  

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     Az egyesület dolgozóit is érintő változások miatt vegyük fel a kapcsolatot a Munkaügyi 

központtal, hogy a foglalkoztatáshoz honnan lehet beszerezni az orvosi papírokat, vagy 

mivel lehet igazolni a megváltozott munkaképességet. Kérdezzünk rá, hogy ők tudnak-e 

már ezzel kapcsolatban valamit, vagy kaptak-e valamilyen utasítást, hogy kiket lehet 

foglalkoztatni és kik után lehet kérni a támogatást.  

 

Felelős:             Bukta László, Újhelyiné Bukta Nónika 

Határidő:          folyamatosan 

 

3./    Az egyesület elnöksége meghívást kapott a Kazincbarcikai egyesület elnökétől az  

        Október 01-én megrendezésre kerülő esélyegyenlőségi napra. Erre a rendezvényre  

        legalább egy, de igény szerint akár két, vagy három gépkocsival menjünk el és   

        képviseljük az egyesület tagságát. 

          

Felelős:              Bukta László 

Határidő            folyamatosan 

 

4./ Az egyesületünket megkereste a Szegedi egyesület elnöke azzal a kéréssel, hogy 

tanulmányi úthoz nyertek pénzt pályázaton. Az elképzelésük, hogy a mi egyesületünket 

szeretnék megnézni és tájékoztatást kapni a működésünkről. Ez egy három napos út 

lenne és ehhez kell biztosítanunk programot, város nézést, hogy megismerjék a helyi 

nevezetességeket.     

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

 

 



5./     A csoport fogadását illetve az egyesületről és annak tevékenységéről az egyesület  

         elnöke fog tájékoztatást adni, a várost és a nevezetességeit az elnökhelyettes mutatja be,   

         míg az üdülővel és a strandfürdővel kapcsolatos tájékoztatást az üdülő gondnoka tartja  

         meg. Az ide érkező vendégek létszáma kb. harminc fő lesz, gondoskodjunk arról, hogy  

         az egyesületben legyen az érkezésükkor üdítő és apró sütemény, hogy megtudjuk őket 

         kínálni. 

       

Felelős:     Bukta László, Vámos Margit, Gáspár László 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

6./     Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is megrendezésre kerül Tatabányán a  

         Kerekes székes verseny szeptember 21-én. A meghívásra egyesületünktől vegyünk részt  

         három, négy fővel. 

 

Felelős:                Bukta László, Balogi Sándorné 

Határidő:             szeptember 21 

 

7./     Az egyesület üdülőjének gondnoka vegye fel a kapcsolatot a Zalakarosi egyesület 

         üdülőjének gondnokával és egyeztessék le a csereüdültetéssel kapcsolatos feltételeket. 

         Kérdezzen rá, hogy milyen feltételek mellett kapjuk meg a Hévízi apartmant és adjon  

         Arról tájékoztatást, hogy mi milyen lehetőségeket tudunk biztosítani számukra. 

         Amennyiben mind két fél részére megfelelő feltételek lesznek abban az esetben  

         elkészíthetjük az együttműködési szerződést. 

 

          

Felelős:                Gáspár László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

   

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


