
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2014.07.30.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./ Elnökünk Bukta László aggodalmát fejezte ki bírósági beadványunkkal kapcsolatban ami  

     inkább aggodalomra ad okot, az a posta .történt már olyan, hogy nem kaptunk meg banki  

    kivonatot. itt majd rá kell kérdezni telefonon, nehogy ilyesmi történjen  

 

     Felelős :  Bukta László 

   Határidő : folyamatos  

 

 

2./ Szállító szolgálatunknak, nem kell pályáznia idén, feladategységeket, augusztus-  

     szeptember körül kell majd megemelni erre figyelni kell mert fontos. A fogyatékos  

     gondozottak számát emelni kell . Anyagilag jól áll a szolgálat, de a három évre kapott  

     támogatást december 31-ig fel kell használni  

     

    Felelős : Korenné Orosz Edit  szolgálatvezető  

    Határidő : folyamatos  

 

 

 

3./ Számlát egyet kell hagynunk a mostani három helyett  így tudunk spórolni a könyvelési  

     díjjal is  

 

    Felelős: egyesületi dolgozók  

    Határidő :  folyamatos  

 

  

 

4./ Szervezés alatt áll a szünidő búcsúztató pályázott programunk is. Újhelyiné Bukta Mónika  

    kérte, segítségünket, apró ajándéktárgyakkal kapcsolatban. az egyen póló már érkezik is  

    csütörtökön   szitázni kell, mert egyszínű mintanélküli pólók bohóc 45 ezer forintért jön  

   Fontos még az is, hogy országos egyesületünk ifjúsági referensét Vid Natasát meg kell hívni  

 

 

     Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika Korenné Orosz Edit  

     Határidő : folyamatos  

 

 

 

5./  A MEOSZ felé ifjúsági pályázattal el kell számolni, a csoportvezetői jelentések pótolva  

       lettek  

 

Felelős: egyesületi dolgozók   

Határidő: folyamatos  

 

6./ Honlapunkra fel kell tenni a rendezvényeinket  

 

 Felelős : Lázár Szilárd  

 Határidő: folyamatos 



 

7./ Udvarunk hátsó részén rendet kell tenni,illetve a sátrunkat is meg kell nézni, még a  

     rendezvény előtt  

 

        Felelős: Golyha Csaba  

        Határidő : folyamatos  

 

8./Közbiztonság területén végzett jó  munkáért adható kitüntetésre javasolhatunk személyeket  

    mi is. Amennyiben találunk megfelelő személyt  

 

        Felelős : egyesületi dolgozók  

        Határidő : folyamatos  

 

9./Parkoló kártya miatt senkit sem kell Kazincbarcikára küldeni. elnökünknek szóltak  

    barcikáról, ne küldjön oda embereket parkoló kártya ügyben  

 

      Felelős: egyesületi dolgozók  

      Határidő : folyamatos  

 

10./ Akkreditált dolgozóknak figyelni kell arra, hogy 5 óra alá ne essen a napi órák száma  

       ebben az esetben ugyanis a támogatást megvonja, az NRSZH.  

 

        Felelős: egyesületi dolgozók  

        Határidő: folyamatos  

 

 


