
E M L É K E Z T E T Ő  

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 

04.01.-én megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

1./ Önkéntes dolgozónk Zsíros Emese bár iskola miatt nem hosszú ideig, de 

egyesületünknél volt önkéntes. Bukta László elnökünk  kérte, lehetőleg mindennap 

más területen más munkatársnál legyen hogy minél átfogóbb képet kapjon 

egyesületünk mindennapjairól  

Felelős: Egyesületi dolgozók  

határidő : folyamatos  

2./ Elkészültek a beszámolók, a közhasznúsági jelentés, szöveges és pénzügyi 

beszámolója tájékoztatta a jelenlévőket Újhelyiné Bukta Mónika    

Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika   

Határidő: folyamatos  

3./ A honlapunkon bővíteni kell , a mezőcsáti irodánk oldalát a tevékenység 

bemutatásával több link elhelyezését kérte, Bukta László elnök .  

Felelős:  Lázár Szilárd Komjáthy Zsolt  

Határidő: lejárt  

4./  Bár sok az elfoglaltsága, határidőre ígérte elkészíti Alapszabályunkat titkárunk 
dr. Kertész Mátyás Mondta el Bukta László elnök  

 Felelős: dr.Kertész Mátyás   

 Határidő: folyamatos  

5./ Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánt elnökünk Bukta László elmondta még hogy 

a pénteki napot húsvét előtt az asszonyok kivehetik aki úgy érzi a húsvéti 

készülődése igényli nyugodtan mehet szabadságra egy napig hárman négyen is el 

tudjuk intézni a munkákat, illetve tájékoztatni tudjuk, a hozzánk fordulókat.   

Felelős: egyesületi dolgozók  

 Határidő : folyamatos  

 

 



6./ Montázs helyi hirdetőben a szolgálat díjszabásairól hirdeetést kell feladni. 

Magyar Istvánnéhoz új gondozó kell mivel gyesre megy a mostani gondozója. fel 

kell mérni az igényeket, tudjuk- e vállalni a gondozását. Takarítással lehetnek nála 

gondok, extrém elvárásai vannak a dolgozók felé  

 Felelős : Korenné Orosz Edit  szolgálatvezető  

 Határidő : folyamatos  

 

7./ Polgármesteri Hivatal „B” épületében gyermekvédellemmel kapcsolatos 

tájékoztató lesz, ha lehet egy valaki, tőlünk is vegyen részt ezen.  

Felelős:  Kuruczné Panyi Tünde  

határidő: lejárt  

8./Üdülőnkbe folyamatosan regisztrálnak a vendégek. Annyit mondjunk el, hogy az 

üdülés előtt minimum 8 nappal kell a foglalást intézni   

Felelős: egyesületi dolgozók  

Határidő: folyamatos  

9./ Poroszlón, munkába való  elhelyezkedéssel  kapcsolatos tartott  tájékoztatót a 

debreceni székhelyű „útirány „ egyesület  tájékoztatott Bukta László elnök minden 

dolgozót .  

 Felelős:  egyesületi dolgozók  

Határidő: lejárt   

10./A Reuma klub és az SM klubunk közös összejövetelt szervezett. Meghívott 

vendég Medvegy tisztelendő Úr volt, aki többek között a böjtről beszélt, a húsvét 

előtti időkben. a további műsort Laki zsuzsanna Reuma klubunk vezetője állította 

össze. 

 Felelős: egyesületi dolgozók  

Határidő : beadási határidő  

 

 

 


