
E M L É K E Z T E T Ő  

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 

09.02-én megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

1./Soron  következő elnökségi ülésünk napja is  volt ezen a napon. Bukta László 

elnök, megköszönte Újhelyiné Bukta Mónikának, a rendezvényünk szervezését 

illetve lebonyolítását. Reményét fejezte ki, hogy az immár második évben 

megrendezett „szünidő búcsúztató”a következő években is hasonló sikerekkel zárul 

majd illetve kerül lebonyolításra. 

Felelős : Újhelyiné Bukta Mónika  

Híatáridő: lejárt 

 

2./ Összeállt hírlevelünk, Bukta László elnök kérte, mindenki olvassa át amennyiben 

hibát talál, jelezze. 3000 darabot kell készíteni. Eza hírlevél hosszú időre érvényes. 

amit lehet, nem postai úton kell küldeni a területi csoportvezetők osszák szét saját 

településükön .Költséghatékony megoldás.  

Felelős: területi csoportvezetők  

Híatáridő folyamatos  

 

 

3./Szabadságok nyári felhasználását, beosztását meg kell csinálni. Lehetőleg 

minden dolgozó jelezze mikor szeretne szabadságra menni, a nyár folyamán.az év 

végére bent maradt szabadságok miatt fontos a szabadságok megfelelő kezelése 

mondta el Újhelyiné Bukta Mónika   

Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika 

 Határidő : folyamatos  

 



 

4./Ombudsman kérte, a L.Á.T. törvények módosítását, illetve megoldást arra, hogy 

ne az OTP kezelje a látot, mivel sok a járulékos költség és a pénzintézet által 

hozzáadott költségek is magasak  

 Felelős : Egyesületi dolgozók  

 Határidő : lejárt 

  5./ lakás átalakítási támogatás módosítási igény már a Minisztériumnál van, a 
támogatás összege évek óta változatlan 150.000 Ft, ezt szeretnénk emeltetni. Az 
OTP-től szeretnék vissza kapni az ügyintézést a mozgássérült egyesültek.  
Sajnálattal lett nyugtázva, hogy az utóbbi 3-4 évben nem volt ügyintézés ezzel 
kapcsolatban Mezőkövesden. 

 

Felelős: Egyesületi dolgozók  

Határidő : folyamatos  

6./ Csoportvezető váltás történt  Gelej településen Korpásné jákó Anikó helyét  

aki egészségügyi problémái miatt volt kénytelen lemondani, helyét Kovács 

István geleji lakos vette át. 

 

Felelős : egyesületi dolgozók  

Határidő: folyamatos  

 

7./ Idén ismegrendezésre kerül , a tavaly nagy sikerrel zárult szünidő búcsúztató 

augusztus 26.án a részvétel minfden dolgozó számára kötelező szerdai napon 

lesz . Sukerült elérnünk a pszichollógus nőt, aki vállalta is a rendezvényünkön 

történő részvételt. Fordulhatnak hozzá gyerekek illetve szülők, egyesületi 

dolgozók is mondta el Újhelyiné Bukta Mónika a rendezvény egyik szervezője  

 

Felelős: egyesületi dolgozók Újhelyiné Bíukta Mónika  

Híastáridő : folyamatos  

 

 

 

 


