
E M L É K E Z T E T Ő  

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 10.14-én  

megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

1./ Hankooktól rácalmási telephelyén átvettük a pályázaton nyert nyári  gumikat . A tárolást 

különös figyelemmel csináljuk, hogy a gumikat, 2-3 év múlva is használni lehessen, kérte 

elnökünk  

Felelős : Golyha Csaba  

Híatáridő: folyamatos  

2./ A tárgyaló termünket, mindennap takarítani kell, hogy a következő alkalomra, mindig 

tiszta legyen. Konvektort 3-4 esre lehet feltekerni .  

Felelős: Egyesületi dolgozók  

Híatáridő folyamatos  

3./ Az idei évben is meg lett hirdetve az adománygyűjtés egyesületünkben. A szervezők 

Korenné Orosz Edit és Újhelyiné Bukta Mónika reményüket fejezték ki, hogy a tavalyi évhez 

hasonlóan idén is sikeres lesz adománygyűjtésünk. Idén október 20 a határidő amíg várjuk az 

adományokat  

 Felelős: Korenné Orosz Edit Újhelyiné Bukta Mónika 

 Határidő : folyamatos  

4./Elnökünk kérte, a rehabilitációs pályázat megjelenését jelezni kell a társegyesületeknek 

,helyi rehabilitációs foglalkoztatónak mivel az utóbbi helyen nem biztos, hogy megfelelő 

figyelmet fordítanak erre. 

Felelős : Egyesületi dolgozók  

 Határidő : folyamatos  

  5./  Bejárati ajtónk cseréjének költségvetése, 320 ezer forint ami tartalmaz, egyéni igény 
esetén nyitható 30 centis egyébként zárt részt illetve egy 140cm széles nyíló részt.  
Erdős Marietta kolléganőnk javasolta, a folyosói lemezajtó cseréjét is, ami téli időszakban 
hideggé teszi a folyosót. Jelenleg a vizesblokk fűtése ami sürgető feladat, ezzel kapcsolatban 
történt intézkedés és ígéretet is kaptunk a fűtés problémánk megoldására. 
 

Felelős: Egyesületi dolgozók  



Határidő : folyamatos  

6./ Szabadságokat mindenkinek úgy kell intéznie, ahogy az ki lett írva mondta el  Újhelyiné 

Bukta Mónika munkaügyes kolléganőnk. Az idei ki nem vett szabadságok, jövőre már nem 

vehetők igénybe, a bentlévő szabadságokat megfelelő beosztással ki lehet venni még az 

idén. 

 

Felelős : egyesületi dolgozók  

Határidő: folyamatos  

 

7./A petpalackok kupakjaival kapcsolatban utána kell nézni hol veszik át ebben a régióban, 

hogy a szállítás minél egyszerűbb és költségkímélő legyen. Felmerült Eger mint átvevőhely 

ami a közelsége miatt lenne megfelelő, nem kellene messzire szállítani 3-4 fordulóval az 

összegyűlt kupakokat. 

 

Felelős:  Egyesületi dolgozók   

Híastáridő : folyamatos  

 

8./ A sorstársi tanácsadóknak, a beszámolót el kell készíteniük kérte Bukta László  

elnök . Minél előbb legyen kész hangsúlyozta, a tanácsadók felé.A beszámolók azóta már 

el is készültek. Elnökünk megköszönte, a gyors munkát  

Felelős : egyesületi dolgozók  

Híatáridő : folyamatos  

 

 


