
E M L É K E Z T E T Ő  

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 11.04-én  

megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

1./ Golyha Csaba és Bukta László elnök részt vettek az október 23-i koszorúzáson képviselve, 

egyesületünket. 

Felelős : Golyha Csaba  Bukta László  

Híatáridő: lejárt 

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

tiszta legyen. Konvektort 3-4 esre lehet feltekerni . Az időjárást kísérjük figyelemmel, és 

annak függvényében szabályozzuk a fűtés szintet. 

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 . Az adományozás befejeződött azonnal el is kezdték a begyújtött adományok 

rendszerezését illetve azok kiadását.  

 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./  Időközben sor került, a „folyosói „ ajtó cseréjére is . A költségvetés lehetővé tette, hogy 
mindkét „utcára nyíló „ nyílászáróinkat ki tudjuk cserélni.  
 

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 tanácsadók beszámolói  elkészültek, postázva lettek Bukta László elnök 

megköszönte munkájukat .  

Felelős : Sorstársi tanácsadók   

Híatáridő : folyamatos  

 

 


