
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 10.17-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A MEOSZ ellenőrzést tartott a 2005-2006-os év pénzügyi elszámolásairól, valamint 

átnézte a megbízási szerződéseket és kifizetéseket. A 2006-os közhasznúsági 

jelentését. Megnézték a dolgozók szerződését, hogy milyen megbízással vette fel az 

egyesület. Érdeklődtek az után is, hogy történt-e az egyesületnél kizárás vagy törlés a 

tagságból. A kérdésükre csak azt tudtuk válaszolni, hogy eddig még törlés történt halál 

esetén.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

2. Az alap akreditációnál nem érhetjük el a húsz főt, csak tizenkilenc személyt lehet 

foglalkoztatni. A rehabilitációs terv részletes megismerése érdekében levelet kell írni 

Szakály József úrnak a MEOSZ- hoz, hogy küldjön számunkra egy részletes 

tájékoztatót. Külön figyelmet kell fordítani a kiemelt akreditációs foglalkoztató hely 

kötelezettségeire, feladataira. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

3. Az ellenőrzés során kifogásolták a szállítószolgálatnál, hogy átvételi elismervényt 

adnak az ügyfelek részére. Felhívták a figyelmünket arra, hogy kézpénzfizetési 

számlát kell adni mindenkinek, aki igénybe veszi a szolgáltatást. A számlákat azonnal 

be kell szerezni és át kell állni annak használatára. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

4. A szállítószolgálatnál utána kell járni, hogy közhasznúsági tevékenységnek, vagy 

vállalkozásnak számit. Utána kel járni annak is, hogy a fuvarozási díjat úgy kell-e 

számolni, hogy az ÁFÁ-val növelt összeget számoljuk el, és az állam felé befizetjük 

az ÁFÁT. 

Felelős:           Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

5. Az egyesület nevében fogalmazzunk meg egy levelet melyben, értesítjük azoknak a 

tagoknak, akik rendszeresen nem fizetik a tagdíjukat ki, hogy a tagságunk sorából 

törölni fogjuk, ha nem tesz eleget a felszólításnak.   

Felelős: Dr Gyöngy Sándor, Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

  

6. A Nemzeti Civil Alap is jelezte, hogy a 2006-os évi támogatásról és elszámolásról 

ellenőrzést tartanak várhatóan még ebben a hónapban. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 
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7. A Mezőcsáti telephelyünkre bekötötték a telefonvonalat és az Internet kapcsolat is 

meg van oldva. A költségeink növekedéséhez hozzájárul, hogy e hónaptól a Mcsáti 

iroda bérleti díja és rezsi költsége is az egyesület kiadásai közzé tartozik. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. A szolgálatnál az Állam Kincstártól kapott támogatást túlléptük, kb. 800-900 ezer Ft-

el. A képzések, utazások, járulékok, rezsi költségek, a gépkocsi szervizelési 

költségének összegéből adódóan. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9. A támogatószolgálattól jelenleg Debrecenben két fő továbbképzésen vesz részt Tóthné 

Karkucz Tünde és Molnár László Istvánné. 

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az adó 1%-a négyszázhetvenezer forint érkezett az egyesületünkhöz támogatásként. 

Köszönjük a hozzájárulást. A Civil szövetséggel a kapcsolatot fel kel venni, hogy  

      a jövő évet is hasonló kép vagy még nagyobb  támogatásról számolhassunk be.        

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

11. Az üdülőben megtörténtek az előkészületek, a konvektorokat átnézték, és a hibákat 

megjavították, az épületet lehet fűteni, illetve a vizes blokknál is a megfelelő 

feladatokat elvégezték. 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: folyamatosan 

 

12. A reuma klub a következő összejövetelét október 24-re szervezte a Zsóry strand és 

Gyógy fürdőbe, ami egy főzéssel és fürdéssel egybekötött szabad program keretén 

belül szeretnének lebonyolítani. Erre a rendezvényre az egyesületünk munkatársait is 

szeretettel meghívta a klub vezetése.  

Felelős: Bukta László, Laki Zsuzsanna 

Határidő: folyamatos 

 

13. Az Egyesületünk részére készíteni kellene egy mérleget az elmúlt háromnegyed év 

pénzügyi helyzetéről, a még hátralévő időszak beruházásai illetve a költségek 

fedezésének lehetősége miatt. 

Felelős: Bukta László, Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


