
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2007. 10-24-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Mezőkövesdi egyesületi tagok részére a hírleveleket Lázár Szilárd kézbesítette, a 

gyors munkájáért köszönetet mond a vezetőség. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

2. A MEOSZ felé levelet kel megfogalmazni Szakály József részére, kérjük a segítségét 

a rehabilitációs terv elkészítéséhez. Az akreditáció esetében nem fontos, hogy 

megváltozott munkaképességű emberek legyenek csak foglalkoztatva, míg a 

rehabilitációs munkakörnél ez nem biztos, hogy alkalmazható. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

3. A két személy, akit szerettünk volna foglalkoztatni, sajnos nem fér bele a munkaügyi 

törvény szerint előírt keretszámba. Személyesen kell őket értesíteni, hogy nemtudjuk 

foglalkoztatni őket. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

4. A könyvelő személyét illetően az egyesületszerződést kötött Kovácsné Gulyás 

Erzsébettel, hogy megbízásként látja el ezt a feladatot. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

5. Az egyesületünk hamarosan egy újabb ellenőrzést várhat az NCA 2006-os év 

elszámolásáról minden számlát, elő kell készíteni, ami július 1-től van. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

  

6. A MEOSZ felé az elszámolást az utazási költségekről el kell készíteni a 2007-es évről, 

és ezt számukra el kell küldenünk, pótolva a hiányosságot. 

Felelős: Bukta László, Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 
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7. Az NCA pályázati elbírálásról még nincs értesítés, hogy a minisztérium mennyit ad az 

egyesület részére. Folyamatosan figyelni kell a honlapon, hogy mikor kerül 

nyilvánosságra a támogatás összege. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. Az egyesületünkhöz megérkezett a gépkocsi támogatásról azoknak a személyeknek a 

listája, akik a mi egyesületünk tagjai és támogatásban részesültek. Az Elnök úr kérése, 

hogy tegyük közzé azokat a személyeket, akik a mi támogatásunk segítségével kapták 

meg a gépkocsi szerzési jogot. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9. A megváltozott munkaképességűek számára nem indítanak angol vagy számítógépes 

programot, hanem inkább parkgondozói és ehhez hasonló képzéseket írtak ki melynek 

finanszírozását Dr Tóth Tamásék nem tudnak felvállalni. Még várjuk a további ezzel 

kapcsolatos értesüléseket, hogy milyen lehetőség vár a csökkent munkaképességű 

társainkra. 

Felelős: Bukta László  

Határidő: folyamatos 

 

10. Az adó 1%-a felajánlásáról új törvénytervezet jött létre, lehet egy irányba ajánlani, ha 

valaki akarja. De 1%-ról 3%-ra is lehet emelni a támogatás mértékét. Ezért az 

egyesület úgy gondolta, hogy névjegykártya formában készít az egy felhívást 

melyben, kérjük, hogy támogassák a mozgásukban korlátozottakat. A másik fontos 

feladat, hogy időben, az újságokban és a települési hírekben is benne legyen a 

felhívás.  

Felelős: Bukta László, Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

11. Az egyesületünk egy kibővített elnökségi ülést tart november 9-én. Erre az 

értekezletre nem csak a vezetőségi, illetve elnökségi tagokat, hanem a települések 

összekötőit is meghívjuk. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: 10.09. 

 

12. A szállítószolgálatnál felmerült a készpénzfizetési számla hiánya ezt be kell 

szereznünk és a kitöltésnél ügyelni, kell, arra hogy mi nem vagyunk az ÁFA körbe 

ezért 0%-os megjelöléssel adható ki a számla. 

Felelős: Nyikes József, Kék József, Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

13. A reuma klub a mai nap folyamán tartja a találkozóját, ahová az egyesület dolgozóit is 

szeretettel meghívott a vezetés, aki teheti délután két órától, vegyen részt ezen a 

rendezvényen. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: 10.24 
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14. A múlt heti munkaértekezleten megkértük Dr Gyöngy Sándor titkár urat, hogy 

segítsen megfogalmazni egy levelet azok számára, akik a tagsági díjat nem fizetik 

évek óta, hogy nyilatkozzanak a szándékukról szeretnének-e még az egyesület tagjai 

lenni. Ez a levél elkészült és hamarosan az illetékesek megkapják. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

15. A MEOSZ felé a hiányosságot pótolni kell minél hamarabb a közgyűlés anyagát, kell 

elküldeni. Valamint a Volán számláját pótolni kell, az esélyegyenlőségi nap szállítási 

költségének a számlája hiányzik, ha más mód nincs rá, akkor a másolatát kell elkérni a 

Volántól.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

16. Az egyesületünk október 25-én a Munkaügyi Központ kérésére egy beszámolót tartott 

a megváltozott munkaképességű emberek munkalehetőségéről és továbbtanulási 

feltételeiről. Valamint az egyesületben történő segítségről és az ott dolgozók 

feladatáról az Elnök úrtájékoztatást adott az ott megjelentek részére.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: 10. 25 

 

17. A rehabilitáció keretén belül szeretnénk egy foglalkoztatót megvalósítani. A feladat 

megvalósításához szükséges a telephely, illetve az hogy megfelelő legyen a jelentési 

kötelezettség, a lelki és egyéb feladatok ellátása. Pontosan kel tudni a létszámok utáni 

állam felé történő befizetéseket. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

18. Az egyesület leltárkészletét meg kell tenni Kovácsné Gulyás Erzsébetet, bízta meg 

ezzel a feladattal az Elnök úr. Fontos hogy a kis és nagy értékű tárgyak külön 

legyenek feltüntetve, illetve az ötvenezer FT feletti tárgyak amortizációját valamint 

selejtezéseket is jegyzőkönyvezzék le.   

Felelős: Bukta László, Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő: folyamatos 

 

19. Az egyesületünk szeretne egy szerződést kötni a Rehabilitációs Központtal abból a 

célból, hogy azok a személyek, akik a korházba kerülnek és a családjuk is egy traumán 

ment keresztül azoknak a segítségére, lehetnénk egyféle „révészkedéssel” gondolva itt 

arra a feladatra, amit a beteg és a család nehezen tud feldolgozni mi lelki gondozással, 

megpróbálnánk ezt a sérülést enyhíteni. 

Felelős: Bukta László, Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 
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20. A foglalkoztatásról és a leszázalékolással kapcsolatban Hegedűs Lajos tartott 

beszámolót, mi szerint azok, akik tíz éven belül vannak a nyugdíjazáshoz, vagy 

végleges orvos szakértői eredményük van azokkal nemfoglalkozik az új rehabilitációs 

bizottság. Értesüléseink szerint azok az emberek, akik nyugdíj mellet vállalják a 

munkát, és a jövedelmük eléri vagy annál több a nyugdíjának 70%-át akkor 

szüneteltetik a nyugdíj folyósítását. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


