
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 01. 02-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A 2007 éves munkánkat az értékelés alapján megelégedéssel fogadták. A beszámolót 

Bukta László az egyesület elnöke tartotta az Önkormányzat testülete előtt, december 

19-én. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: december 19. 

 

2. A mai nap folyamán az Érdi egyesület vezetőségéből jön négy, öt fő az akreditációval 

kapcsolatban érdeklődni. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: január 02 

 

3. A kiadási és bevételi bizonylatokat meg kell nézni, hogy a nyomtatványok jók-e az 

APEH nél meg kell kérdezni, hogy az eddig használt megfelel-e ebben az évben. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: Január 08 

 

4. Az elnökünk javasolta a vezetőségnek, hogy az idén megszervezésre kerülő  

Heynemedin betegek Országos találkozóját jó lenne Mezőkövesden megtartani.  

Felelős:          Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

5. A munkaügyi központtól kapott tájékoztatás szerint 5,5% béremelést adható a 

dolgozók részére. A felmondásos szerződések esetében a helyi munkaügyi központ 

csak javasolhat, ezt a regionális központ írhatja alá. Olyan munkakört kell megjelölni, 

ami elfogadható. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az elnök arra kér mindenkit, hogy a törvényes kereteket mindenkor be kell tartani. 

Mindig törekedjünk arra, hogy a szabályok szerint járjunk el. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

 

7. A 2008 január 1-től rehabilitálás akkor az éves minimálbér tizenkétszeresénél nem 

lehet több. Azt az információz, meg kell nézni, hogy a hatórás munkabért meg kell –e 

emelni hét órára. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 
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8. A Munkabérváltozást 3-4 főre megteszzük majd négy hónap múlva a következő négy 

személy bérét, lehet emelni. A fogyatékosnál nem nézi, hogy mennyi a bér. Mert a 

minimálbér 80%-át lehet kifizetni. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

9.  Meg kell nézni a dolgozóknál hagy milyen munkakörben dolgozott a leszázalékolás 

előtt és az alapján a „ valódizációs táblázat” alapján lehet a béreket rendezni.  

Felelős: Bukta László, Szabó Józsefné 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az egyesületünk összekötője Molnár gyula tett egy javaslatot arra, hogy az 

egyesületünknél működő S.M.S illetve a Reuma klub, mellet lehetne egyBerteler 

klubot is létre hozni.  

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

11. Az elnökünk kérése, hogy az adó 1% felajánlásának a lehetőségét adjuk meg a 

vállalkozók felé, azzal hogy időben értesüljenek a számlaszámunkról. Amennyibe az 

egyesületünket szeretnék támogatni. 

Felelős: Nagy Istvánné 

Határidő: folyamatos 

 

12. A  Reuma klub a 2007 év munkájáról adott tájékoztatást  Reuma Híradó címmel, 

lehetett olvasni a Hírlevél című újságban. 

Felelős: Laki Zsuzsa 

Határidő: folyamatos 

 

13. A Hatvan város egyesületével fel kel venni a kapcsolatot, hogy hogyan működik a 

Révész tevékenység 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


