
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 06 11.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesület nagytermének a festése és átalakítása befejeződött, mindent 

visszaraktunk a helyére ezért mindenkinek köszönetet mondott az elnök. 

Felelős:                  Kék József 

Határidő:        június 09 

 

2. Az egyesület dolgozói részére számítógépes képzést kell tartani, hogy mindenki tudja 

kezelni és használni a programokat, tudjon telepíteni, és az alapokat ismerje. 

      Felelős:                Lázár Szilárd 

Határidő:            folyamatosan 

 

3. Az egyesületünk működését, mint akreditált munkakört az ÁFSZ a jövő héten 

ellenőrizni fogja. A mezőcsáti telephely akadálymentesítését az idén még meg kell 

valósítani. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

4. Az egyesület hírlevelét készítsük el, adjunk tájékoztatást a tagok részére az 

esélyegyenlőségi napról, a tagdíjak alakulásáról, valamint az egyesületben végzett és 

elért eredményekről és feladatokról 

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő:  folyamatos 

 

5. Az egyesületben működő szállító szolgálat részére 3.6 millió Ft-ért FIAT Cobló 

gépkocsit előlegeztünk le, amelynek a megvásárlásához 2 millió Ft hitelt kell felvenni. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

  

6. A megbízási díjak miatt egy gyűlést kell összehívni, mert a kifizetés összege 1 millió 

Ft lenne, és akkor nem maradna pénz az egyesületnek. A vezetőség gondolja át a 

lehetőséget, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az adó befizetésével kapcsolatos törvényeket figyelni kell. A járulékok a személyi 

jövedelemadó befizetéséről az adó jóváírásáról a rokkant nyugdíjról és az adó 

bevallásról szóló törvényeket kísérjük figyelemmel. 

Felelős:  Szabó Sándorné 

Határidő:  folyamatos 
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8. A Mezőcsáti telephely eszközigénylésének felül bírálása és annak beszerzése a 

telephely vezetőjének legyen a feladata. 

Felelős:  Ducsai Judit 

Határidő:  folyamatos 

 

9. Az internetet figyeljük és minden olyan pályázatot, ami az egyesület munkáját 

elősegíti vagy eszközbeszerzési lehetőséget nyújt, azokra nyújtsunk be pályázatot. 

Felelős: Vámos Margit, Balogi Sándorné 

Határidő:       folyamatos 

 

10. Az a javaslat érkezett, hogy az egyesület megbízott dolgozója vegye fel a kapcsolatot 

Kovács Mátyással, hogy az egyesület részére egy cégtáblát mennyiért készítene el. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


