
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 02.04- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesületünk meghívást kapott az akkreditált képzésről szóló értekezletre ahol a 

Munkaügyi Központ, az AFSZ és a Minisztérium egy- egy munkatársa tartott előadást 

az akkreditált munkakörök, és azok betöltéséről volt szó. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  február 03 

 

2. A bérek utáni adó járulékokat nézzük meg és érdeklődjünk utána, hogy az APEH 

milyen táblázatot használ az adó kiszámolásánál. 

Felelős: Szabó Sándorné 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az egyesületben dolgozók, akik a nyugdíjfolyósítótól is kapnak, jövedelmet azoknál 

meg kell tudni, hogy milyen összeghatárig lehet elszámolni a bérüket, hogy 

megmaradjon a nyugdíj is. 

Felelős:            Szabó Sándorné 

Határidő:  folyamatosan 

 

4. Az egyesületi dolgozók részére a tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatást meg kell 

tartani, és meg kell nézni, hogy orvosi vizsgálatra mikor kell menni. 

Felelős:           Nagy Imréné, Molnár Józsefné 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az egyesület és a szolgálat részére is, kellene venni egy-egy kennelt a pályázatok 

elkészítésénél is szükségünk, lenne rá. Meg kell nézni, hogy menyibe kerül és legalább 

egy db-ot, vásároljunk. 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. Az NCA pályázatot február 20-ig lehet beadni, addig el kell készíteni. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. Az egyesületben végzett munkák megismerése érdekében jó lenne, ha a médiában is 

meg jelenhetnénk időnként. Ezért akár eseti megbízási díjat is tudnánk adni annak a 

személynek, aki vállalja ezt a feladatot, hogy bemutatja az egyesületünk 

tevékenységét, eredményeiről beszélne. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 
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8. A törvény rendeletekben nézzünk utána, hogy azok a gépkocsik, amelyek magán 

tulajdonban vannak, hogyan lehet a cégeknek igénybe venni. 

Felelős:            Viszneki Nóra 

Határidő:   folyamatosan 

 

9. A LÁT ügyintézők, akiknek személygépkocsijuk van, és azzal szoktak kijárni 

környezettanulmányra, hozzák be a biztosítási kötvényüket a gépkocsiról, hogy azt le 

tudjuk fénymásolni. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az egyesület üdülőjét áprilisban üzembe szeretnénk helyezni, ezért előtte meg kell 

nézni, hogy van-e valami, ami hiányzik azt pótolni, kell, illetve amit javítani kell azt 

addig helyre, kell állítani, hogy használható legyen az üdülő. 

Felelős:             Gáspár László 

Határidő:         március 30 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


