
                                    E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 04. 30- án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesület elnöke megköszöni mindenkinek a küldött értekezlet előkészítését és a 

segítséget. Nagyon jónak értékelte, és a meghívott vendégek is megelégedéssel 

nyilatkoztak az egyesület munkájáról. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  április 25 

 

2. A Felügyelő Bizottság beszámolóját különösen jónak tartotta az elnök. Mindenre 

kitérő és konkrét feladatokra hívta fel a vezetőség figyelmét. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az ÁFSZ részéről az ellenőrzés során mindent rendben találtak, kivéve a Dr. Molnár 

Károly egyesületünkkel kötött szerződését nem találtuk meg. Ezt a szerződést meg 

kell keresni, és el kell küldeni a részükre, mivel az ellenőrzés során derült ki ez a 

hiányosság. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:   folyamatosan 

 

4. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvbe reális dolgok lettek leírva, a foglalkoztatással, 

kapcsolatban. A mezőcsáti irodába is meg kell lennie a dolgozók munkaszerződése, 

leszázalékolási okmányok, a hatósági bizonyítvány, mindent eredetiben kértek nem 

pedig a másolatát. 

Felelős:           Bukta László 

Határidő: folyamatosan 

 

5. Az elnök azt javasolja, hogy készüljön el egy ütemterv, ami az utalások: bér járulék, 

rezsi,és hiteltartozásokról, a jelentések: könyvelésről, APEH felé, az  elnökségi ülések, 

munka értekezletek a Reuma klub vezetőségi üléseinek rendszerességéről, valamint a 

postai feladásokról szólna, hogy tudjuk, mikor milyen kötelezettségeink vannak. 

Felelős:             Szabó Sándorné, Korenné Orosz Edit 

Határidő:   folyamatosan 

  

6. A küldött értekezlettel kapcsolatban felmerült az a gondolat, hogy a következő 

években a meghívókkal együtt küldjük el a beszámoló anyagát is, hogy a résztvevők át 

tudják nézni. Így a jelenlévők számára is kézzel foghatóvá válik a beszámoló anyaga, 

a kérdéseiket is jobban tudják egy- egy témával kapcsolatban feltenni. 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: folyamatos 

 

 

 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

7. A személygépkocsi szerzési támogatást az idén 1600-ra csökkentették, ez országos 

szinten történt így még nehezebben lehet a támogatáshoz jutni. Az egyesület feladata 

hogy a rászoruló sorstársainknak segítségére legyünk a támogató levéllel. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  folyamatosan 

 

 

8. Az egyesület üdülőjébe a vendégek részére, a régi Tv helyére egy új készüléket 

vásárolunk. Az Önkormányzattól kapott támogatás 148000 Ft-ból, hogy ezzel is hozzá 

járuljunk a vendégek kikapcsolódásához. 

Felelős:             Gáspár László 

Határidő:   folyamatosan 

 

9. A MEOSZ online kapcsolatot akar létre hozni, hogy a konferenciákba jobban be 

tudjunk kapcsolódni. Az interaktív lapról a vezetőségi tagok részére egy tájékoztatást 

kell adni, hogy tudjuk, miről szól, és hogyan lehet kapcsolatba lépni a rendszerrel. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Az APEH honlapján utána kell nézni a személygépkocsi használatáról, szóló 

adózásáról, hogyan lehet használni saját gépkocsit a cég érdekében. 

Felelős:              Szabó Sándorné, Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


