
                                  

 

E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2009. 09.02- án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az egyesület meghívásokat kap különféle rendezvényekre ezek útiköltségét a 

dolgozók gépkocsi használatával tudja elszámolni, melyet az útvonal nyilvántartóban 

is meg lehet nézni. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:          folyamatos 

 

2. A 2008 évi SZJA 1%-os értesítés megérkezett az APEH-tól 558.934Ft. Az elszámolást 

egy hónapon belül vissza kell igazolni. Nézzünk utána, hogy ezt az összeget a 

tartalékalapba be lehet-e tenni. 

Felelős:    Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

 

3. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása 2009. szeptember 01.-től 

megszűnt az álam nem finanszírozza a foglalkoztatót az új foglalkoztatott után. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

 

4. A szállító szolgálat dolgozói részére a munkaruha beszerzése folyamatban van. 

Felelős:             Korenné Orosz Edit 

Határidő:   folyamatosan 

 

5. A Szikra alapítvány egy pályázat elnyerése után OKJ-s képzést fog tartani. A 

tanfolyam elvégzésére az egyesületünk is pályázott az alapítványnál. Előre láthatólag 

hathónapos képzésről lesz szó. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:    folyamatosan 

  

6. Az OFIS, XP, megjelölt címkéket fel kell tenni a gépekre nyomtatókra, mert ezek 

jogvédett Szoftverek és ezért minden gépen legyen feltüntetve. 

Felelős:   Lázár Szilárd 

Határidő:   folyamatos 
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7. Az év végi üdvözlőlapokhoz a listát fel kell újítani az (NCA, Szikra, Recik)-et külön 

könyvtárba írjuk be a gépbe. 

Felelős:    Vámos Margit 

Határidő:     folyamatosan 

 

 

 

8. A Szomolyai Önkormányzat írjunk egy levelet az együttműködési terv, valamint az 

ügyfélfogadás ügyében, melyben Csató Zoli bácsi eddigi munkáját megköszöni, és 

Szabó Erikát, mint összekötőt megjelöli. 

Felelős:              Bukta László 

Határidő:     folyamatosan 

 

9. Az egyesület elnöke észrevételezi, hogy évente az Önkormányzattól adományozott 

közösségi munkáért kitüntetésre, nem írtunk javaslatot ezért a jövőben kísérjük 

figyelemmel és időben adjuk le annak a személynek az ajánlását, aki tett a 

közösségért.  

Felelős:      Bukta László 

Határidő:      folyamatos 

 

10. Az egyesület 15. éves évfordulója alkalmából emléklapot és kis tájékoztató füzetet 

lehetne készítetni. Pályázat formájában lehetne erre készülni, ezért Székely József 

Sárospataki egyesület elnökével fel kell venni a kapcsolatot, hogy hogyan lehet 

megvalósítani az elképzelésünket.  

      Felelős:               Bukta László 

     Határidő:            folyamatos 

 

. 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


