
 

 

 

     E m l é k e z t e t ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének hivatalos helyiségében 2010.01.06-

án a megtartott munkaértekezletről. 

 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./ A SZJA 1 %-os felajánlott összegről a napokban kaptunk levelet az APEH-tól, melyben 

tájékoztattak, hogy ez idáig az ügy felfüggesztve.Tovább vizsgálják. 

Ezért kérné Bukta László elnök, hogy a határidős feladatokat előre jegyezzük be egy naptárba 

és figyelemmel tudjuk kísérni a határidős anyagokat. 

Egy levelet kell fogalmazni Tállai András Polgármesternek, interpellációval élne, hogy 

méltányosságot gyakorolna az APEH a hasonló esetek érdekében. 

 

Felelős: Az aktuális tárgyban a felelős személy. 

Határidő: Folyamatos 

 

 

2./ Az új rendelet szerint várnunk kell a tulajdoni lap kikérésére a Földhivatalnál, legalább 2-3 

hét, mivel fizetni kell érte, nem egyértelmű a törvény. Ugyanis külön nem térnek ki az 

illetékmentességre. Egyelőre 6.250Ft-ért adnak ki tulajdoni lap másolatot. 

 

Felelős: LÁT ügyintézők 

Határidő: Folyamatos. 

 

 

3./ Az interaktív portál leállt. 

Gáspár László lesz megbízva, hogy továbbra is kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: Folyamatos 

 

 

4./ A közlekedési támogatás és gépkocsi beszerzés ügyében a Polgármester Hivatalnál 

érdeklődni kell, változik e a rendelet. 

 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő: 2010.01.06. 
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5./ Hirdetést kell feladni az alábbi témákba 

 

 A LÁT-tal kapcsolatosan, hogy továbbra is él a vissza nem térítendő állami támogatás 

az arra jogosultaknak. 

 Szállító Szolgálat működéséről, árszabályairól. 

 A megváltozott munkaképességűek adatbázisba történő rögzítéséről, esetleges 

munkavégzés céljából. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: kb. 1 hét 

 

6./ A dolgozóknál a fogyatékos kedvezmény adását a SZJA-nál a kedvezményt továbbra is 

figyelemmel kell kísérni. 

 

Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő: Folyamatos. 

 

7./ Az egyesületünknél a Támogató Szolgálat 4100 feladategységet kapott a 2010-es évre, 

ennek visszaigazolása megtörtént. A működés hasonlóképpen működhet, mint tavaly. 

 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: 2010.01.10. 

 

8./ Egyesületünknél amennyire tudunk a gáz és villamos energia fogyasztás céljából figyeljen 

mindenki és amennyire lehet takarékoskodni.. 

 

Felelős: Egyesület dolgozói 

Határidő: Folyamatos. 

 

 

 

Melléklet: 1 db Jelenléti ív 


