
    E M L É K E Z T E T Ő 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010.02.03-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./ Az NCA újabb átutalása megtörtént a napokban és kaptunk 445 eFt-ot. Több mint 

valószínű, hogy a projektorra fogjuk költeni, mint eszközbeszerzésként. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

2./ Városi CIVIL Szövetségnél  Közösségi Ház 2010.01.28-án tartott ülésen váltás történt az 

elnökség tagjai között. Új tagként a Reuma Klub egyik vezetőnket, Laki Zsuzsannát 

választották be elnökségi tagnak. Elhangzott, hogy a 2010-es évi rendezvények hasonlóak 

lesznek a tavalyihoz, és hogy szűkebb anyagi kiadásokkal kell majd számolni. 

 

Előadó: Bukta László 

 

3./ Városi Önkormányzat jelezte, hogy egyelőre az 5 %-os iparűzési adó szétosztása civil 

szervezetek részére várhatóan csak az év második felében lesz. 

 

Előadó: Bukta László 

 

4./ Egyesületünknél működő Támogató Szolgálata megkapta az első támogatást a 4,7 millFt. 

 

Előadó: Bukta László 

 

5./ A közlekedési támogatási nyomtatványokat, amennyiben lehet, ne másoljunk sok 

nyomtatványt, kérje minden kérelmező az önkormányzattól. A kitöltésnél viszont segíthetünk 

minden rászorulóra és érdeklődőnek. 

Itt mondta el Bukta László elnökünk, hogy a gépkocsi elosztásnál javasolták a MEOSZ felé, 

hogy ne szabjanak meg összeghatárt. Továbbá, hogy kapott egy megbízólevelet és a 

csoportvezetőkkel együtt kell majd működni a gépkocsi igénylés szétosztásánál. 

 

Felelős: Egyesület dolgozói 

Határidő: 2010.04.31. 

 

6./ Az egyesület 2009. és 2010-es évi házipénztár ( egyesület – szállító szolgálat megbontva) 

és banki egyenleg összegét kéri. 

 

Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő: 2010.02.03.  
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7./ A küldött közgyűlés időpontját 2010. március 27-re, szombatra tennénk. Ezt az új 

időpontot kell majd az elnökségi ülésre javasolni. Itt említett meg az elnök, hogy az 

Esélyegyenlőségi nap pedig május 7,-8,-9-én lesz. Az összekötőknek majd el lehet mondani. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

8./ Sándor Gyula bizt.techn. megbízottal, fel kell venni a kapcsolatot, hogy az ez évi 

munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást tartsa meg. 

Továbbá a 2010.02.15-ig határidős jelentést az Észak-Magyarországi Munkavédelmi 

Felügyelőségnek el kell készíteni. 

 

Felelős: Bukta László és Sándor Gyula 

Határidő: Folyamatos 

 

9./ Február hóban meg kell vásárolni az éves horgászbérletet. 

 

Felelős: Rudolf László 

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

Melléklet: 1 db Jelenléti ív 

 

 

 


