
 

 

 

 

     E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010.02.17-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./ A mai nap folyamán 2010.02.17-én a Reuma Klubunknak Farsangi rendezvénye lesz, aki 

tud,segítsen és vegyen részt rajta. 

 

2./ A mezőcsáti Önkormányzatnak kellene egy levelet írni az iroda helyiség bérletdíj 

mentességre, ahol 4 fő egyesületi dolgozónk dolgozik. Energia ár emelkedése, valamint a 

minimális fogyasztás mellett is anyagi gondot okoz egyesületünknek a bérleti, 

illv.rezsiköltség kifizetése. Ez évben a civil szervezetek támogatása hatékonyan csökkent, ezt 

kellene főleg kihangsúlyozni, majd a levélben. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: 2010. Február hó  

 

3./ A küldött közgyűlésre a meghívót mielőbb el kell készíteni. 

Továbbá Dr.Gyöngy Sándor titkárunkkal felvenni a kapcsolatot, úgyszintén a küldött 

közgyűléssel kapcsolatosan. 

El kell készíteni a jegyzőkönyveket a küldött közgyűlésre megválasztott küldöttekről a 

megválasztott küldötteket, vagy csoportvezetőket. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

4./ Az APEH kötelező jelentéseit figyelni kell. Az 1 %-os Személyijövedelem adó 

felajánlásról az elutasító határozat megérkezett, és itt jegyezte meg Bukta László elnök, hogy 

különben nem kaptuk volna meg, mert volt azon időpontban köztatozásunk. Javasolta, hogy 

inkább legyen többletünk az APEH-nál, hogy ez ne forduljon elő. 

 

Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika  

   Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő: Folyamatos 
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5./ Egyesületük elnöke felhívta Lázár Szilárd figyelmét, hogy most van egy pályázat feltéve a 

WINDOS 7-re, melyet nézzen meg és amennyiben lehet pályázn, akkor vegyük igénybe. 

 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: Folyamatos 

 

 

6./ A LÁT anyagok szkennelését meg kell tanúlni: Baloghinénak, Golyha Csabának és Lázár 

Szilárdnak. 

 

Felelős: Balogh Sándorné 

   Golyha Csaba, Lázár Szilárd 

Határidő: Folyamatos 

 

7./ A MEOSZ-tól jött egy levél, hogy 63 mill. Ft-ra lehet pályázni nekik. Egyesületünk úgy 

reagált rá, hogy a központi elosztásra igényt tartunk. 

 

8./ A parkoló helyeken a felfestett mozgássérültek parkolóhelyeit figyelni, hogy az illetékesek 

veszik e igénybe, melyről érdemes lenne tájékoztatni akár a médiát, vagy az önkormányzatot. 

Feljegyzést készíteni híradás céljából. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

 

9./ A szigorú számadási bizonylatokat ( bevételei tömb, kiadási pénztár biz. Stb.) 5 évre 

visszamenőleg rendbe tenni sorszám, illetve egyesület és támogató szolgálat szerint. 

 

 

 

Melléklet: 1 db Jelenléti ív 

 

 


