
 

 

 

 

     E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 03. 17.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      A március 15-i koszorúzáson és a városi ünnepi megemlékezésen egyesületünket négy 

fő képviselte. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       március 15. 

 

2./     Az egyesületünket értesítették, hogy a Sárospataki társegyesület egy oszlopos tagja 

Dávid Benedeket március 18-án  a Sárospatakon 14 órakor fogják elkísérni az utolsó 

útjára. Egyesületünktől két személy vesz részt a szertartáson és helyezi el a sírra a búcsú 

csokrot. 

 

Felelős:           Golyha Csaba, Lázár Szilárd 

Határidő:        március 18. 

 

3./     Az APEH-tól az adó 1%-at rendkívüli méltányosságból lehet igényelni. Nagy 

valószínűséggel meg is kapja az egyesület, ezért fogalmazzunk meg egy levelet melyben 

leírjuk , hogy miből adódóan történt a mulasztás és az egyesület tevékenységére illetve a 

nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel kérjük meg. 

 

Felelős:           Viszneki Nóra 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     Az egyesület honlapjára tegyük fel, hogy mire költöttük a támogatás összegét. Legyenek 

frissítve az adatok a rendezvényekről, az egyesület tevékenységéről, valamint a 

változásokról, hogy minden érdeklődő időben értesüljön az aktuális eseményekről. 

 

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő:       folyamatosan 
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5./        Az egyesület küldött közgyűlése március 27-én lesz, minden ezzel kapcsolatos feladatot  

            át kell gondolni, hogy gördülékeny legyen. Figyeljünk a vendéglátásra, a meghívottakra      

            és a küldöttekre egyaránt. Külön figyeljünk a jelenléti ívekre, hogy mindenki írja alá, aki  

            jelen van a gyűlésen, hiszen ez a határozatképesség miatt nagyon fontos. 

 

Felelős:            Nagy Imréné, Balogi Sándorné 

Határidő:         március 27. 

 

6./     A MEOSZ értesítette az egyesületünket, hogy május 8-án. lesz az Esély Egyenlőségi  

         nap Budapesten megrendezve. Ezért írjunk egy felhívást a sorstársaink részére, hogy  

         időben tájékozódjanak a lehetőségőrlés, jelezhessék részvételi szándékukat. Az   

         egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendeli a buszokat és hozzá járul a  

         busz bérleti költségéhez. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

7./     A Munkaügyi központ bér és járulékkal támogatott és általuk ki közvetített egy főt az 

egyesületünkhöz, öthónapos szerződéssel, mint takarítót. A munkáját április 1-én kezdi, 

         Az üdülő kitakarítása illetve az irodai helyiségek rendben tartása lesz a feladata. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     Az egyesület üdülőjét rendbe kell, tenni a vizet meg kell nyitni, mert a Húsvéti  

         ünnepbe már lesznek vendégek. Meg kell nézni, hogy az edények közül,    

         mi hiányzik, és azt pótolni kell.  

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:       folyamatos 

 

9./     A pihenni vágyó sorstársaink kényelme érdekében rendelje meg az egyesületünk a T-

Home-től a tizenhat csatornás TV előfizetést. Az ügyintézésére bízzuk meg az üdülő 

vezetőjét. 

 

Felelős:            Gáspár László 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 



 

 

 


