
 

 

E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 04. 07.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      Az NCA pályázat 2009-es visszaigazolását , valamint a MEOSZ tagarányos 

támogatásának összegéről, illetve az Önkormányzati támogatásról el kell készíteni az 

elszámolásokat. Várhatóan az Állami Számvevőszék június 7-8-án jön ellenőrizni az 

egyesülethez, addig készüljön el a visszaigazolás. 

 

Felelős:           Viszneki Nóra 

Határidő:       Június 07. 

 

2./     A MEOSZ pénzügyeit intéző személlyel vegyük fel a kapcsolatot és kérdezzünk rá, 

hogy mit takar  a kapott támogatások felhasználásának rendjét meghatározó belső 

szabályzások 2007-2009. években. Mert az egyesületünknek nincs belső szabályzata 

erre vonatkozóan. 

 

Felelős:            Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:        folyamatosan 

 

3./     A szállító szolgálat által elkészített anyagból legyen itt is egy másolat, amit az Állami 

Számvevőszék részére elküldtek. 

 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     Az egyesületünk letöltötte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Pályázati 

adatlapját, mely környezetbarát energiatakarékos hűtők és mosógépek cseréjére ad 

lehetőséget az arra rászorulóknak. A Gelka háztartási gépeket forgalmazó üzlettel fel 

vettük a kapcsolatot, és szerződést kell kötni velük, hogy biztosítják a készülékeket az 

igénylők részére. Fel kell írni a jelentkezőket és tanulmányozzuk az adat lap kitöltését 

mely négy oldalas adatlap.  

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 
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5./        Az egyesület üdülőjében is megkezdődött az üdültetés. Meg kell nézni, hogy az  

            eszközök között  mi az, ami hiányzik és azt meg kell vásárolni. Figyeljünk oda, hogy 

            megfelelő legyen az ellátás. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

6./     A társegyesületeknél is megkezdődtek a küldött gyűlések, lesz olyan, amikor egy napon  

         két meghívásunk is lesz, ezért az elnök kérése az, hogy valaki a vezetőségből képviselje  

         az egyesületünket, próbáljunk eleget tenni a meghívásoknak.  

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

7./     A szolgálat feladat egységét nézzük meg, hogy az első ¼ évben mennyi volt 

összehasonlítás kép az elmúlt évhez képest. Figyeljünk oda arra, hogy nagyon nagy 

eltérés ne legyen, sem a szállítás, sem a személyi segítségnyújtás terén. 

 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     Az Országos SM találkozó május 29-én lesz megtartva Budapesten. Erre a rendezvényre  

         a klubvezető kb. három, négyautónyi résztvevővel szeretne elmenni, ezért kéri, hogy  

         tájékoztassuk a környezetünkben élő sorstársait a lehetőségről. 

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:       folyamatos 

 

9./     Az egyesületünk vegye fel a kapcsolatot a lakó otthonokkal,házi orvosokkal, 

egészségügyi intézetekkel és kössünk egy együttműködési megállapodást melyben, a 

szolgálatban végezhető feladatok ellátása és ellátása szerepel. Első sorban a szállítás, de  

a személyi gondozást is kérhetik. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 
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10./    Az adó 1%-os támogatást megkaptuk. Az APEH felé írjunk egy levelet, hogy az 

egyesületünknek az a célja, hogy az ügyfélfogadást akadálymentessé szeretnénk ki 

alakítani a szolgálat részére így ezt az összeget, erre fogjuk felhasználni. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:        folyamatos 

 

11./  A LÁT ügyintézés a MEOSZ-nál már elektronikus úton is történik, ezért az elkészült 

anyagokat mi is így küldjük el. Figyelemmel lehet kísérni és hamarabb kapunk 

információt az anyagokról, mint postai úton. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:          folyamatos  

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 


