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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 06. 30.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      A pályázati elszámolást a MEOSZ felé számlákkal igazolva tegyük meg július 15-ig 

ami a személygépkocsi szerzési támogatás összegét a 800.000 Ft-ot igazolja. A számlák 

illetve az üzemanyag elszámolásról a kifizetési bizonylatokat le kell másolni a szöveges 

beszámolóhoz. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       július 15. 

 

2./     A továbbiakban a 2.200.000Ft amelyet a működésre kapott az egyesület, nem szükséges 

számlával igazolni, de szöveges értékelést írni kell, hogy hová lett felhasználva a kapott  

összeg, mit vásárolt belőle az egyesület. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

3./     Az egyesület különböző eszközei ,tárgyi között nagyon sok használaton kívül van illetve 

már elavult, vagy rossz. Ezeket, a tárgyakat le kell selejtezni, és egy konténert kell 

hozatni amivel el lehet szállítatni, hogy azoknak az anyagoknak biztosítsunk helyet amik 

még használhatók.  

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     Az elnök azt javasolja, hogy a megbízási díjakról többen döntsenek. Várja név nélkül a 

javaslatokat és majd az alapján, dönti el, hogy a vezetőségi tagok közül ki és milyen 

mértékben lesz jutalmazva. Mivel erre a célra 1 millió Ft keret összegünk van. 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

5./        Az egyesület részére fenntartott 2darab horgászjegyet az üdülő vendégek részére     

            egyfajta szolgáltatásként fel lehet ajánlani, hogy nagyobb szórakozási lehetőséget 

            Biztosítsunk a számukra. 

 

Felelős:             Gáspár László 

Határidő:         folyamatosan 
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6./     Az egyesület részére pénzkezelési szabályzatot kell készíteni, mert jelenleg nincs. 

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

7./     Az egyesület részére az APEH még nem utalta az adó 1%-os felajánlást, amit utólag 

kérésünkre méltányosságból jóváhagytak. Figyeljük az érkezését. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     A szolgálat iroda helyiségének kialakítása, festése megtörtént. A bútorokat  

        kiválasztották, az asztalokhoz az árajánlatot még nem kaptuk meg. Az árajánlat után  

        tudjuk meg, hogy milyen értékben tudunk és mit vásárolni.  

        

Felelős:           Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:        folyamatosan 

 

9./     Az egyesület elszámolásánál szólni kell a könyvelőnek, hogy azokat úgy számolja el, 

hogy azokért már meg kaptuk a pénzt. 

 

Felelős:           Kovácsné Gulyás Erzsébet 

Határidő:        folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 


