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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 09. 15.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      Az egyesületünk egy dolgozója a MEOSZ által indított Sorstársi Tanácsadó képzést  

szeptember 27-én kezdi el, amely négynapos Budapesti bentlakásos felkészítés lesz. 

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:       szeptember 27 

 

2./     A Szikra Alapítvány szeptember 13-án itt volt az egyesületünknél, beszámolót tartott az 

Uniós pályázatuk projektjéről. Ehhez hasonló tréninget indít a RECIK Alapítvány is 

októbertől. Át kell gondolnunk, hogy az aktivistáinkat, csoportvezetőinket elküldjük-e 

egy-egy tréningre? Mind azokkal, akik részt vesznek ezeken, a tréningeken szerződést 

kell kötni velük, mert ha nem vesz részt ezeken, a képzéseken akkor ki kell fizetni a 

költségeket, amit az egyesület nem vállalhat magára.  

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

3./     A Szállító Szolgálatnak szeptember 30-ig a feladategységet le kell jelenteni. Várhatóan 

szeptember 20-a körül az ÁFSZ ellenőrizni fogja a szolgálatot. Készüljünk fel a 

fogadásukra, legyenek elkészítve a szükséges anyagok. Nézzük meg, hogy azok a 

települések, akikkel a szolgálatnak szerződése van, hogy ott történt-e szállítás, volt-e rá 

igény. 

 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     A LÁT ügyintézéssel kapcsolatban a MEOSZ úgy határozott, hogy az anyagok, mellé 

legyen elküldve a személyigazolvány, lakcímkártya, illetve az adóazonosító kártya is. 

Technikai megoldásként szükség lesz egy olyan fényképezőgépre, ami alkalmas 

felvételt tud készíteni ezekről, a dokumentumokról. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

 

5./        Az APEH –tol azt az információt, kaptuk levélben, hogy az elmúlt év 1%-os ADÓ  

            felajánlás összegét méltányossági alapon megkapja az egyesületünk. Nézzünk utána,  

            hogy jó bankszámla számot adtunk-e meg, mert eddig még nem érkezett meg az  

            összeg. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 
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6./     A MEOSZ régiókon belül megszólítja az egyesületeket október, november hónapban.  

         Tréningeket szerveznek, ezért az egyesület biztosítja a kellő létszámot ezekre az  

         előadásokra. A MEOSZ azoknak az egyesületeknek, akik bajba jutottak alapot hoz létre  

         a fenntartásuk támogatására.  

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

7./     Az APEH 504.000 Ft-ról küldött értesítést az egyesületünknek, hogy az idei 1% os 

támogatás összege ennyi lesz.  

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     Az NCA pályázatot az 1.750.000 Ft-ot egy az egyben átutalták az egyesületünk részére.      

         Ennek az összegnek a fele már le van fedve, a fenn maradó összeget pedig a rezsi  

         költségébe illetve az irodaszerek vásárlásába lehet elszámolni. 

        

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatos 

 

9./     A MEOSZ-tól kapott támogatás összegét a 2.00.000 Ft-t nem kell számlával 

visszaigazolni, mert ez az összeg a működtetésre illetve a szolgáltatási feltételek 

megtartására lett adva.   

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

10./    Az egyesület bejárati ajtaját le kellene cserélni , mert nagyon elavult és a nehezen 

          közlekedő sorstársaink egyedül nem tudnak bejönni rajta. Ezért keressünk egy olyan  

          vállalkozót aki méretre, egyedi igény szerint elkészíti az egyesületünknek az ajtót. 

          Valamint a bejárat felett az egyesület táblát is meg kellene újítani.  

          Továbbá a WC-nél lévő harmonika ajtó cseréjét is meglehetne valósítani. 

           

Felelős:            Rudolf László 

Határidő:        folyamatos 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 



 

 


