
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 11. 16.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az új civil törvény szerint 2012-ben minden működni akaró civil szervezetnek újra be 

kell jegyeztetni magát, mert nagyon sok olyan szervezet van akik csak név szerint 

vannak be jegyezve, de nem működnek, ezért azok akik nem regisztráltatják magukat a 

Bíróságon azokat automatikusan törölni fogják . Ezért minden okmányt készítsünk elő 

az újbóli bejegyzésünkhöz. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     Az elmúlt évben a Városi Adventen egyesületünk is részt vett gesztenyesütéssel, ami 

igen népszerű volt. A civil szövetség elnöke ezért az idei Adventen is számít a közre 

működésünkre. A két egyesületi tagunk nézze meg, hogy a sütéshez szükséges eszközök 

megvannak-e, mi az ami hiányzik mert azokat időben pótolni kell. 

 

Felelős:             Lázár Szilárd, Golyha Csaba 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A Reuma klub vezetőjét megkérte az egyesület elnöke, hogy szervezzenek egy klub 

         összejövetelt ahová meghívják Kőszegi Judit betegjogi képviselőt. Felajánlotta, hogy a  

         tagok részére előadást tart és a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

          

Felelős:             Laki Zsuzsanna 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ A jelenlegi állás szerint a munkaügyi központ nem tud megfelelő tájékoztatást adni a 

munkáltatók részér, hogy a 2012-es évtől kiket és hogyan lehet foglalkoztatni, milyen 

feltételek mellett ahhoz, hogy kapjuk az állami támogatást. Egyelőre az orvos szakértői 

határozatok másolatát állásfoglalás céljából a munkaügyi központba be kell vinnünk. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

5./     Egyesületünk több tagja részt vett egy az önkéntes munkával kapcsolatos felkészítésen  

         Ez az év az önkéntesek éve, és nézzünk utána, hogy be kell-e jelenteni azokat a  

         személyeket akik ebben a programban részt vettek, és, hogy milyen kötelezettségekkel 

         jár ennek a feladatnak az ellátása. 

       

Felelős:   Vámos Margit 

Határidő:         folyamatosan 



 

 

6./     Az egyesületünkhöz várhatóan a decemberi hónapban jönnek, ellenőriz az  

         Államkincstártól, ezért azokat az iratokat és számlákat, amelyekre szükség lesz, készítse  

         Elő a szolgálat vezetése, hogy napra készen legyen, és fennakadás ne történjen. 

  

Felelős:               Korenné Orosz Edit 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./    Az egyesület elnöke elmondta, hogy a MEOSZ által kiadott kérdőívek visszaküldése az 

        Egyesületünktől nagyon szép számban érkezett hozzájuk, mi kaptuk meg a dobogós  

        Második helyezést. De sajnálattal vették a MEOSZ részéről tudomásul azt, hogy sok  

        Egyesület nem vette elég komolyan, illetve nem tartotta fontosnak a kérdőívek  

        Kitöltetését. 

  

Felelős:               Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

8./     Az egyesületünket egyre többen keresik meg a gépkocsi szerzési támogatással  

         kapcsolatban, ezért  az erre vonatkozó új jogszabályt értelmezzük, hogy pontos  

         információt adjunk az érdeklődők részére. 

 

Felelős:                Bukta László. Balogi Sándorné 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


