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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 12.07.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az Államkincstár megtartotta az ellenőrzését és mindent rendben találtak. A fogyatékkal 

élők szállítását finanszírozzák, de el kell különíteni a nem támogatott személyek 

üzemanyag elszámolását mivel folyamatosan emelkednek az árak. Nézzük meg azt is, 

hogy hányan vannak azok az ellátottak, akik kérik a szállítást és, hány fő az, aki ebből 

nem gondozott. Milyen százalékban veszik igénybe a szolgáltatást azok, akiknek nincs 

fogyatékossági támogatásuk. 

 

Felelős:           Korenné Orosz Edit 

Határidő:       szolgálatvezető 

 

2./     Az egyesület rezsi kimutatását el kell készíteni, és el kell különíteni a szolgálat részére 

kifizetett számlákat, hogy tisztába legyünk a fenntartási költségekkel, illetve ebből a 

kimutatásból látni lehet, hogy hol tud az egyesület a rezsiből megtakarítani. 

 

Felelős:             Nagy Imréné, Molnár Józsefné 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A „Kéz a kézben” szolgálat nézze át, hogy kik a támogatott személyek és, hogy hány  

         óra gondozást vesznek igénybe, mert ez alapján ki lehet számítani a feladat egységet, 

         hogy a pályázat szerint vállalt egységóra teljesítve legyen. Ellenkező esetben a pályázati 

         összeget a szolgálatnak vissza kell fizetni. Ezért a szolgálat vezetőjét arra kéri az elnök, 

         hogy pontosan nézze át és számolja ki az órákat. 

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesület elnöksége a megtakarítások érdekében még a nyár folyamán hozott egy 

olyan döntést, hogy minden dolgozó tartalékoljon a szabadságával a két ünnep közötti 

munkanapokra. Ezzel is a rezsi költségen takarékoskodunk. Az elképzeléseink szerint 

december 20-a lenne az utolsó munkanapunk ebben az évben. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 



 

5./     Az egyesületünket Dr. Molnár Károly az „Add a Kezed” alapítvány elnöke december  

         9-én pénteken 16 órai kezdettel történő új épületszárny átadására hívta meg. Ezen az  

         ünnepi rendezvényen legalább két fővel vegyen részt az egyesületünk. 

       

Felelős:    Bukta László 

Határidő:          december 09 

 

 

6./     Az előző évekhez hasonlóan most is készültünk a fogyatékkal élő gyerekekhez a Télapó 

         házhoz megy programunkkal, és egy- egy mikulás csomaggal, csokoládéval és  

         szaloncukorral kedveskedtünk nekik. Nagyon örültek az ajándéknak és a szülőket is jó  

         érzés töltötte el, hogy egyesületünk gondolt a gyermekeikre. 

 

  

Felelős:               Vámos Margit. Kuruczné Panyi Tünde 

Határidő:            December 06 

 

7./    Az  SM klub ez évi utolsó ünnepi gyűlése december 11-én lesz megtartva. Erre a   

        rendezvényre Dr. Guseo András Országos SM elnöke is eljön és a helyes táplálkozásról 

        fog tájékoztatást adni a résztvevők számára.  

 

Felelős:              Gáspár László 

Határidő:           december 11 

 

 

8./     A Civil szövetség kerekasztal megbeszélésén elhangzott az Adventtel kapcsolatos  

         programok szervezése. Az idén is részt veszünk a gesztenyesütéssel, mivel nagyon jó  

         volt az elmúlt év visszajelzése a résztvevőktől. Az első Advent december 10-én lesz du.  

         aki tud vegyen részt, hogy minél többen lássuk a szereplők kis műsorát és együtt várjuk  

         a várossal a karácsony közeledtét.  

          

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


