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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.01.04.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesületünknek ettől az évtől meg kell, oldania a kettős könyvelést ezért az eddigi 

könyvelővel a megbízást fel kell mondanunk és egy másikat kell a helyére 

alkalmaznunk, akinek meg van a kettős könyvvitelhez szükséges iskolai végzettsége. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     Megjelent az új törvény a Civilek részére. Nem kötelező közhasznúnak lenni a civil 

szervezeteknek de, ha azok, akkor jelentési kötelezettségeik vannak. Az új törvény 

szerint nem csak a közhasznú jelentést kell közzé tenni a szervezeteknek. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     Az elnökség részéről felvetődött az a gondolat, hogy elkülönített nyilvántartást kell  

         készíteni a támogatásokkal kapcsolatban. 

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ A változások miatt nézzük meg a helyi könyvelői irodákat is, hogy ki lenne az a ki a 

számunkra leg kedvezőbben végezné el ezt a feladatot, azon kívül mindenki nem is 

végezheti el ezt a feladatot, csak azok, akik bejegyzett könyvelők. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

5./     A MEOSZ felé és a közhasznú jelentésben is szerepelnie kell, illetve le kell jelenteni  

         azoknak a nevét és azokat az óraszámokat, amennyit önkéntes munkára fordítottak az  

         csoport vezetői  feladatot ellátó személyek. 

       

Felelős:    Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

 

 

 

 



6./     A csoportvezetőket értesíteni kell arról, hogy ne írjanak dátumot a tagdíj beszedésekor  

         Nyugtára, mert a kettős könyvelésnél napra pontosan kell könyvelni, és a csoport  

         Vezetők nem tudnak naponta vidékről bejönni egy, egy bevételi bizonylattal. Ezért  

          Rendszeresíteni kell, hogy negyedévente számoljanak el az addig befizetett tagdíjakról. 

  

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./    Az egyesület vezetése gondolja végig, hogy érdemes-e egy bemutatkozó CD-t készíteni  

        Az egyesületről, a benne végzett feladatok ellátásáról, az érdekképviseletről. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

8./     Az elnökség részéről felmerült az a lehetőség is, hogy képzéseket lehetne tartani ennek  

         Az egyesületen belül, ennek a jogi oldaláról kérdezzük meg Dr. Gál Nórát aki segítséget  

         tud adni részünkre mint civil szervezetet működtető egyesületnek, hogy lehetőségünk  

         van-e a tagok ilyen fajta segítésére. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


