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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.01.11.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az értesítések kiküldése megkezdődött a rokkant nyugdíjasok részére. Minden tag és 

nem tag, aki behozza a nyomtatványt, azok részére csak tanácsot adjunk, és ne töltsük ki 

a nyomtatványt. Ne vállaljuk a felelősséget a beteg helyett, mert, ha kedvezőtlenül 

bírálják felül az állapotát be is perelhetik az ügyintézőt, hogy rosszul töltötte ki az 

adatlapot. Valamint a gépkocsi szerzési támogatás igényénél is azt javasoljuk, hogy csak 

tanácsot adjunk a kérelmezőnek. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A Civil kerekasztal megbeszélésén Dr. Hajdú András megköszönte azon civil 

szervezeteknek, akik részt vállaltak a városi advent megszervezésében és 

lebonyolításában, valamint azon résztvevőknek, akik részvételükkel emelték az ünnepi 

hangulatot. Elhangzott az is, hogy a Civil szervezeteknek májusig újra kell 

regisztrálniuk, ezzel is ki szeretnék szűrni azokat a szervezeteket, amelyek csak papíron, 

vannak és nem működő képesek. Az ezzel kapcsolatos teendőkről tájékoztatást ad Dr. 

Gál Nóra februárban. Azt is elmondja, hogy hogyan kell bejelenteni az OBH-nak. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     Az egyesületben működő segítő és szállító szolgálat részére az Önkormányzatokkal  

         Történő együtt működési szerződéseket el kell készíteni a szolgálat részéről. 

          

Felelős:             Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Február 1-én 17 órától a Művészetek házában a Lokálpatrióták tartanak egy 

összejövetelt melyre az egyesületünket is meghívták. Az elnökségi tagok közül legalább 

két fő vegyen részt ezen a rendezvényen. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 



5./     Az SM klub 2011 évben végzett munkájáról el kell készíteni egy beszámolót az 

         Önkormányzat felé, hogy milyen rendezvényt szervezett a klub és milyen látogatottsága 

         Volt ennek a rendezvénynek. Ezt a tájékoztatást minél hamarabb juttassuk el az  

         Önkormányzat képviselő testülete felé, hogy tisztába legyenek azzal, hogy az  

         egyesületünk klubjai milyen érdemi munkát végeznek. 

       

Felelős:    Gáspár László 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

6./     Az új törvény rendelet szerint megszűnt az NCA pályázat, amit eddig a civil szervezetek  

         részére írtak, mostantól a NE A-hoz lehet ezeket a pályázatokat leadni.  

  

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./    Az egyesület vezetése a küldöttgyűlés időpontját a májusi hónapra tervezi előre  

        láthatólag. Addigra készüljenek el a közhasznú jelenté, illetve a beszámoló, valamint a 

        klubok részéről az éves beszámoló, hogy a küldöttek részére ki tudjuk postázni a gyűlés  

        előtt, hogy legyen idejük elolvasni, és ha kérdés merülne fel bennük, akkor legyen idejük 

        felkészülni rá. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

8./     Az egyesületünk utána járt, hogy kit lehetne felkérni a kettős könyvvitel ellátására.  

         Sikerült is egy könyvelővel szerződést kötni, aki elvállalta a kettős könyvelést. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


