
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.02.29.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az új támogatási rendszerről még nem tud a Munkaügyi központ, jelenleg még 

folyamatában van a törvénytervezet kidolgozása, még nem végleges ezért nem tudjuk, 

hogy az elkövetkezendő időszakban hogyan alakul a foglalkoztatottak bér támogatása. 

Illetve, hogy kik azok, akik lesznek foglalkoztatva,. Az elnök saját hatáskörének tartja, 

és egyedül dönt a személyi kérdéseket illetően, nem akarja az elnökség elé vinni ezt a 

kérdést. Valamint annak a személynek, akinek a szerződését nem írja, alá annak nem 

tartozik magyarázattal, hogy mért pont vele nem kötött szerződést. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     Az új civil törvény szerint a közhasznúsági jelentést az Országos Bíróság felé el kell 

juttatni az egyesületünknek, jelenleg papír alapon levél formában, de az elkövetkező 

években már elektronikus úton kell megtenni. Az új közhasznúsági jelentéshez még nem 

jelent meg az új formátum ezért még a régit elfogadják. Jelenleg még a kettős könyvelés 

sem kötelező a közhasznú egyesületeknél, de 2014-től kötelező lesz. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     Az egyesület jelenleg nincs tisztában az anyagi forrásokkal, nem tudjuk, hogy a MEOSZ  

         milyen mértékben ad támogatást és mire. A sorstársi tanácsadásra nagyobb hangsúlyt  

         kell fektetni, mert a tanácsadás után kaptunk támogatást. 

          

Felelős:             Gáspár László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesület költségének csökkenése érdekében nézzük át a számlákat, hogy mik azok a 

dolgok, amiken lehetne spórolni. Nagyon fontos lenne, ha az éves költségvetést 

elkészítenénk, hogy tisztába legyünk a fontosabb kiadásokkal és megközelítőleg tudjuk 

mennyi lesz a kiadása az egyesületnek. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 



5./ Az egyesület közgyűlésén meg kell választani egy pénztárost vagy gazdaság vezetőt  

         aki a pénzügyekért felelős. Az új törvény szerint az egyesületünk 2011 év májusától 

         nem végezheti a LÁT ügyintézést ezért az Alapszabályt is át kell fogalmazni több  

         pontján is.  

 

Felelős:                 Bukta László 

Határidő:             folyamatosan 

 

6./     Az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke váratlanul elhunyt, aki teheti, az kísérje el 

         az utolsó útjára, és készítessünk egy koszorút az elhunyt részére. E miatt a sajnálatos  

         esemény miatt a közgyűlésen egy új elnököt kell választani a bizottság élére. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 


