
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.03.29.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A közhasznú jelentés elkészült azt az elnökségi tagok részére átadjuk, hogy tudják 

tanulmányozni és a még felmerülő hiányokat még lehessen pótolni a gyűlés idejéig. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     Az elnök elmondta, hogy a tegnapi nap a Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzést tartottak 

az egyesületben a gazdasági részét nézték át. Voltak észrevételek a pénztárban hagyott 

készpénz, több volt, mint amennyit lehetett volna bent tartani. Erre a későbbiek során 

oda kell figyelni, mert büntetést is kaphat az egyesületünk érte. Az elszámolásokkal is 

rendben volt minden, viszont egy kifogással éltek, hogy a számlán szereplő összegből 

csak a vásárlási értéket lehet elszámolni, de a szerelési díjat nem. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A közgyűlés elé kell vinni annak a személynek a nevét, aki a Felügyelő Bizottság  

         Elnökének lesz jelölve, hogy a küldöttek válasszák meg. Javasolja az elnök, hogy  

         Olyan tagot jelöljünk, aki jogilag is tisztában van a bizottság feladatával és teendőivel. 

         Valamint azt is javasolja, hogy pénztárnoki tisztségviselőket is válasszanak a küldöttek. 

         A jelölő bizottság elnökének Gáspár Lászlót kérte fel.  

          

Felelős:            Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Nagyon fontos az adatszolgáltatás pontossága, mert az a véleménye az elnöknek, hogy a 

MEOSZ ez után fogja adni a támogatást, hogy, kik azok akik ténylegesen fizetik a 

tagdíjat és nem az adatbázisban szereplő összes tag után. 

 

Felelős:               adatrögzítők 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

5./ A sorstársi tanácsadás nagyon fontos, hogy pontosan legyen rögzítve, és aki  

         személyesen jön, tanácsot kérni azzal a személlyel ne feledjük alá írattatni a tanácsadói  

         ívet. Rá kell írni, hogy miben voltunk a segítségére illetve, milyen problémával kereste 

         meg az egyesületünk tanácsadóját. 

 

Felelős:                 Gáspár László 

Határidő:             folyamatosan 

 



 

 

 

 

6./     Egy sorstársunk arra kérte meg az egyesületet, hogy érdeklődjünk utána, hogy a Volán  

         Járatain elfogadják-e a Mozgássérült igazolványt és azzal lehet-e kedvezményesen  

         utazni.. Használhatja-e az igazolványt úgy, mint a Múzeumi belépések, vagy az 

         Állatkerti belépők esetében. Kérdezzünk rá a Volán kirendeltségénél, hogy milyen  

         lehetőségei vannak sorstársainknak. 

 

Felelős:               Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 


