
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.04.04.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A kerekesszék átadásának megszervezése az egyesületünknél legyen, előkészítve április 

11-re. Hívjuk meg a nyertes pályázókat, hogy ünnepélyes keretek között adhassuk át 

részükre az adományt. Legyen a média is tájékoztatva erről az eseményről valamint egy 

rövid kis műsorral is kedveskedjünk a résztvevőknek. 

 

Felelős:           Vámos Margit 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A Civil hét, április 22.-én kezdődik a Föld napjával, majd 23-án Shacespaire „Boldog 

születésnapot” felolvasás tart a Színészeti egyesület a Közösségi házban 18 órától. 

         Április 24-én a Civil felvonulás lesz az adó 1%-ért. Ezt követően Május 1-el zárulna a 

program a Zsóry strand és Gyógyfürdő területén ahol a civil szervezetek bemutatkoznak 

és műsort adnak. Az egyesületünknek kell a fellépők étkeztetéséről gondoskodni, mint 

ahogyan azt már évek óta tesszük. A szövetség részéről az a kérés, hogy az idén 

halászlét főzzünk a civil szervezetek résztvevőinek.  

 

Felelős:             Vámos Margit 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     Az egyesületnek üzleti tervet kell készítenie a 2012 évre, a kiadásokat és a bevételeket  

         illetően. Hogy ezzel is az éves költségeinket meg lehet határozni, persze lehetnek nem 

         várt kiadások amik megváltoztatják a tervezetet. 

          

Felelős:            Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesület alapszabályát meg kell módosítani, ugyan is vannak olyan tevékenységek, 

amelyeket már nem végez az egyesület és más tevékenység, ami új és még nincs az 

alapszabályba. Ezeket a tevékenységeket bekel, venni illetve a közgyűléssel el kell 

fogadtatni a változást. Azon kívül az is legyen benne, hogy ha az egyesületünk 

rendezvényt szervez, akkor étkezést is biztosít a résztvevők számára. Mert egyébként 

ezeket a felmerülő költségeket nem lehet elszámolni a pályázatok esetében. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 

 



5./ Az adó 1%-a igényét le kell jelenteni október 1.-ig. Erről ne feledkezzünk meg, mert  

         ez a hozzájárulás is nagyon sokat jelent az egyesületünk számára a jelenlegi gazdasági  

         Helyzetben, a civil szervezeteket érintő megszorítások mellet. Valamint a KSH felé is  

         el kell készíteni a jelentést, mert ezért megbüntethetik az egyesületünket, hogy nem  

         szolgáltattuk ki az adatokat. 

 

Felelős:                 Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:              október 01. 

 

 

6./   A civil szervezeteknek az új törvény szerint május 30.-ig a Bíróság felé le kell adni a  

       Közhasznúsági jelentést, ezzel is igazolva azt, hogy az egyesület működik. Az új törvény  

       szerint csak azok a civil szervezetek működhetnek 2014.-től akik ettől az évtől be adják a 

       jelentésüket a Bíróság felé, és sikeres évet zártak, azok a civil szervezetek részt vehetnek  

       a NEA pályázatain is amit május 8.-ig lehet beküldeni. 

 

Felelős:               Viszneki Nóra 

Határidő:           május 08. 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 


