
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.04.25.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A MEOSZ- nál alakult egy érdekképviseleti csoport, akik a sérült emberék érdekeit 

képviselik. A tájékoztatás szerint, lesznek egyesületek, akik, akiket nem tudnak 

támogatni. Ugyan is vannak olyan szervezetek ahol a tagdíj befizetés 96-98%-os nagy 

valószínűséggel ezeket az egyesületeket fogja a MEOSZ is finanszírozni. A kevés tagdíj 

befizetéses egyesületeknek pedig nem tud segíteni a működésében. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A MEOSZ közgyűlése május 17,18, 19-én lesz megtartva képzéssel egybekötve 

Siófokon, az egyesületünktől két fő küldöttet kel választani, és a meghívó alapján majd 

a képzésen az a személy, aki az adott témakörrel foglalkozik, legyen ott. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A Foglalkoztatási Minisztérium felülvizsgálja az akkreditált munkahelyeket, hogy hány 

         fővel dolgoznak és le van-e eléggé terhelve, illetve a létszámhoz képest minden  

         dolgozónak le van – e fedve a munka ideje. Amennyiben ez nem így van visszaélésre ad 

         okot a kormány felé és ezt meg akarják megszüntetni. Ahol azt látják, hogy kevesebb  

         létszámmal is működhetnek, ott nem kapják meg mindenkire a támogatást. 

          

Felelős:            Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ A munkaügyi központtól most kaptuk az értesítést, hogy az I. fokú orvosi szakvélemény 

ismertebb nevén a 7. pontos orvosi szakvéleménnyel ez év decemberéig lehet 

foglalkoztatni a dolgozókat. De az egyesület elnöke ezt nem engedi. Májusban új 

szerződéseket készít a munkaügyi központ felé és nem akarja, hogy ezzel a létszámmal 

és ezekkel a dolgozókkal legyen megkötve.  

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 



5./    A pályázatokkal kapcsolatban az egyesületünk elég nehéz helyzetbe került, mert az  

        NCA pályázat megszűnt, helyette a NEA lett. Jelenleg hat kollégium van ahová 

        be lehet nyújtani a pályázatot, de a feltételek és a megkötések igen nagyok. Azok a  

        szervezetek akiknek az éves bevétele ötven millió felett van azok nem is pályázhatnak  

        mert az alapítvány kizárja a pályázók köréből. Tudomásunk szerint három milliárd Ft-ot  

        osztanak szét, nem lehet tudni, hogy hány pályázó van és mennyi az – az összeg, amit az  

        egyesület elnyerhet. A pályázat beadási határideje május 8-a, addig fel kell adnunk. 

        

 

Felelős:                  Bukta László 

Határidő:               folyamatosan 

 

 

6./   Az egyesület készítse el a telefonhasználatról szóló szabályzatot, a szabályzat nem  

       dohányzók védelmében, adományozói szabályzatot. A pénzügyi szabályzatunk az jó  

       nem kell rajta változtatni. Nézzük át, hogy mennyi lehet a házi pénztárba, hogy ne legyen 

       több bene mint ahogy a szabályzat azt előírja.  

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

7./   A gépkocsikban és az egyesületben valamint az üdülőben meg kell nézni az egészségügyi  

       dobozok lejárati idejét, mert nagyon komoly büntetéssel jár, ha nem cseréljük ki lejárt  

       határidős dobozunk van. A dolgozók éves orvosi vizsgálatának ideje áprilisban lejárt, ezt 

       a lehető leghamarabb meg kell újítatni, hívjuk fel a doktorurat, hogy mikor tudja  

       elvégezni a vizsgálatot. A küldött értekezletre május 9-ig gyűjtsük, össze kik jönnek hány  

       főre számítsunk. 

 

Felelős:             Nagy Imréné 

Határidő:         május 09. 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 


