
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.05.30-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./  Az egyesület soron következő ülésén az egyesület etikai bizottságának az elnöke és a 

felügyelő bizottság elnöke és annak tagjai is jelen voltak mivel a személyi jellegű 

ráfordításokról volt szó. 

   

2./ Az etikai bizottság elnöke elmondta, hogy a dolgozók bér kiegészítése nem 

veszélyeztetheti az egyesület fennállását. Javasolja, hogy minden dolgozó 

nyilatkozzon arról, hogy önkéntes adományként visszafizeti a ráeső összeget. 

 

3./  A felügyelő bizottság elnöke elmondja, a bizottság álláspontját, illetve a javaslatát. 

Szerintük fizetés nélküli szabadsággal, vagy létszámcsökkenéssel, vagy a 

foglalkoztatási idő csökkenésével lehetne a többlet kiadásokat megspórolni. A döntés 

jogát az egyesület elnökére adják át. 

 

4./ Érkezett olyan javaslat is, hogy a csoportvezetőkkel közösen szervezzünk 

rendezvényeket, amivel a tagságot mozgósítanánk és ezzel együtt a tagdíj befizetési 

arány is növekedhetne. 

 

5./ Az SM 4. Világnapja június 16-án lesz megtartva itt Mezőkövesden. Ennek a 

szervezése az egyesületünk SM klub vezetőjére van bízva. Nagyon ügyesen több 

támogatót is felkeresett a rendezvényünk színvonalas megszervezése érdekében. 

 

6./ Bukta László elnök lehetőséget ad arra, hogy adományként a dolgozók be fizethetik, 

azt az összeget, mely az egyesületet terheli. 

 

7./ Az egyesületi üdülő előtt központi csatornázás történik, az elnökségi tagok döntöttek 

arról, hogy rá csatlakoztatjuk az üdülő épületét a fő csatornára, ami 388 ezer Ft-ba 

kerül, ezt az összeget a júniusi hónapban át kell utalni. 

 

8./ Az egyesület elnöke beszámolt arról is, hogy Siófokon volt a MEOSZ küldött 

értekezlete, ahol is Borsod Megye új küldöttjének Székely Józsefet választották meg. 

 

9./ Az egyesület elnöke beszámol arról is, hogy a Horgász egyesülettel közösen szervezett 

horgász verseny május 27-én volt, ahol több tagunk részt vett és nagyon jól sikerült. 

 

10./ A Reuma klub 23-án a Rendőr kapitányt hívta meg egy tartalmas előadásra amely 

kielégítette a klubtagok érdeklődését. 

 

 

Melléklet: l db 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


