
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2013.04.17-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./  Bukta László egyesületi elnök kétnapi rendi pontot montod nagyon fontosnak. 

  

 A közelgő küldött közgyűléssel kapcsolatosan, mely 2013. május 7-én ( kedd) lesz a 

Közösségi házban, a nagy teremben 13 óra 30 perckor. 

 A könyvelőtől megérkezett a 2012. évi gazdasági beszámoló, kiadás és bevétel- 

bontásban. A közhasznú jelentést 2013. május végéig el kell postázni a Bíróságnak. 

 Nagyon kihangsúlyozta, a tagdíj befizetési morált, ugyanis nagyon kevesen fizetnek. 

Igaz, hogy a 70 éven felüliek tagdíjmentességet kaptak, tavaly az elnökségi határozat 

alapján. 

  

 A küldött közgyűlésre, az alapszabály módosítást, el kell készíteni az új cicil 

törénynek megfelelően. 

 

 A 17. héten a meghívókat feltétlen ki kell postázni. 

 

 Felelős:     Bukta László 

 Határidő:  Folyamatos 

 

2./ 2013. április 22-től civil hét lesz. A programot átküldte Balogh Éva. 

 A felvonulás az 1 %-os kampányolásra, 2013. április 24-én lesz. 

 Javaslat hangzott el, arra hogy egyesületünk szervezehetne egy gépmúzeumi látogást, 

valamint Takács István léhai festő kiállítás megtekintésére a mezőkövesdi Galériába. 

 

 Felelős:    Bukta László 

 Határidő: Folyamatos 

 

3./ A MEOSZ-tól megkaptuk a kódleolvasót a Bokréta Apartman üdülőnkhöz. A kezelője 

Gáspár László és Balogi Sándorné lesz. Az üdülési szezon április hónaptól kezdődik. 

 Egyesületünk elnökének kérése, hogy az üdülő jelentkezéssel és visszaigazolással 

kapcsolatosan személyenként tegye wordbe. Úgy majd könnyebb lesz visszanézni a 

jelentkezett üdülők jelentkezéseit.  

 

 Felelős:    Bukta László 

 Határidő: Folymatos 

 

4./ A sorstársi továbbképző tanfolyam Siófokon lesz, mely Gáspár László sorstársi 

tanácsadónk vesz részt 2013. május 3-4-én. 

 Az önkéntes EXPO Füzesabonyba 2013. május 11-én lesz, egyesületünktől Balogi 

Sándor és Golyha Csaba jelentkezett. 

 



 Felelős:     Bukta László 

 Határidő:  Folyamatos  

 

5./ A dolgozók közül már sokan megkapták a Rehabkártyát, melyet le kell mindenkinek 

  a munkaügyre adni, ami után a támogatást kapja az egyesületünk. 

 

 Határidő: Folyamatos 

 

6./ A NEA-tól a napokban kaptunk visszajelzést, hiánypótlásra. A pénzügyi 

elszámolásnál az önkéntes munkavégzésnél nem volt megfelelő. 

 

 Felelős:    Viszneki Nóra 

 Határidő: Azonnal 

  

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 


