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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2013.08.07-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

 

1./   2013. augusztus 6-án civil kerekasztal beszélgetes volt délután 16 óra kezdettel. 

Sajnos egyesületünktől nem volt senki. BuktaLászló egyesületünk elnöke kéri, hogy 

amennyiben Ő nem tud részt venni, akkor figyelemmel kisérjük és egymásközt 

beszéljék meg, hogy ki tud majd elmenni. 

 Sokszor vannak olyan napirendi pontok, melyek egyesületünket is érintenek, részt 

venni vásorsi rendezvényeken stb. 

 

 Felelős: Bukta László 

 Határidő: Folyamatos 

 

2./ Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni 2013. augusztus 14.-re, szerdára. 

 

 Felelős: Bukta László 

 Határidő: Azonnal 

 

3./ Egyesületünk web oldalát fríssíteni szükséges, napra kész állapotban legyen. 

 

 Felelős: Lázár Szilárd 

 Határidő: Folyamatos 

 

4./ Bukta László egyesületünk elnöke elmondta, hogy a napokban átdolgozott 

alapszabályunkat átküldte a MEOSZ-ba Szakály József főtitkárnak, nézze át. 

 A rendkívüli küldöttközgyűlésre, mely a miskolci Törvényszék által kért módosítások 

alapján lett átdolgozva. 2013. augusztus 22-én a küldöttközgyűlésen előterjesztve, 

megvitatva, valamint elfogadásra kerülhessen. 

 

 Felelős: Bukta László 

 Határidő: azonnal 

 

5./ Egyesületünk elnöke kéri, hogy az ez évi kiadások, úgy mint banki és készpénzes 

mindig napra kész állapotban legyenek. A második fél éves kiadások tervezése 

érdekében. 

 

 Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika 

 Határidő: Folyamatos 
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6./  A 2013. évi Támogató Szolgálat bérkifizetését összesíteni. A I-VII. havi szállítási díjat 

 összegezni mennyi volt. Valószínű át kell csoportosítani összeget a második félévre  

 ugyanis, a 9.320.000.- Ft valószínű, hogy csak a bér és járulék kifizetésére lesz 

 elegendő, mivel 1 fő szoc. gondozó visszajött a másik pedig be lett iskolázva. 

 Tóthné Karkecz Tünde szoc. gondozó 3 és fél havi bére és fizetett szabadság kifizetése 

 plusz kiadás a Támogató Szolgálat részére. 

 

 Felelős: Bukta László 

 Határidő: Folyamatos 

 

7./ Emberi Erőforrások Minisztéruma nevében a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit kft. pályázatot hirdetet „Fogyatékos 

személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai 

orogramjainak támogatására”. 

 

 Felelős: Viszneki Nóra 

 Határidő. Folyamatos  

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

  

 

  


