
E M L É K E Z T E T Ő  

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 

05.06-án megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

1./ Egyesületünk hétvégén  Sárospatakon járt, ahol ismét megrendezésre került az 

abilimpia. Több autó is indult egyesületünktől a már hagyományossá vált 

rendezvényre ahol idén is szép sikerekkel szerepeltünk 

Felelős: Egyesületi dolgozók  

határidő : lejárt 

2./Egy „befoglalt „ vendégünk, lemondta a foglalást,családi okok miatt. tudjunk 

róla, kérte Bukta László elnök   

Felelős: Kiss Jánosné gondnok  

Határidő: folyamatos  

3./ Fogyatékossági támogatásban részesülők üdülési pályázata megérkezett 

elutasítás, nem volt . Az érintetteknek, szólni kell. kb 30 %-os az eddigi befoglalás 

üdülőnkben a pályázatok megérkezésével, elképzelhető , hogy megnő a foglalások 

száma.   

Felelős : Bukta László Kiss Jánosné  

Határidő: folyamatos  

4./ egyyüttműködési megállapodást kell kötnünk azon településekkel, ahol 

falugondnoki szolgálat működik kiemelve az ottani területi összekötő nevét illetve a 

hét melyik napján tart fogadóórát . előtte küldöttgyűlésen, területi 

csoportvezetőket meg kell kérdezni, vállalják –e továbbra is amennyiben nem, új 

csoprtvezetőt kell választani az adott településen. Tatainével gondok vannak 

ezeket tisztázni kell vele.  

 Felelős: egyesületi dolgozók  

 Határidő: folyamatos  

5./ Elkészült meghívónk, a küldöttgyűlésre. Alapszabály addigra nem kötelező bár 

elkészítése, továbbra is folyamatban van. Alapszabályunkat, 2016 március 15-ig kell 

módosítani, az új Ptk. szerint .Sokan idén novemberre tervezik az alapszabály 

módosítását. Ha ez egyesületünknél is így lesz akkor csinálni kell egy másik 

küldöttgyűlést október vagy november hónapban.  

Felelős: dr Kertész Mátyás  



 Határidő : folyamatos  

 

6./Közhasznúsági jelentésünket , május 31-ig kell elkészíteni. Monokiné Suhaj 

Viktória könyvelő készíti. pdf formátumban, meghatározott karakterszámba kell 

besűríteni a szöveges beszámolót. 

Felelős : Monokiné Suhaj Viktória  

 Határidő : folyamatos  

7./ Munkanaplót ellenőrizték Tállyán . pontosan meg kell tudnunk mi az , hogy 

megfelelően el tudjuk készíteni. Támogatás csak úgy adható, amennyiben civil 

szervezetnél eltöltött 30 nap önkéntes munka, igazolva van . Háztartási 

alkalmazottként nem kell civil szervezet mondta el Újhelyiné Bukta Mónika. 

Felelős:  egyesületi dolgozók  

Határidő: folyamatos  

8./Állam kincstár  Ellenőrzés volt egyesületünknél. fillérre pontosan leellenőriztek 

mindent. Negatívumot nem írtak, fizetnünk sem kell semmit .  

 Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika  Bukta László   

Határidő : lejárt 

9./Május elseje közeleg. Majális lesz a Zsóryban  egyesületünk is kért egy sátrat 

paprikás krumplit főzünk, 70 literes bográcsban. Fel kell mérni a szükséges anyagot, 

és azt meg kell vásárolni. Azt követő héten civil felvonulás lesz. bár Bukta László 

elnök szabadságon lesz, kérte egyenpólóban vonuljanak fel a résztvevők . 

Felelős: egyesületi dolgozók 

Határidő:folyamatos  

10./Felhívást kaptunk, Mezőkövesd Város Önkormányzatától A „városért” „az év 

szakmunása „ az „év sportolója” kitüntetésre, javaslatot tehet egyesületünk is . 

Valószínű A év sportolója címre fogjuk javasolni, valamelyik sakkozó lányt azok 

közül, akik bejutottak a sakk diákolimpiára .   

Felelős: Éberth Zoltán  

Határidő : folyamatos  


