
E M L É K E Z T E T Ő  

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 

05.13-án megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

1./ Legfontosabb feladatunk a hétre, felkészülni  a küldöttgyűlésre, ami szombaton, 

(2015május16-án) kerül megrendezésre 9 órai kezdettel  

Felelős: Egyesületi dolgozók  

határidő : folyamatos 

2./Szintén fontos feladataink közé tartozik,  egyesületünk 20 éves évfordulójával 

kapcsolatos rendezvényünk, aminek szervezése folyamatos, azakadálymentes 

lebonyolítás érdekében. 

 Felelős: Egyesületi dolgozók   

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./ Együttműködési 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 

csoportvezetőt 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  igazolása mondta el Újhelyiné Bukta 

Mónika. 

Felelős:  egyesületi dolgozók  

Határidő: folyamatos  

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

mindent. Negatívumot nem találtak illetve  írtak, fizetnünk sem kell semmit .  

 Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika  Bukta László   

Határidő : lejárt 


