Vezetőségi határozatok
Lentiekben az előző, ill. a tárgyév vezetőségi határozatai olvashatók. A korábbiak
megtekinthetők időpont egyeztetés után. (Budaörs, Patkó u. 7; bulake@bulake.hu)
Vezetőségi határozatok – 2015. március 10.
1/2015.03.10.V. sz. határozat:
Vezetőség az elkészült 2014. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést
elfogadta és azt a közgyűlés elé terjesztésre javasolta.
Vezetőségi határozatok – 2015. január 15-16.
1/2015.01.15.V. határozat
Vezetőség egyhangú szavazással, az 1/2015.01.15.V. határozattal elfogadta a
csoportvezetők 2014. évi beszámolóit.
2/2015.01.16.V.
Vezetőség egyhangú szavazással, a 2/2015.01.16.V. határozattal elfogadta a 2015.
évi programok keretösszegeit.
Vezetőségi határozatok – 2014. december 03.
1/2014.12.03.V sz. határozat:
Az egyesület dolgozói és tagjai részére egyedi elbírálás alapján rendkívüli
helyzetben (pl. közeli hozzátartozó halála, elemi kár) vissza nem térítendő
támogatást folyósíthat maximum 50 000 forint összegben. A támogatás mértéke
minden esetben egyedi elbírással, a szociális háttér figyelembevételével kerül
meghatározásra.

2/2014.12.03.V sz. határozat:
A vezetőség 50 000 forint értékben vissza nem térítendő támogatást ítél meg
Kalányos József részére közeli hozzátartozója halálesete miatt.
Vezetőségi határozatok – 2014. november 06.
1/2014.11.06.V. sz. határozat:

Vezetőség a 2015-ös, lillafüredi életmódtábor felmerülő költségeit maximum 600
000 forintban határozza meg.

2/2014.11.06.V. sz. határozat:
Az iroda számítógépeinek havi mentése az informatikai csoport feladatául delegálja
a Vezetőség. Ennek esedékessége: minden hónap utolsó hete, felelőse: Tajti
Gábor, Tószegi László. A munka elvégzéséhez szükséges külső winchester
beszerzéséért nevezett személyek a felelősek. Határideje: november 30.
Vezetőségi határozatok – 2014. október 03.
1/2014.10.03.V. sz. határozat:
Vezetőség az 1/2014.10.03.V.sz határozatában rögzíti, hogy a 2015. évi
rehabilitációs foglalkoztatási pályázatban 4 fő masszőr
és 1 fő egyéb irodai kisegítő munkakörben státuszbővítési kérelmet ad be.
Vezetőségi határozatok – 2014. június 10.
1/2014.06.10.V. sz. határozat:
A vezetőség a 2014-es, balatonföldvári életmódtábor felmerülő költségeit maximum
400 000 forintban határozza meg.
2/2014.06.10.V. sz. határozat:
A vezetőség Weszely Ernő számára 100 000 forint (azaz egyszázezer forint)
visszatérítendő támogatást állapít meg. Az összeget az igénylő 2014. július 31-ei
határidővel kell visszafizesse kamatmentesen.
3/2014.06.10.V. sz. határozat:
A vezetőség egyhangúan megszavazta, hogy a 2014-es évben is kerüljön
megszervezésre adománykoncert a Budaörsi Városi Uszodában, előadónak pedig
Sztevanovity Zorán legyen felkérve.
Vezetőségi határozata - 2014. április 20.
1/2014.04.02.V. sz. határozat:

Vezetőség az 1/2014.04.02.sz határozatában rögzíti, hogy a szociális csoport
működése minden szempontból meg kell feleljen a Szociális
Munka Etikai Kódex-ének, különös tekintettel annak 17. pontjára, mely szerint „A
szociális munkában összeférhetetlen a szociális munkás és a kliens közötti …
üzleti (haszonszerzésen alapuló) kapcsolat.”
Vezetőségi határozat - 2014. január 20.
1/2014.01.20V. sz. határozat:
Szükséges az Érzékenyítő csoport tevékenységi körének az átvizsgálása
(kapacitások figyelembevétele);az esetleges státuszváltozásoknál az egyes
feladatokat lehetőség szerint jobban személyre kell szabni
Vezetőségi határozat - 2013. október 22.
1/20131022V. sz. határozat:
A masszőr helyiségek klíma berendezéssel történő felszerelését a vezetőség
egyhangúan támogatja. Bekerülési összege nem haladhatja meg az 1%-os
felajánlásokból befolyt összeget, az árajánlatok közül ennek és a pályázatok
eredménye fényében kell választani
Vezetőségi határozatok – 2013. június 29.
1/20130629V. vezetőségi határozat:
Az érdekképviseleti kapcsolattartó referens a cégekkel, szervezetekkel való
kapcsolatépítés, valamint a rajta keresztül történő megkeresések során általánosan
ajánlhatja a masszázs-szolgáltatást; a részletes információk megtárgyalása
azonban a masszázs-csoportvezető bevonásával történjen.
2/20130629V. vezetőségi határozat:
Kapcsolatfelvételeket az Alelnök kezdeményezi, majd a megfelelő, adott területen
kompetens személyekhez irányítja az érintetteket. Vezető beosztású személyekkel
folytatandó tárgyalásokat Elnök folytat. (kivéve akadálymentesítési témákban).
3/2013.06.29V. vezetőségi határozat:
A 2013-as évi csapatépítő és szervezetfejlesztő program augusztus 8-án lesz a
Budakeszi Vadasparkban, a megjelenés minden munkatárs számára kötelező.
Vezetőségi határozatok – 2013. május 2.

1/2013.05.02V. sz. határozat:
Vezetőség a 2013. évi életmódtábor kiadásait 400.000,-Ft-ban maximalizálta.
2/2013.05.02V. sz. határozat:
Vezetőség a Szivárvány utcai iroda fenntartása mellett döntött, megfontolásra
javasolva a telefon- és internet előfizetések átcsoportosítását.
Vezetőségi határozatok – 2013. január 21-22.
1/2013.01.22. sz. határozat:
Az NRSZH pályázat benyújtásakor tervezett új státuszok létrehozásának
szükségességét a vezetőség továbbra is indokoltnak tartja. Az éves pénzügyi
tervezéskor a foglalkoztatás költségeit figyelembe kell venni.
2/2013.01.22. sz. határozat:
A Vezetőség felhatalmazza Lázár Benedeknét a tagdíj befizetések nyilvántartására,
és arra, hogy a befolyt tagdíjak erejéig a rendezvényekre beszerzéseket
bonyolítson az irodakoordinátor pénzkezelésével.

