
A 2006 évi közhasznú tevékenységről  szóló tartalmi beszámoló 

  

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete teljes cél szerinti tevékenysége közhasznú 

tevékenység, mert mindaz amit az egyesület megvalósít, az 1997. évi CLVI. törvény 26/c/11. 

pontjában említett hátrányos helyzetű csoportok, nevezetesen mozgássérült emberek 

társadalmi esélyegyenlőségét szolgálja. Egyesületünk szolgáltatásait bárki igénybe veheti nem 

csak az egyesületi tagok. 

Egyesületünk taglétszáma 2005. december 31-én: 3860 fő. Területi csoportunk vezetői 34 

településen megtalálhatóak. 2006-ban további négy településsel közülük egy városi csoporttal 

bővült ügyfélfogadó irodánk. Ügyintézés: központunkban minden munkanap 08-14-óráig. 

Területi csoportoknál: hetente változó napokon egy alkalommal. 

Tevékenységünk főbb területei: 

Érdekvédelem, rehabilitáció, ügyintézés, tanácsadás, klubfoglalkozások, előadások, gyógy-

üdültetés, gyógytorna, vérnyomásmérés, kirándulások szervezése, kedvezményes 

szolgáltatások, Internetes szolgáltatások. 

Ügyfélszolgálat: 

Munkanapokon állunk tagjaink és az érdeklődők rendelkezésére. Ügyintézés, tanácsadás, 

támogatási kérelmek fogadása, méltányossági nyugdíjemelési ügyek, gyógyszersegély ügyek 

intézése. 

Közlekedési támogatás januártól április 30-ig tanácsadás nyomtatvány kitöltés. 

Gépkocsi-szerzési támogatás: 45 fő. Részére teljes körű környezettanulmány javaslat tétel az 

elosztó bizottság felé. 

Lakás-akadálymentesítési támogatás: 964 fő részére teljes körű ügyintézés pályázati anyag 

továbbítása elbírálás céljából. 

Üdülési csekk igénylés: 150 fő részére, nyomtatványok letöltése, kitöltése továbbítása a 

Nemzeti Üdülési Alapítvány felé. 

  

 Támogató szállító szolgálat működtetése  

 Önálló életviteli központ működtetése.  

 Fogyatékossággal kapcsolatos információ nyújtás, fogyatékossággal kapcsolatos 

támogatási lehetőségekről  

 Felvilágosítás nyújtása az egyes szociális, egészségügyi és jóléti ellátások formáiról, 

intézményrendszeréről, funkcióiról és igénybevételének módjáról  

 „Telefonnal a rászorultakért” alapítványhoz pályázatok elkészítése továbbítása.  

 Állami feladatként a LÁT. ügyintézését végezzük.  

 Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek továbbítása.  

 Üdülési csekk igényléshez nyomtatványok továbbítása kitöltésében segítségnyújtás.  

 Segédeszköz kölcsönzés.  

 Hivatalos helyeken eljárunk tagjaink érdekében.  

Személyi háttér: 



 13 fő akkreditált foglalkoztatott munkatárs  

  5 fő főfoglalkoztatott támogató szállító szolgálatnál  

 31 fő önkéntes munkatárs a területi csoportoknál megbízási javadalmazással  

 4 fő önkéntes foglalkoztatása az egyesületi klub vezető megbízásával  

  

Anyagi forrásaink: 

 Tagdíjak és pártolói tagdíjak;  

 MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása;  

 Önkormányzati támogatás;  

 LÁT ügyek költségtérítése;  

 Pályázaton nyert összeg;  

 SZJA 1%-a.  

  

Csoportok, szekciók működése 

 Ifjúsági csoport Fogyatékos gyermekek részére alkalmankénti program szervezés  

 Reuma szekció havonta egy alkalommal clubnapot szervez a tagságot érdeklő szakmai 

kulturális szabadidős program szervezése  

 Csoportos gyógytorna és jóga gyakorlatok heti rendszerességgel  

 Heine Medine szekció klub foglakozása  

 Sclerosis Multiplex szekció alakuló ülése december  

  

Képzések: 

o MEOSZ vezetők képzése Siófokon 3 fő részvételével.  

o MEOSZ akkreditációs vezető képzésen 7 elnökségi tag vett részt  

o Idegen nyelv 350 óra képzés szervezése lebonyolítása székházunkban.  

o Alapfokú számítógép-kezelő 250 óra tanfolyam szervezése lebonyolítás 

segítése.  

  

Ingyenes Internetes szolgáltatás: 

Bárki részére külön őnálló életviteli központunk oktató termében 4 számítógépen igénybe 

vehető (ADSL) ügyfélszolgálati időben. 

Fejlesztések: 

 Opel Kombó személyszállító gépkocsi vásárlása 3,4 millió forint 

értékben  

 Egyesületi üdülő komfortosítása 600 ezer forint beruházási értékben  

 1 db SARP fénymásoló 300 ezer forint értékben  



  

Helyiség és eszközháttér: 

 Ingyenes bérleménybe kapott 120m2 iroda komplexum.  

 Minden irodában korszerű számítógép hálózati kapcsolattal ADSL internet 

elérhetőséggel.  

 Nyomtatók, fénymásolók  

 Használt és új  irodai bútorok.  

  

Egyéb tájékoztatás piar tevékenység 

2006. évben három alkalommal adtunk ki írásos tájékoztatót tagjaink részére. Programjainkról 

a helyi újságokban valamint a helyi hirdetőkben adtunk hírt. 

Továbbiakban az Önkormányzati tájékozatóban és az egyesületi tájékoztatóban szerezhetnek 

tudomást programjainkról. 

A mozgáskorlátozottakat érintő minden témában bőséges tájékoztatás kapható a MEOSZ 

internetes honlapjáról is. (www.meosz.hu), valamint a vezetőségi és klub vezetők a MEOSZ 

mozgalmi értesítőiből tájékozódhatnak. 

Internet elérhetőség 

2005 május hónaptól egyesületi honlapot indítottunk, internet elérhetőséggel rendelkezők 

számára. Egyesület működésével kapcsolatos információk, fogyatékkal élők számára 

szükséges nyomtatványok letöltésének elérhetősége, tanácsadás,  segédeszközök keres-kínál, 

egyesületi programtájékoztatók találhatók meg.  Elérhetőség:  www.msmke.atw.hu.  

Közéleti tevékenység: 

A következő társadalmi eseményeken vettek részt tagjaink:  

 Nyugdíjasklubok rendezvényei és más társadalmi szervezetek rendezvényei  

 Mátyás király Reneszánsz hétvégén vettünk részt szervezetten  

 Mezőkövesdi Civil Szövetség ülésein  

 BAZ Megyei Civil hálózat összejövetelei  

 Mezőkövesd Kulturális Alapítvány szervezésében rendezett programokon  

  

Mezőkövesd 2007. január 2. 

  

Az egyesület tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentést az egyesület elnöke 2006. 

november 16 elkészített jelentést elfogadásra javasolja. 

  

http://www.meosz.hu/


***** 

Záradék: Ezt a közhasznúsági jelentést az egyesület elnökének előterjesztése nyomán, az 

egyesület kibővített elnöksége 2006. december 22-én tartott vezetőségi ülésén hozott 4/2006. 

számú határozatával elfogadta. 

  

Mezőkövesd 2007. január 2. 

                                                                                                   ………………………... 

                                                                                                       Bukta László elnöke 

  

 


