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Statisztikai számjel 

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. 

Az Egyesület legfőbb döntéshozó testülete a Küldöttgyűlés 2007. évben egy alkalommal 

ülésezett. Az Egyesület Elnöksége 2007. évben hat alkalommal ülésezett, köztük egy 

alkalommal tartott kihelyezett ülést. Az Egyesület közhasznú társadalmi szervezet, tekintettel 

arra, hogy állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységeket is végez jogszabályi 

kötelezés ill. önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján. Közhasznú minősítését 

2007-ben is megőrizte.  

Egyesületünk taglétszáma 2007. december 31-én: 4702 fő. Területi csoportunk vezetői 43 

településen megtalálhatóak. 2007-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. 

Egyesületünk célja: 

 

A működési területén élő mozgásfogyatékos emberek szociális biztonságának, 

rehabilitációjának, aktív, önálló életvitelük, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének 

elősegítése, érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, életminőségük javítása az egyéni 

erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges, erkölcsi segítésével, 

helyi csoport-szervezetei tevékenységének sokoldalú támogatása. 

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: 78 fő Részére teljes körű környezettanulmány javaslat tétel az 

elosztó bizottság felé. 

Lakás-akadálymentesítési támogatás: 736 fő részére teljes körű ügyintézés pályázati anyag 

továbbítása elbírálás céljából. 

Üdülési csekk igénylés: 137 fő részére, nyomtatványok letöltése, kitöltése továbbítása a 

Nemzeti Üdülési Alapítvány felé. 

 Az Egyesület működtetésével kapcsolatos funkcionális feladatok végzése: 

 Támogató szállító szolgálat működtetése  

 Önálló életviteli központ működtetése.  

 Testületi szervezetek működtetése, döntés előkészítés, döntéshozatal 

 Az egyesület területi képviseletét ellátó helyi csoporthálózatok működtetése 

 Csoportok tevékenységét segítő tanácsadói, ellenőrzési feladatok 

 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.  

 Gazdasági, pénzügyi, adminisztrációs tevékenység 

 Az egyesület működési feltételeit biztosító infrastruktúra színvonalának fenntartása,  

 Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek továbbítása.  

 Üdülési csekk igényléshez nyomtatványok továbbítása kitöltésében segítségnyújtás.  

 Karbantartása, fejlesztése, az esetlegesen felmerülő váratlan krízishelyzetek kezelése. 

 Segédeszköz kölcsönzés.  

 Hivatalos helyeken eljárunk tagjaink érdekében.  

Az Egyesület által a csoportszervezetek területi közreműködésével végzett főbb 

feladatok: 

 

 Jogszabályi kötelezés ill. felhatalmazás alapján végzett feladatok 

 Szolgáltatói, szolgáltatás szervezői, intézményfenntartói feladatok, 

 Érdekérvényesítő, érdekvédelmi feladatok, információs, mozgalmi feladatok, 

közösségteremtők, közösségi működést segítő feladatok. 

Személyi háttér: 

 15 fő akkreditált foglalkoztatott munkatárs  

   4 fő főfoglalkoztatott támogató szállító szolgálatnál  

 29 fő önkéntes munkatárs a területi csoportoknál megbízási javadalmazással  

   4 fő önkéntes foglalkoztatása az egyesületi klub vezető megbízásával  

Anyagi forrásaink: 

 Tagsági és pártolótagsági tagdíjak; 

 MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása;  

 Önkormányzati támogatás;  

 LÁT ügyek költségtérítése;  

 SZJA 1%-a 



 Adományok, egyéni felajánlások 

 Pályázaton nyert összeg;  

 NCA működési 

 Iparűzési adórész  falajánlása 

 Mezőkövesdi Önkormányzat működési 

Csoportok, szekciók működése 

 Ifjúsági csoport Fogyatékos gyermekek részére alkalmankénti program szervezés  

 Reuma szekció havonta egy alkalommal klubnapot szervez, a tagságot érdeklő 

szakmai kulturális és szabadidős programok céljából   

 Csoportos gyógytorna és jóga gyakorlatok heti rendszerességgel  

 Heine Medine szekció klub foglakozása  

 Sclerosis Multiplex szekció havi rendszeres összejövetele 

Szolgáltató intézményfenntartó tevékenység 

 

Szociális intézmény (a szociális törvény és a vonatkozó jogszabályok alapján szabályos 

működési engedéllyel, normatív állami finanszírozással): 

Fogyatékos személyek „Kéz a kézben” Támogató Szolgálata 

 

A Szociális szolgáltató intézmény 2007. évi működésre vonatkozó terv mutatók a 2007. évi 

tényekkel összehasonlítva: 

 

 2007. terv 2007. tény 

 

Óraszám összesen: 2.450 óra 2.840 óra 

Szállítási teljesítmény: 40.000 km 38.750 km 

Esetszám: 1.000 alkalom 950 eset 

Segített személyek száma: 100 fő 120 fő 

Dolgozói létszám: 4 fő 5 fő 

 

LAT pályázati anyagok minőségi mutatói: 

 

 Szabályosan felszerelt, kötelező mellékletekkel ellátott anyagok átlagos elbírálási ideje 

beadástól a kifizetésig 2007. évben 45 nap. 

 Reklamáció, panasz 2007-ben nem volt. 

 

A feladat végrehajtása érdekében foglalkoztatott személyek száma egyesületünknél: 

 

 Környezettanulmányozó: 8-10 fő általában önkéntes munkás, csak utazási 

költségtérítésben részesülő aktivisták 

 Javaslattevő: 3 fő általában részfoglalkozású, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott. 

 

Súlyosan mozgássérült személyek járműszerzési támogatásával kapcsolatos tevékenység: 

 

A feladatot a többször módosított 164/1995.(XII.27.) Korm.rendelet 14.§.(1),(2), 15.§.(1) 

bekezdései szabályozzák. 

Tevékenységgel kapcsolatos feladatok: 



Igénylők adatainak összegyűjtése: helyi csoportvezetők 

Igénylőkkel kapcsolatos információk összegyűjtése: helyi csoportvezetők 

Adatok értékelése, keretszámokra történő javaslattétel: Egyesület Központ 

Szükség esetén helyszíni környezettanulmány végzése: helyi csoportvezetők 

Bizottsági tag döntésének előkészítése döntéshozatalhoz: Egyesület Központ 

 

Számszerű mutatók: 

Igénylők száma működési területünkön: 230 fő/2007. 

Kielégíthető keretszámok BAZ megyei szinten: 850 fő/2007. 

 

Személygépkocsi szerzési támogatás odaítélésének elősegítésével, környezettanulmányozási 

feladattal foglalkozó személyek száma 22 fő helyi csoportvezető, önkéntes munkások díjazás 

nélkül, utazási költségeik megtérítése mellett végzik a tevékenységet, beleértve a helyszíni 

környezettanulmányokat is. 

Képzések: 

o MEOSZ akkreditált vezetők képzése Ózdon 7 fő részvételével.  

o MEOSZ akkreditációs vezető képzésen 7 elnökségi tag vett részt 

o LAT képzés Budapest MEOSZ 5 fő sikeres vizsgát tett 

o MEOSZ OTTI képzésen elnökségi és csoportvezetők vettek részt 

o Támogató szolgálat vezetőképző szolgálat akkreditáció céljából  

Ingyenes Internetes szolgáltatás: 

Bárki részére külön önálló 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 bérlemény 120 m2 iroda komplexum Mezőkövesd.  

 Mezőcsáti telephely 50 m
2
 irodahelyiség 

 Önkormányzatok által biztosított irodák ügyfélfogadás céljára 

 Egyesületünk tulajdonában 56 m
2
 üdülő apartman 

 Minden irodában korszerű számítógép hálózat 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 2007. 

december 19-én elkészített jelentést elfogadásra javasolja. 

***** 

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

egyesület kibővített elnöksége 2007. december 22-én tartott vezetőségi ülésén hozott 4/2006. 

számú határozatával elfogadta. 

Mezőkövesd 2008. január 14. 

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

                                                                                                       Bukta László elnöke 

 Záradék: 

Alulírott büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban és annak 

mellékleteiben közölt adatok valódiak és hitelesek, a támogatás a szerződésben meghatározott 

célra került felhasználásra. 

 

Mezőkövesd, 2008. január 14. 

 

 

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

                                                                                                       Bukta László elnöke 

http://www.meosz.hu/

