Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete 2018. évi beszámolója
Kedves Tagtársak!
A Mozgássérültek Bonyhádi Egyesületének Vezetősége, Ellenőrző Bizottsága, Elnöke
nevében tisztelettel köszöntjük Tagtársainkat!
Jelen beszámoló az elmúlt év jelentősebb eseményeiről, az elvégzett feladatokról, valamint
az Egyesület vagyoni helyzetének alakulásáról ad számot.
Jelentős esemény volt az elmúlt évben az Egyesület székhely változása.Már évek óta
felmerült annak szükségessége, hogy irodánknak ki kell költöznie a Bonyhád, Perczel u. 44.
szám alatti ingatlanból.
Bonyhád Város Polgármesterével folytatott tárgyalásokat követően - a tulajdonos
Önkormányzat - a Bonyhád, Dózsa György u. 32. szám alatti épületben biztosított helyet, az
„Együtt 1 másért” Nappali Intézménnyel közös használatban. A költözés lebonyolítását,
Alapszabályunk módosítását követően – 2018. március 1. napjától – irodánk az új helyen
működik. Kulturált körülmények között, mindenben segítve, információnyújtással,
tanácsadással várjuk a Bonyhád, Dózsa György u. 32. szám alatti irodánkban tagtársainkat, és
a hozzánk forduló érdeklődőket.
Ezúton is köszönetet mondunk Bonyhád Város Önkormányzatának és Polgármesterének,
hogy továbbra is helyet biztosítottak az Egyesületünk működéséhez elengedhetetlenül
szükséges iroda számára, segítve ezzel szervezetünk fennmaradását.
Az irodában folyik az egyesület működtetése, a programok szervezése, valamint itt
kérhetnek segítséget tagtársaink különböző ügyeikben. Legtöbben szociális, és lakásakadálymentesítési támogatás, parkolási igazolvány, illetve gépjárműszerzési támogatás
ügyintézésében igényelnek tanácsadást, információnyújtást.
Az Egyesület örömére szolgált, hogy az elmúlt évben sokan keresték fel az irodát tagsági
viszony létesítése miatt.
A következőképpen alakult a tagság létszáma:
2018. január 1-én az Egyesület taglétszáma: 1103 fő
2018. december 31-én az Egyesület taglétszáma: 1184 fő
Új belépők száma: 153 fő
Tagsági viszony megszűnése: 72 fő
Örvendetes tény, hogy egyre több a tagsági viszonyt létesítők száma. Ez elsősorban az
Egyesületünk által szervezett ortopédiai vizsgálatoknak köszönhető, melynek során az arra
rászorultak – térítésmentesen – juthatnak gyógycipőhöz. 2018-ban 528 fő kapott gyógycipőt.

Emellett sokan mutatnak érdeklődést a programok iránt, valamint az irodánkban nyújtott
segítség, és az egyesületi életben való részvétel, az összetartozás is ösztönzőleg hat.
Nagyszámú a tagsági viszony megszűnése is, melynek oka elhalálozás, elköltözés,
tagdíjfizetés elmulasztása, illetve érdekmúlás folytán kilépés.
Taglétszámunk stabilitása – tekintve a tagsági viszony megszűnéseket – az új belépők
számának növelésével érhető el. Egyesületünk működésében ez alapvető fontosságú, hiszen
a tagdíj-bevétel a legjelentősebb bevételi forrásunk, a MEOSZ-támogatás is ennek
függvénye, illetve ez a tényező mutatja, hogy szükség van a munkánkra, népszerű
Egyesületünk a környező lakosság körében.
A továbbiakban is törekednünk kell szolgáltatásaink bővítésére, széleskörű segítségnyújtásra,
tagságunk összefogására.
Az Egyesület vezetése – a küldötthálózaton keresztül – figyelemmel kíséri a tagok egészségi
állapotát, tartós betegség vagy kórházi kezelés esetén beteglátogatási csomagot kaphatnak
beteg tagtársaink.
Az elmúlt évben – pályázaton elnyert összeg, illetve az SZJA 1%-a felajánlásainak
köszönhetően, 195.000,-Ft erejéig – lehetőség nyílt arra, hogy több beteg tagtársunknak is –
130 esetben - jobbulást kívánhassunk, ezzel a kis figyelmességgel.
Köszönjük az adó-felajánlásokat, és kérjük, akinek lehetősége van, a 2019-es évben is
támogassa Egyesületünket!
A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is köszöntöttük 80 és 90 éves tagjainkat
születésnapjuk alkalmából. 14 tagtársunknak kívántunk boldog születésnapot, és még sok
szép évet családjuk körében, elsősorban jó egészséget!
Igen népszerűek az Egyesület életében a szervezett szabadidős programok. Ezek a
kirándulások, rendezvények azért fontosak, mert sok tagtárs nem tud tömegközlekedési
eszközt önállóan igénybe venni, nem rendelkezik gépjárművel, így csak az Egyesület
programjai teszik lehetővé, hogy ők is tartalmasan tölthessék szabadidejüket, érezve egyben
a közösséghez tartozást. A programok tervezésénél alapvető szempont, hogy
mozgáskorlátozottak is részt tudjanak venni, illetve egymás segítésével a nehezebben járók
számára is biztosított legyen a részvétel.
A szervezett programok igen széleskörűek voltak, hogy mindenki megtalálhassa a számára
élményt nyújtó időtöltést. Nem maradt el a közkedvelt Anyák napi bál, Katalin bál, de
honismereti kirándulásokon, színházlátogatáson, fürdésen is részt vehettek az érdeklődők.
2018. évi programjaink 848 fő részvételével kerültek megrendezésre.
Egyesületünk már több éven keresztül – karácsony előtti – élelmiszeradomány gyűjtésen vett
részt, az Élelmiszerbank Egyesület által meghirdetett pályázat keretében. Az elmúlt évben
sikeres volt pályázatunk, így önkénteseink november 23-25. napjain a bonyhádi Tescoban
gyűjthettek tartós élelmiszert, az Élelmiszerbank Egyesület hirdetésének, szervezésének
segítségével. A gyűjtés sikeres volt, sokan adakoztak, összesen 1295 kg élelmiszer gyűlt
össze, melyet 5-kg-os csomagokban oszthattunk szét rászorultak között.

Köszönet minden adakozónak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy szebbé tehettük nehéz anyagi
körülmények között élő családok, személyek karácsonyát.
Köszönet – a következőkben felsorolt - gyűjtésben résztvevő önkénteseinknek, akik
szabadidejüket feláldozva végezték ezt a nemes feladatot:
Brigancz Gyuláné, Csoma Józsefné, Dömötör Sándorné, Fehér Zoltánné, Fekete Jánosné,
János Miklósné, Jónás Aladárné, Kara Györgyné, Kiss Lajosné, Kréth Imréné, László Istvánné,
Lóczi Lászlóné, Lotz Péterné, Mayer Lenke, Mártonné Hüber Márta, Nagy Zoltánné, Nyisztor
Albertné, Nyisztor Albert, Rauch Ádámné, Sándor Alajosné, Szabóné Katona Ilona, Szabó
Györgyné, Szabó József, Tilmann Jánosné, Tolnainé Illés Anna, Varjú Sándor, Póthné dr.
Veres Gabriella.
Köszönet azoknak is, akik a csomagok elkészítésében és szétosztásában részt vettek.
Egyesületünk alapvető célja, hogy a Völgység régióban élő mozgássérültek
érdekérvényesítése biztosított legyen, működjön egy biztos pont, ahová gondjaikkal,
problémáikkal fordulhatnak, ahol meghallgatásra találnak, és érezhetik, hogy egy
gondoskodó közösségbe tartoznak.
A beszámolóban ismertetett feladatok teljesítése, a programok szervezése, az iroda
működtetése mind-mind eszköze e fontos cél elérésének. Reméljük, hogy törekvésünk,
munkánk a tagság megelégedésére szolgált!
Mindennek feltétele a stabil vagyoni helyzet, a működtetéshez szükséges kiadások kellő
fedezete. Ezért az Egyesület működését taglaló beszámolónak is elengedhetetlen része a
pénzügyi helyzet ismertetése, amelyre – részletesen - a következő napirend alatt kerül sor.
2018. évben a tervezett bevétel 3.495.000,-Ft volt, amely 126%-ban teljesült, azaz
4.409.161,-Ft folyt be a számlánkra.
A tervezett kiadás 3478.000,-Ft volt, amely 93%-ban teljesült, azaz 3.237.751,-Ft került
kifizetésre, így az eredmény 1.171.410,-Ft volt az elmúlt évben.
Tisztelt Tagtársak!
A fentiekben ismertetett tényszámok mutatják, hogy továbbra is stabil a pénzügyi
helyzetünk. Ennek biztosításához a jövőben is takarékos, visszafogott gazdálkodást kell
folytatni, élni a pályázati lehetőségekkel, jó kapcsolatot teremteni civil szervezetekkel,
önkormányzatokkal. Legfőbb törekvés a szolgáltatások bővítése, taglétszámunk növelése.
Meglévő és csatlakozó tagjainknak éreznie kell, hogy érdemes ehhez a közösséghez tartozni,
mindenkinek találnia kell számára hasznos szolgáltatást, vagy valamely juttatást.
Munkánkat ennek szellemében folytatjuk a következő évben is!
Kívánunk minden tagtársunknak jó egészséget, békés és szeretetteljes mindennapokat!
Bonyhád, 2019. 05. 13.
Tisztelettel:
Vezetőség

