Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete 2020. évi beszámolója
Kedves Tagtársak!

A Mozgássérültek Bonyhádi Egyesületének Vezetősége, Ellenőrző Bizottsága, Elnöke
nevében tisztelettel köszöntöm Tagtársainkat!
Jelen beszámoló az elmúlt év jelentősebb eseményeiről, az elvégzett feladatokról, valamint
az Egyesület vagyoni helyzetének alakulásáról ad számot.
A tavalyi adatok – sajnos – nem mutatják azt az eredményességet, amelyről a megelőző
években beszámolhattunk. A koronavírus okozta járványveszély – ahogy életünk minden
területén – nagy változást hozott Egyesületünk működésében. Taglétszámunk, bevételeink
csökkentek, szolgáltatásaink leálltak, tevékenységünk az irodában végzett munkára
korlátozódott. A 2020. évre tervezett programjaink iránt nagy érdeklődés mutatkozott,
azonban – felelősségteljes döntéssel – ezeket el kellett halasztani. A szigorú intézkedéseket
maga után vonó veszélyhelyzet alatt az ortopédiai vizsgálatok szervezése is elmaradt, így az
elmúlt évben csak 328 fő tagtársunk juthatott gyógycipőhöz. Reméljük, mielőbb megszűnik a
járványveszély, feloldják a szigorú korlátozásokat, ismét szervezhetjük az orvosi
vizsgálatokat, és tagjaink igényük szerint megkaphatják a gyógycipőt!
Egyesületünk eredményes működése, népszerűsége, új tagok belépése nagyrészt a
szervezett programoknak, ortopédiai vizsgálatoknak volt köszönhető, amely az elmúlt évben
csak korlátozottan működhetett. Így az új belépők száma is visszaesett, a kilépés, elköltözés,
elhalálozás miatti tagsági viszony megszűnés viszont a korábbi évekhez hasonlóan alakult, az
alábbiak szerint:
2020. január 1-én az Egyesület taglétszáma: 1211 fő
2020. december 31-én az Egyesület taglétszáma: 1137 fő
Új belépők száma: 55 fő
Tagsági viszony megszűnése: 129 fő
Ezúton is köszönjük minden tagtársunknak, hogy kitartottak az Egyesület mellett ebben a
nehéz időszakban is! Reméljük, mielőbb visszaállhat rendes életünk, újra teljessé válhat
szervezetünk tevékenysége!
Köszönetet mondunk küldött tagtársainknak, akik a járványveszély ellenére is végezték
önkéntes munkájukat, a településeken felkeresték tagjainkat, tájékoztatást adtak
Egyesületünk tevékenységéről, beszedték a tagdíjakat azoktól, akik az irodát nem tudták
személyesen felkeresni. Az ő munkájuknak is köszönhetően 2020-ban 2.206.000,-Ft bevétel
folyt be tagdíjakból, ami a legjelentősebb bevételi forrásunk. Ezért is kell törekednünk arra,
hogy taglétszámunk ismét növekedjen, újra vonzóvá tehessük az Egyesületünkhöz való
tartozást! Ennek eléréséhez elengedhetetlen irodánk fenntartása.

A heti 12 órában működő irodánk szerepe az elmúlt évben még fontosabbá vált, mert az itt
végzett munkánkkal tudtunk tagjainkkal kapcsolatot tartani, segítséget nyújtani az arra
rászorulóknak. A koronavírus, karantén okozta problémák miatti segítségkérés nem volt
jellemző - bár erre lehetőséget biztosítottunk – de többen keresték fel irodánkat pl. szociális,
akadálymentesítési és gépjárműszerzési támogatás, gyógyászati segédeszközök beszerzése
iránti ügyeikben, ami mutatta, hogy igény van tevékenységünkre. Így irodánk – egy hónap
kivételével - tavaly is nyitva állt mindenki előtt, aki bármely ügyében segítségre szorult,
betartva a járványhelyzetben szükséges intézkedéseket.
Irodánk működése nem lenne biztosított, munkánkat, feladatainkat nem végezhetnénk kellő
bevételi forrás hiányában. Bevételünket – a tagdíjbevételen túl – Bonyhád Város
Önkormányzatának, valamint a környező települések önkormányzatai anyagi támogatásának
köszönhetjük, illetve a MEOSZ-tól kapott, valamint pályázaton elnyert támogatásnak,
magánszemélyek adományainak.
Önkormányzatoktól 315 000,-Ft, magánszemélyek támogatásából 49 000,-Ft Ft folyt be. Ez
sajnos elmaradt az előző évekhez képest, érthetően, mert a veszélyhelyzet alatti
korlátozások, intézkedések anyagi veszteséget, költségeket okoztak az önkormányzatok,
vállalkozók, gazdasági szervezetek gazdálkodásában is.
Azonban a MEOSZ-tólkapott 805 040,-Ft juttatás, illetve 465 000,-Ft rendkívüli támogatás, és
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott pályázatunkon nyert 200 000,-Ft támogatás
biztosította, hogy nehézségeink ellenére is stabil gazdálkodási évet zárhattunk.
Tervezett bevételünk 3 495 000-Ft volt, amely 117 %-ban teljesült, azaz 4 113 304,-Ft folyt be
a számlánkra.
Kiadásra 3 091 400,-Ft-ot terveztünk, amely 122 %-ban teljesült, azaz 3 786 147,-Ft került
kifizetésre, így 327 157,-Ft maradvánnyal zárhattuk az elmúlt évet. A kiadásból 1 724 084,-Ftot dologi kiadásra, 2 062 063,-Ft-ot pedig személyi jellegű kiadásra fordítottunk.
A takarékos gazdálkodás lehetővé tette, hogy a bevételkiesések ellenére az elmúlt évben
sem maradt el beteg tagtársaink látogatása, egy kis ajándékcsomag átadásával. 61
tagunknak kívántak küldötteink jobbulást, remélve, hogy ez a kis figyelmesség is
hozzájárulhatott gyógyulásukhoz.
Az elmúlt évekhez hasonlóan19 tagtársunknak kívántunk – 80., illetve 90. életévük betöltése
alkalmából - boldog születésnapot, és még sok szép évet családjuk körében, elsősorban jó
egészséget!
Az ajándékcsomagok költségét az SZJA 1 %-ának felajánlásából fedeztük, amely az elmúlt
évben 60 764,-Ft volt.
Tavaly a karácsony előtti élelmiszergyűjtés is elmaradt, így a tartós élelmiszert tartalmazó
csomagosztás is. Ezt próbáltuk – valamelyest – pótolni azzal, hogy minden 80 éven felüli
tagtársunknak – 147 főnek - vittek egy kis ajándékcsomagot küldötteink, kellemes
ünnepeket, jó egészséget kívánva.

Tisztelt Tagtársak!

A 2020-as évben nagyon nehéz évet zárhattunk. Működésünket, szolgáltatásainkat
nagymértékben korlátozta a járványhelyzet. Ennek ellenére sikerült megőriznünk stabil
pénzügyi helyzetünket, és igyekeztünk a lehetőségekhez mérten biztosítani tagjaink
érdekvédelmét, valamint segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Az Egyesület Vezetősége nevében köszönöm, hogy tagtársaink maradtak, és kérem továbbra
is tiszteljenek meg jelenlétükkel az elkövetkezendő értekezleteken, véleményeikkel,
javaslataikkal segítve munkánkat, hogy minél többet tehessünk Egyesületünk népszerű
működéséért!
Reméljük, mielőbb visszatérhetnek szolgáltatásaink, és tevékenységünket korlátlanul
folytathatjuk tagságunk érdekében!

A Vezetőség, az Ellenőrző Bizottság és a magam nevében mindenkinek kívánok jó
egészséget, családi életükben békét és szeretetet!

Bonyhád, 2021. 05. 05.
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