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72. számú körlevél

Tisztelt Tagtársunk!
Örömmel értesítjük Önt arról, hogy a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom megyei Egyesülete 2011. évben
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját.
A jubileumi és egyben tisztújító küldöttközgyűlés:

időpontja: 2011. március 26-án (szombaton) 10 óra,
helye: Hotel Árpád Tatabánya, Fő tér 20.
Rendezvényünkre szeretettel meghívjuk Tagtársainkat. Alapszabályunk értelmében a tagok a küldöttközgyűlésen tanácskozási, felszólalási, észrevételi, javaslattételi joggal részt vehetnek, de szavazati joga csak
a küldötteknek van. Ezért kérjük, hogy észrevételeivel, javaslataival, kérdéseivel az Ön által választott
küldöttet keresse fel.
Az egyesület vezetősége 2011. március 04-ei ülésén megvitatta a 2010. évi pénzügyi beszámolót és a
2011. évi tervezetet.
Tagságunk 2010. december 31-én 3881 fő volt.
Az éves tagdíj összege 2010. évben 1.200,-Ft. Felhívjuk a tisztelt Tagság figyelmét, hogy az Alapszabályban és Működési Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően, tagdíjfizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget (minden év első negyedévében). Kérjük, hogy a beazonosíthatóság érdekében a befizetési
csekket lehetőleg olvashatóan töltsék ki.
Tisztelettel kérjük, hogy a tagdíját minden tagtársunk fizesse be. Mint tudott rendkívüli kiadásaink megnövekedtek az épületek felújítása érdekében. Tartalék pénzeszközünkhöz kellet nyúlni, ezért is fontos
lenne, hogy tagdíjfizetésüknek tegyenek eleget.
A 2010. decemberi körlevelünkben kértük és ismételten kérjük, akinek tagdíjfizetési hátraléka van az azt
is rendezni szíveskedjen.
Aki úgy dönt, hogy nem kíván továbbra tagja lenni Egyesületünknek tagkönyvét küldje fénykép nélkül
vissza címünkre.
Lakcímváltozást (költözés, utca névváltozás) kérjük bejelenteni, hogy nyilvántartásunkba át tudjuk vezetni.









A mozgáskorlátozottakat érintő, többszörösen módosított 164/1995 számú Kormányrendelet határozza meg és írja elő a közlekedési támogatások beadásának feltételeit, melyet minden év április
30-ig a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani.
12/2001. Kormányrendelet alapján a mozgásszervi károsodottak részére az állam továbbiakban is
nyújt lakás akadálymentesítési –fűtéskorszerűsítési támogatást.
2000. szeptember 1-jén életbe lépett 141/2000. Kormányrendelet lehetővé teszi a tartósan súlyos
fogyatékosnak minősülő, a 18. életévüket betöltő és önálló életre nem képes emberek számára a
fogyatékossági támogatás igénylését.
„A telefonnal a rászorultakért” pályázatot a T-Home ebben az évben is meghirdette, de kizárólag
a T-Home vonalas telefonokra. Egyesületünk kizárólag a mozgásfogyatékosok részére tudja a pályázatokat ügy intézni.

Megváltozott a 1991. évi LXXXII. Törvény a gépjárműadóról.
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2011. január 1-jétől az üzembentartó is (nemcsak a tulajdonos) mentesül a gépjárműadó alól, ha ő
a súlyos mozgáskorlátozott, vagyis a mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárműre igényelhető
adókedvezmény. Ugyanezen időponttól az adómentesség 13. 000,- Ft összeghatárig jár, az e fölötti összeget meg kell fizetni.

Egyesületünk életéből:
-

változatlanul minden héten két alkalommal tartunk ügyfélfogadást az Egyesület székházában (Tatabánya II. Madách u.7-9.) hétfőn 8 – 12 óráig, csütörtökön 13 – 16 óráig, (tel.: 34/522-653)
a tatai klubhelyiségben Tata Kocsi u. 1. alatt minden héten hétfőn 8 – 11 óráig,
a komáromi klubhelyiségben (Komárom Szabadság tér 1.) minden héten csütörtökön 13 – 16 óráig (tel.: 34/541-337).

Válóczi Ferenc az Egyesület elnöke 2011. évben az igényeknek megfelelően tart kihelyezett ügyfélfogadást a megye 3 városában melyről a médiák útján /24 ÓRA, Megyei Hírlap/ valamint az Egyesület munkatársaitól értesülhetnek.
Egyesületünk keretein belül változatlan szolgáltatásokkal működik Támogató szolgálatunk. Hétköznap
reggel 7 órától 1500 óráig személyesen vagy a 34/ 511-055 telefonon, munkaidő után és hétvégén a 34/
511-055 üzenetrögzítős telefonon várjuk a szolgáltatást igénybe vevők jelentkezését.
Továbbra is működik a GYSGY Gyógyászati segédeszköz méretvevő és gyártó kisüzem (Tatabánya II.
Madách u.11.)
Nyitva tartási idő: hétfőtől-péntekig: 8 - 14 óráig
Ágyhoz kötöttek részére helyszíni méretvétel is lehetséges.
Ugyanitt minden héten, kedden 830-1130 óráig dr. Bogdán Mihály rehabilitációs szakfőorvos rendelést tart
a hozzá forduló mozgássérültek részére gyógyászati segédeszközzel történő ellátásuk érdekében. Elektromos kerekesszékek felírásával kapcsolatosan a rendelő telefonszámán érdeklődjenek.
A kisüzem és a rendelő telefonszáma: 34/300-787.
Egyesületünk 7 kulturális és szabadidős klubot működtet, melyekről bővebb felvilágosítást a vezetőség
tagjaitól, és a klubvezetőktől kaphatnak. Szeretnénk kérni a Tagságot, hogy látogassák klubjainkat, hiszen
a programjaikat, kirándulásaikat a Tagság érdekében szervezik.
Klubjaink:
Együtt-Egymásért klub, Mocsa
2011. évben is minden hónap utolsó keddjén 15 órakor lesz klubfoglalkozás a polgármesteri hivatal épületében.
Hörömpöli Lászlóné klubvezető, tel.: 34/349-602
Kapocs klub, Komárom
A klubdélutánokat minden hónap utolsó hétfőjén délután 3 órakor tartják a polgármesteri hivatalban levő klubhelyiségükben.
dr. Kökény Béláné klubvezető, tel.: 34/541-337 és a 06/30-484-8686
Remény klub, Nyergesújfalu
Minden hónap utolsó szerdáján, délután 15 órakor a Tömegszervezetek Székháza földszinti helységében tartják
klubnapjukat.
G. Szabó Mihályné klubvezető, tel.: 06/70 – 561 - 9447
Sorstársak klub, Tata, Kocsi útca 1.
Minden hónap első hétfőjén 14 órai kezdettel klubnap.
Kincses Jenőné klubvezető, tel.: 06/30-928-6664
Optimisták klub, Oroszlány
Klubfoglalkozás minden hónap utolsó előtti csütörtökén 16 órától a Bányász Klubban.
Tanosné Kazinczy Magdolna klubvezető, tel.: 34/363-521
Békesség klub, Tatabánya
Klubfoglalkozás minden hónap első szombatján 14 órai kezdettel az egyesület székházában.
Szicsóné Polyák Rozália klubvezető, tel.: 34/330 – 652 és a 06/30 – 429 - 0125
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Harmónia klub, Esztergom,
Madarasné Korbély Márta klubvezető, a klub rendezvényeiről az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek: 06/30 –
238 - 8223

2011. évre tervezett rendezvényeink:
Egyesület szervezésében:
- A megyei Esélyegyenlőségi Nap május 5-én lesz a Vértes Centerben. Minden tagtársunkat és érdeklődőt szeretettel várunk.
- A hagyományainknak megfelelően ebben az évben is megrendezzük a megyei Rokkantak Napi
Baráti Találkozónkat.
Időpontja: 2011. augusztus 27. (szombat) délelőtt 10 óra.
Helye: Egyesület Székházának udvara, Tatabánya Madách u. 7-9.
- Szintén hagyománynak számít az év végi rendezvényünk a Mindenki Karácsonya, melynek időpontjáról és helyszínéről a következő körlevelünkben tájékoztatjuk a tagtársakat.
Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy Egyesületünk rendezvényeiről minden esetben hírt adunk a megyei
lapokban, TV-ben, rádióban, valamint internetes honlapunk, ahol aktuális és közérdekű információkhoz is
juthatnak. Amennyiben van internetes elérhetőségük, kattintsanak az mkeme.turul.hu oldalra (www.
nélkül). Kérjük, figyeljék a tájékoztatásainkat, hogy minél többen részt tudjanak venni rendezvényeinken.
Tisztelettel értesítjük Tagtársainkat, hogy 2011. július 1. és 2010. július 31. között az ügyfélfogadás
szünetel. Utolsó ügyfélfogadási nap az egyesület székházában június 30. csütörtök, Tatán: június 28. hétfő, Komáromban június 30. csütörtök, első ügyfélfogadási nap az egyesület székházában és Tatán: augusztus 1. hétfő, Komáromban augusztus 4. csütörtök. Kérjük a Tisztelt Tagságot, hogy ezen idő alatt ne
keressék Egyesületünket, az ügyfélfogadás szünetel.
A Támogató szolgálat és a Gyógyászati segédeszköz méretvevő és gyártó kisüzem ekkor is folyamatosan
működik.
Kérjük a sorstársakat, hogy Egyesületünk előbbre jutása érdekében tehetségükhöz és lehetőségeikhez
mérten nyújtsanak segítséget aktivistáink további munkájához, továbbá tisztelettel kérjük, hogy adójuk
1%-át ajánlják fel Egyesületünk javára.
Ha Ön nem fizet személyi jövedelemadót, akkor kérjük, győzze meg hozzátartozóját, ismerősét, hogy Ő
ajánlja fel az 1%-ot.
Adószámunk: 19143293 – 1 – 11
A vezetőség nevében kívánunk Önöknek jó egészséget!

Tatabánya, 2011. március 04.

Válóczi Ferenc sk.

Fink István sk.

egyesületi elnök

egyesületi titkár
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