Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete
Ügyfélfogadás: hétfőn 800-1200-ig, csütörtökön 1300-1600-ig, Tel./fax: 34/522-653
Támogató szolgálat:
Diszpécser munkanapokon: 700-1500-ig, Tel.: 34/511-055
2800 Tatabánya II. Madách utca 7-9.
E-mail cím: alfa.tatabanya@t-online.hu Weblap: mkeme.turul.hu
Tisztelt Küldött Közgyűlés!
2010. évben is elkészítettük közhasznúsági jelentésünket. Ez a jelentés tartalmazza az éves
számviteli beszámolót, a közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámolót és az alábbi öt
kimutatást, amelyek tartalma a következő:






A költségvetési támogatás felhasználása
A vagyon felhasználása
A cél szerinti juttatások
A kapott támogatások
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások.

Az alábbiakban ezeket szeretném röviden ismertetni.
I-VI. pontok
A számviteli beszámoló (egyszerűsített mérleg) és az öt kimutatás a mellékletekben.
VII. pont
Szöveges beszámoló a 2010. évi közhasznú tevékenységről
Az Egyesület pénzvagyonának felhasználásáról szóló kimutatásunkat a körlevélben minden
küldöttünk megkapta. A tárgyi vagyon a következőképpen alakult:
2010 évben nagy értékű, azaz 100.000,- Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés egy 11 éves
számítógép lecserélése volt, 176.590,- Ft értékben a szükséges hivatalos programokkal.
Továbbra is 1db 9 személyes, hidraulikus emelőszerkezettel ellátott Ford mikró busszal és 1 db
Ford személygépkocsival rendelkezünk.
A központi irodánk felszereltsége így nem változott, 5 db számítógéppel és a hozzátartozó
perifériákkal, valamint egy fénymásoló géppel a tagnyilvántartást, a LÁT nyilvántartást, az
egyesület és a Támogató szolgálat könyvelését, bérszámfejtését valamint a levelezési és egyéb
adminisztrációs munkákat végeztük. Ennek keretében 1 fő megbízási szerződéses LÁT
ügyintézőt alkalmazunk, valamint az egyesület titkára, gazdasági vezetője és 1 fő adminisztrátor
látta el az adminisztrációs feladatokat.
Támogató szolgálatunknál 1 fő szolgálatvezetőt, 1 fő gépkocsivezetőt, 1 fő diszpécsert, és 5 fő
segítőt alkalmaztunk.
Az egyesület székházának és parkjának karbantartását 2 fő nyugdíjas karbantartó végezte.
A számviteli törvény értelmében vállalkozási tevékenységet 2010. évben nem folytattunk (1.
számú melléklet).
Az egyesület könyvszerinti vagyona:
Nyitó:

Tatabánya,
Madách út 7-9-11. szám alatti ingatlanok
71.365.952,-Ft

Irodatechnikai
eszközök
114.155,-Ft

Egyéb gépek
77.150,-Ft



Gépjárművek
359.100,-Ft



Emelőszerkeze
t

706.096,-Ft



Összesen:
72.622.453,-Ft

Záró:(beszerzés és értékcsökkenési leírás után)

Madách út 7-9-11. szám alatti ingatlanok

eszközök


Tatabánya,
69.899.528,-Ft
Irodatechnikai
197.674,-Ft
Egyéb gépek
0,-Ft



Gépjárművek
0,-Ft



Emelőszerkeze
t

559.685,-Ft



Összesen:
70.656.887,-Ft

Bevételek

1. Pénzkészlet
2. MEOSZ pályázatokon elnyert
3. Egyéb támogatás
3.1. Önkormányzati támogatás
3.2. LÁT támogatás
3.3. Adományok
4. Más pályázaton elnyert
5. SZJA 1 %
6. Tagdíjbevétel
7. Működési bevételek
8. Vállalkozási bevétel
9. Kamatok és hozamok
Összesen:

212.450,-Ft
1.681.840,-Ft
2.479.420,-Ft
1.254.000,-Ft
.-Ft
1.225.420,-Ft
8.462.194,-Ft
731.711,-Ft
3.094.960,-Ft
19.998.752,-Ft
Ft
2.004,-Ft
36.663.331,-Ft
Kiadások

1. Alaptevékenység működési kiadásai
2. Tagsági rendezvény költségek
3. Személyi költségek
4. Utazási költségek
5. Működési költségek
6. Beruházás, tárgyi eszköz beszerzési költségek
7. Külső pályázat költségei
8. Vállalkozás, intézmény fenntartás költségei
8.1. Ebből személyi költségek
9. Egyéb fenntartási költségek
10.
Összesen:

635.695,-Ft
1.551.488,-Ft
24.723.592,-Ft
1.714.128,-Ft
7.797.411,-Ft
176.590,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
Ft
36.598.904,-Ft

Egyesületünk 2010. évben az alábbi programokat, rendezvényeket bonyolította le:
- Április 24-én küldötteink és tagtársaink részvételével a Tatabányán a Hotel Árpád
nagytermében megtartottuk küldöttközgyűlésünket. Résztvevők száma 109 fő.
- Augusztus 28-án került megrendezésre a már hagyományos Megyei Rokkantak Napi
Baráti Találkozó, ahol 210 tagtársunk ünnepelt együtt.

-

Október 17-én és november 13-án Tatabányán rendeztük meg a kétfordulós
tekebajnokságunkat, melyen 53 fő Tagtársunk vett részt.
December 18-án ünnepeltük a tatabányai Puskin Művelődési Házban a „Mindenki
Karácsonyát”, ahol 200 Tagtársunk volt jelen.

2010. évben nyújtott szolgáltatásaink:
- Két alkalommal küldtünk minden Tagtársunknak információs hírlevelet. (március, december
hó )
- Az év folyamán 106 fő részére LÁT (Lakás Akadálymentesítési Támogatás) ügyintézése
történt.
- 58 fő részére biztosítottunk segédeszköz kölcsönzési lehetőséget (kerekesszék, támbot,
fürdetőszék, stb.)

- A Támogató Szolgálatunk személyi segítői 4.140 órában nyújtottak személyi segítést 227 fő
részére, emelőszerkezettel ellátott személyszállító buszunkkal 8.979 km-nyi rendszeres speciális
szállítást végeztünk 89 fő részére.
- Helyi és kihelyezett, vidéki ügyfélszolgálatunkat 1.950 fő vette igénybe.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az elhangzottak alapján közhasznúsági jelentésünket fogadja
el, és szavazásával érvényesítse.
Tatabánya, 2011. március 26.

Válóczi Ferenc sk.
egyesületi elnök

Fink István sk.
egyesületi titkár

