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Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 
Kaposvár,Béke u.47. 

Adószám: 19963152-2-14 
 

Közhasznúsági melléklet 
2014 év 

I. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
 
Szervezet neve:   Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 
 
Alapítás éve:    1989 
 
Bírósági bejegyzés száma: PK.60.170/89 
 
Fő tevékenységi kör:  M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység 
 
Időszak    2014 év 
 
Közhasznú egyesület célja: . Az Egyesület alapvető célja:a Somogy Megyében 

élő mozgásukban korlátozott,fogyatékos,emiatt 
megváltozott munkaképességű emberek 
érdekeinek érvényesítése,védelme,számukra 
széleskörű,szociális,egészségügyi,köznevelési,mun
kaerő-piaci,sport,szabadidős és egyéb közösségi 
szolgáltatások nyújtása. 

 
Alapcél szerinti besorolás: szociális tevékenység kód 8 
 
   
Képviseletre jogosult: Dr.Hegedüs Lajos 
 
 
II.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 
 
 a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének 
 megvalósulását  segítő,illetve az emberi és állampolgári jogok 
 érvényesülését segítő feladatok végzése 
  
 a szociálisan rászorult személyek bentlakásos,illetve bentlakás nélküli ellátása 
 
 megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatás 
 
 köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és 
 fiatalok számára 
 fejlesztőnevelés,t fejlesztő nevelést-oktatást, pedagógiai szakszolgálati 
 tevékenységet végző intézmények fenntartása 
  
 egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzése 
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III. Közhasznú tevékenységek tevékenységenkénti bemutatása 
 
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének  megvalósulását  
segítő,illetve az emberi és állampolgári jogok  érvényesülését segítő feladatok 
végzése 

jogszabályi háttér a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény  
 

 
Marcali 

 
Minden év elején összeül a csoportunk,ahol a tárgy év programját beszéljük meg. 
Év elejére esett az Erzsébet Program keretében a fogyatékos személyek pályázati 
lehetősége üdülés tekintetében .Az elektronikus  elküldés néhány tagunknak 
nehézséget okozott,ebben nyújtottunk segítséget. 
Februárban került megszervezésre a Bajtársi Egyesület rendezésében a 
keresztrejtvény vetélkedőre,4 fővel képviseltettük magunkat. 
Szintén 2 csapattal megjelentünk a Honvéd Nyugállomány szervezésében tartott 
kártyaversenyen. 
Rendszeresen részt veszünk Marcali város által szervezett nemzeti ünnepségeken. 
Pusztakovácsi tavon horgászversenyt szerveztünk,melyen 110 fő vett részt. 
Tartottunk Anyák napi rendezvényt,melyen 70 elsősorban gyermekek,anyukák és 
nagymamák vettek részt. 
Tagjaink rendszeresen részt vesznek más szervezetek által rendezett horgász 
versenyeken (Bugaszegi tó,Zis tavi,Hókamalom) 
Kirándulás keretében jártunk Tapolcán,Keszthelyen,Budapesten az Operett 
Színházban. 
Rendszeresen elmegyünk Egyesületünk csoportjainak a rendezvényeire(Csurgói 
ünnepség,Déli csoport horgászversenye,Balatonboglár év végi ünnepsége 
 
 

Nagyatád 
 

2014 évben első összejövetelünk a nő nap jegyében zajlott. 
68 fővel képviseltük csoportunkat  a regionális horgászversenyen a Hókamalom 
tónál. 
A Nagyatádi lakóotthon ügyfélszolgálatán havi rendszerességgel tartunk 
tanácsadást,információ nyújtást a sérült emberek számára,illetve hozzátatozók 
részére. 
 

Barcs 
Csoportunk rendszeresen részt vesz a március 15-i ünnepségeken,idén a 
koszorúzással egybekötött városi megemlékezésen képviseltük Egyesületünket. 
Minden évben a majálissal egybekötött játszóházat szervezünk,ahol a gyerekek 
Anyák napjára ajándékokat készíthetnek a segítségünkkel(virág 
hajtogatás,gipszminták öntése,festése) 
Nyáron rendszeresen szervezünk szabadtéri programokat csoporttagjainkkal ahol 
sportvetélkedőket,játszóházat szervezünk. 
2014 évben szerveztünk használt ruha gyűjtést a tagjaink között,melyet Vízváron 
tartott összejövetelen adtunk át a rászorult családoknak. 
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Évvégén megtartottuk a szokásos év végi ünnepségünket melyen a vízvári általános 
iskola tanulóival együtt ajándékokat készítettünk szeretteinknek. 

 
 

Siófok 
 

Csoportunk minden évben szervez kirándulást tagjai részére.2014 évben Erdélybe 
mentünk kirándulni 41 fővel. A testvérszervezetünknél,Gyergyószentmiklóson 
jártunk,ahol a város vezetői nagy szeretettel fogadtak bennünket. Kirándulást 
szerveztünk a Békás szoroshoz,illetve Tusnádfürdőre. 
Hazai kirándulásunkat ebben az évben a gyulai gyógyfürdőhöz szerveztük kota 
ősszel. 
A Béres Zrt-től 450 ezer forint értékben Béres csepp adományt kapott a 
csoportunk,melyből megajándékoztuk a Kaposvári és a MEOSZ Központ dolgozóit.  
Rendszeresen részt veszünk más körzeti csoport rendezvényein,idén a csurgói 
rendezvényen vettünk részt. 
Természetesen a mi csoportunk is megtartotta az év végi ünnepségét,ahol minden 
évben megajándékozzuk egymást. 
2014 évben tovább folytattuk sorstársaink tájékoztatását a hatályos 
törvényekről,ennek keretében 12 személynek segítettük utcai robogó 
vásárlását,segítséget nyújtottunk a fogyatékossági támogatás,parkolási engedély 
intézéséhez. 

 
Kaposvár Dél 

 
2014 évben első rendezvényünk Nőnap keretében zajlott. A program keretében részt 
vettünk a Nagykerék Egyesület Ki-Mit Tud vetélkedőjén. 
Rendszeresen járunk a csoportok által szervezett horgász 
versenyekre(Balatonboglár,Csurgó,Nagyatád) 
Somogyvári Kupa horgászverseny a Húskombinát tónál. 
Kirándulást szerveztünk Cisztafürdőre,22 tagunk vett részt. 
Év végén csoportunk is megtartotta évzáró ünnepségét 61 fővel ,jó hangulatban. 

. 
Balatonboglár 

 
Kulturális programjaik közül kiemelkedik a Somlyó György irodalmi estje,a fonyódi 
gimnázium rendezésében tartott Weörös Sándor és a Nyugat, előadás, a Napkerék 
Egyesület keretében szervezett zenei tábor. 
Kirándulásokat szerveztünk az ország különböző helyeire,így ellátogattunk 
Budapestre,ahol többek között megtekintettük a Parlamentet,jártunk Tapolcán a 
tavas barlangban,Keszthelyen a Festetics kastélyban. 
Rendszeresen részt veszünk a többi csoport év végi rendezvényein 
(Siófok,Csurgó,Kaposvár-Dél) 
Mi magunk is tatottunk jótékonysági bált egy beteg kisfiú javára. 
 
      Tab 
 
Nőnapi rendezvényünk keretében vendégünk volt a polgármester úr.A rendezvényen 
többek között Witzmann Mihály a nők helyzete Magyarorságon című előadása 
hangzott el. 
Csoportunk 2014 évben kirándulást tett Ópusztaszer-Debrecen-Budapest uticéllal. 
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Jótékonysági estet rendeztünk 21 kerekes székes és hátrányosan fogyatékos ember 
részvételével és ctámogatásával. 
A rendezvényeinken a tagok közül átlag 60-65 ember rendszeresen részt 
vesz.Taglétszámunk 25 fővel nőtt 2014 évben. 
Rendszeresen tájékoztatjuk tagjainkat a szociális ügyeik intézéséhez szükséges 
jogszabályokról. 
 

A fogyatékos emberek részére nyújtott közösségi szolgáltatások 
 

Taglétszámunk 2014 január 1-én 2771 fő volt, 2014 december 31-én a díj nem 
fizetéses törlés és halálozás miatt 2493 főre csökkent. A tagok kor szerinti 
megoszlása sajnos az idősebb kor felé tendál, a tagok közel fele 65 év feletti , a 35 
év alattiak aránya pedig nem éri el a 4%-ot. 
2014 évben 169 új taggal bővült egyesületünk taglétszáma. Sajnos a kilépők száma 
több mint a belépett új tagok száma. 
 
 
 
A tagdíjfizetési arányunk jónak mondható,a tagok 75%-a fizet határidőre. 
Az Iszák utcában működő Közösségi Szolgálat a következő szolgáltatásokat 
nyújtotta 2014 évben 
 

információ nyújtás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben 
jogi tanácsadás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben 
akadálymentesítési tanácsadás 
sorstársi tanácsadási szolgálat 
fogyatékos emberek szabadidő eltöltésének lehetőségeiről 
tájékoztatás:üdültetés,ifjúsági klub működtetése,és sport klub 
 

 
Szociális ellátás(bentlakásos ellátás) 
 jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 
 CLXXXIX Törvény 
 
 a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő elsősorban 
 súlyosan mozgássérült,kerekesszéket használó illetve egyéb okok miatt 
 magasabb támogatottságú emberek 
 
 a közhasznú tevékenységben részesülők száma:45 fő 
  
 
 a két lakóotthonban összesen 24 fő számára nyújt tartós elhelyezést és 
 lehetőséget az önálló életvitel kialakítására 
 a 24 főből 17 fő mozgássérült 6 fő halmozottan sérült és 1 fő értelmi 
 fogyatékos 
 
 az átmeneti otthonunk10 fő krízishelyzetben élő fogyatékos(6 fő) és 
 időskorú(4fő) ember számára nyújt ellátást 
 
Szociális ellátás(bentlakás nélkül 
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 jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 
 CLXXXIX Törvény 
 
 a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő emberek 
 
 a közhasznú tevékenységben részesülők száma 95 fő 
  
 egyesületünk 4 intézményben működtet nappali ellátást nyújtó szolgáltatást 

95 személyből 25 fő hallás sérült, 28 fő értelmi sérült személy,3 fő 
halmozottan sérült, 4 fő súlyosan halmozottan sérült, 26 személy 
mozgássérült és 9 fő látás sérült. 
a nappali ellátást igénybe vevő fogyatékos személyek számára nyújtunk 
közösséghez tartozást, továbbá munkát végezhetnek, szabadidejüket 
hasznosan eltölthetik, továbbá segítünk számukra a hivatalos ügyek 
intézésében 
 
 

Szociális ellátás támogató szolgálat 
jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 

 CLXXXIX Törvény 
 

 a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő emberek 
 a közhasznú tevékenységben részesülők száma 88 fő 
 egyesületünk 2 támogató szolgálatot működtet, mind a két szolgálat a vállalt  

feladatmutatót teljesítette a működési területén, mely Kaposvár illetve 
Nagyatád környéke 
az ellátott 88 főből 14 fő részesült személyi segítésben, míg 74 fő személy-
szállítást vett igénybe, az ellátottak mozgásszervi, értelmi fogyatékos, látási, 
illetve halmozottan fogyatékos emberek  

 közreműködésünkkel az ellátottak és hozzátartozóik  számára lehetővé válik 
 a munkába járás, illetve a munkahely megtartás 
  
 
Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatás 

 
jogszabályi háttér: a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. Törvény 
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
akkreditációjáról szóló 327/2012 Korm.rendelet 

 
a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő emberek 
a közhasznú tevékenységben részesülők száma 86 fő rehabilitációs 
foglalkoztatott és 37 fő akkreditált bértámogatott 

  
82 személyből 17 fő hallás sérült, 20 fő értelmi sérült személy,5 fő 
halmozottan sérült, 35 személy mozgássérült és 5 fő látás sérült 
a korábbi évekhez hasonlóan partnereinkkel több éve fennálló 
megállapodások alapján végezzük tevékenységünket 
4 fő tevékenységi területünk van: nyomdai munkák (hajtogatás, ragasztás, 
szortírozás, ablakolás, dobozolás), Cérnagyárnak csomagolás, varrás és 
biztosíték- sorkapocs összeszerelés 
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a feladatokat a foglalkoztatásban részt vevőktől elvárható maximális szinten a 
megrendelők elvárásainak megfelelően végzetük 
a 37 fő megváltozott munkaképességű dolgozóból 30 fő tartósan 
támogatott,melynek célja a megváltozott munkaképességű dolgozók 
rehabilitációs célú továbbképzésének,fejlesztésének segítése, 7 fő tranzit 
támogatott ,célja az enyhébb fokon sérült emberek visszavezetése a nyílt 
munkaerő piacra 
a 37 főből 8 fő mozgássérült 4 fő látássérült 1 fő hallássérült a többi egyéb  
fogyatékossággal bír 
 

köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és  fiatalok 
számára 

jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 
  
Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ egységes módszertani 
intézmény, amely pedagógiai szakszolgálati, gyógypedagógiai nevelési, 
nevelési-oktatási,pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt 
feladatai közé tartozik  

a súlyosan-,halmozottan sérült gyermekek,fiatalok fejlesztése 
súlyosan fogyatékos,halmozottan sérült sajátos nevelési igényű 
gyermekek 
fejlesztő nevelés-oktatás 
nem beszélő gyermekek,fiatalok augmentatív alternatív kommunikációs 
eszközök használata illetve kölcsönzése 

 
ellátottak köre a lassabban fejlődő csecsemők és mozgáskorlátozott-
,látás-,értelmi sérült gyermekek 
az ellátásban részesültek száma 91 fő  
szakszolgálatban részesülő 52 fő fejlesztő nevelés-oktatásban 27 (6-23 
éves )súlyos mértékben sérült gyermek és fiatal 
12 fő óvodás korú(3-6 éves) gyermek egyéni fejlesztése folyik kis 
létszámban 
szolgáltatásaink eredménye, hogy mindegyik gyermek a képességeinek 
és állapotának megfelelő intézménybe kerüljön, illetve képességeihez 
mérten a lehető legmagasabb szintű önállóságot elérjen 
 

 
egészségvédelmi-,beteg megelőzési,rehabilitációs szolgáltatás 

jogszabályi háttér: 1997 évi CLIV törvény az egészségügyről  
 
a közhasznú tevékenység célcsoportja  a megromlott eü. állapotúak kórház 
utáni utókezelése 
 
a közhasznú tevékenységből részesülők száma:közel 550 
 
otthoni szakápolás illetve rehabilitációs beavatkozások Kaposváron és 
Somogy megye 33 településén érhető el 
 
a teljesített vizitszám 8654,melyből 5639 a szakápolás,2460 a gyógytorna 
illetve 811 vizitegység a fizioterápia 
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a gyógytorna és a fizioterápia kezelések szakorvosi javaslatra a háziorvos 
elrendelésével vehető igénybe 
 
 

IV. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon 
  
0 A közhasznú tevékenység érdekében 2014 évben vagyon felhasználás nem 
történt 

 
V. Célszerinti juttatások 
  
 célszerinti juttatás a csoportvezetőknek úti költség címen történt 2014 évben 
melynek összege 1 440 ezer forint 
 
 
VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

 
 
2014 évben ilyen jogcímen kifizetés nem történt 
 

VII. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
 
Erőforrás mutatók 

a szervezet átlagos éves bevétele haladja meg az 1 millió forintot teljesült 
 
két év egybeszámított adózott eredmény ne legyen negatív  teljesült 
 
a személyi jellegű ráfordítás érje el az összes ráfordítás ¼-t  teljesül 

 
Társadalmi elfogadottság mutató 
  
 az 1% érje el az korrigált bevétel 2 %-t     nem telj. 
 
 a közhasznú ráfordítás érje el az összes ráfordítás ½-t  teljesült 
 
 két év átlagában az önkéntesek száma érje el a 10 főt  teljesült 
 
 
 
 
 
 
Kaposvár,2015.04.20.      Dr.Hegedüs Lajos 
 
               (elnök)  

 
 
 
 
 


