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A közhasznú szervezetről 

 

Név:     Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 

Cím:     H-8200 Veszprém, Budapest út 16.  

Tel./Fax:    06-88/565240 

e-mail:    vmme@vnet.hu 

nyilvántartás:    Veszprémi Bíróság Pk 20 289/1989/06-279. (1989.06.06) 

adószám:    19255057-1-19 

közhasznúsági fokozat:  közhasznú 

Fő tevékenység:   9499 máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység 

Elnök:    Glück Ferenc György 

 

 

 

1. Számviteli beszámoló 

 

 A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a 

számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített 

beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 35 212 e Ft, a részletes kimutatás mérlegből és 

eredménylevezetésből áll,  jelentésünk mellékleteként tekinthető meg. A számviteli 

beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, pénzügyi -, vagyoni- és jövedelmezőségi helyzetéről 

megbízható és valós képet mutat. 

 A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

 

2. A költségvetési támogatás felhasználása 

 

 A szervezet tárgyévben kapott támogatásainak jellemzőit a tárgyévi gazdálkodás 

bemutatása során, az 5. pontban részletezzük. 
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3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

 

 A vagyon felhasználást az alábbi táblázat szemlélteti:  

 

Megnevezés 
Elöző év 

(e Ft) 

Tárgyév 

(e Ft) 

Változás 

értékben 

Változás 

%-ban 

Induló tőke 0 0 0 0 

Tőkeváltozás 35. 030 36. 510 +1. 480 +4,22 

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0 

Közhasznú tevékenység eredménye 2. 581 -1. 344 -3. 925 -152,07 

 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

 Az egyesület szűkös anyagi helyzetét jelentősen segítette a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetségétől a sorstársi tanácsadás működtetéséhez biztosított 424. 

000,- Ft valamint az érdekérvényesítő alaptevékenység és csoporttevékenység támogatására 

kapott 447.500,- Ft  vissza nem térítendő támogatás.  

 

5. Támogatások , a tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

 

5.1 Bevételek 

 

 A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete tárgyévi kapott támogatásait 

forrásonként mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Támogató Támogatás (e Ft) 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználása 287 

Központi költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap  0 

Helyi önkormányzatok és szerveik 290 

Kisebbségi települési önkormányzatok és szerveik 0 

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 

Alapító 0 
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Közhasznú szervezet (MEOSZ) 1 041 

Más forrás (magánszemélyek, egyéb adományok) 0 

 

 A fenti kapott támogatásokon kívül Egyesületünknek a tárgyévi tagdíjakból 2. 379 e Ft 

bevétele származott. Közhasznú tevékenységünk tárgyévi bevétele 213 e Ft, közhasznú egyéb 

jogcímen elért bevételünk pedig 647 e Ft. A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete a 

tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

 

5.2. Kiadások 

 

 Az Egyesület közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó működési költségei az általános 

szabályok szerint kerültek elszámolásra. A kapott támogatásokat mozgáskorlátozott 

sorstársaink élethelyzetének, érdekképviseletének és csoportmunkájának javítás érdekében 

használtuk fel. Ezen kívül segítettük a „ Lakás Akadálymentesítési  Támogatás” megszerzése 

érdekében elkészítendő pályázatok összeállítását, ezzel is segítve a rászorulók 

életkörülményeinek jelentős javulását. Ennek keretében környezettanulmányt, igazolások 

beszerzését és a műszaki kivitelezés megszervezését is segítettük.  

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

 

 A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

 

 A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 1989-ben jött létre, célja a 

mozgássérültek helyzetének és életkörülményeinek javítása, érdekeik érvényesítésének 

elősegítése. Az Egyesület tagja a Mozgássérültek Országos Szövetségének. Tevékenységét 

Veszprém megye egész területén kifejti. A helyi csoportok az alábbi helységekben működnek: 

Ajka, Balatonfűzfő, Berhida, Halimba, Pápa, Sümeg, Tapolca, Veszprém és Zirc 

 Az Egyesület legfőbb szerve a küldött közgyűlés, az operatív feladatokat az elnökség 

látja el. Az elnökség tagjai: elnök, elnökhelyettes, alelnökök. Az egyesület egy fő 

alkalmazottat foglalkoztat napi egy órás munkaviszony keretében.  
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Az egyesület tárgyévi közhasznú tevékenysége az alábbiakra irányult:  

 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység, 

 szociális tevékenység, családsegítés,  

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekvédelem, 

 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

 

A szervezet létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben 

közhasznú céljának megfelelően látta el. A 2011. évet vizsgálva felelősségteljesen 

kijelenthetjük, hogy az egyre nehezedő körülmények és szabályozások ellenére az egyesület  

alapszabályában meghatározott céljait és feladatait az elmúlt évben is megvalósította az előző 

évekhez hasonlóan. Hatékonyan segítette a közel 5000 fős tagságot az egészségügyi, 

kulturális és oktatási tevékenységének végzésében, ezzel is segítve és jobbá téve nehéz 

helyzetüket és életkörülményeiket.  

 

8. Köszönetnyilvánítás 

 

 A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete ezúton is szeretné köszönetét 

kifejezni mindazoknak, akik tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy egyéb 

segítséget nyújtottak nehéz feladatainak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék:  

E közhasznúsági jelentést a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének küldött  

közgyűlése 2012.05.04-ei ülésén egyhangúlag elfogadta. 


