
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 31. napján tartandó ülésére  

Tárgy: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatási kérelme 

Előterjesztő: Nyeste József polgármester 

Készítette: Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző, Földi Zsuzsanna projektmenedzser  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete minden évben támogatásért fordul a 

működési területén lévő önkormányzatokhoz, hogy fenntartási költségeikhez járuljanak hozzá.  

Az Egyesület különböző szolgáltatásokat nyújt a hozzáforduló tagjainak pl.: sorstársi 

tanácsadás, támogató szolgáltatás. A mozgáskorlátozottak lakásakadály-mentesítéséhez, a 

fogyatékossági támogatás igényléséhez adnak segítséget többek között.  

2016 óta akkreditált foglalkoztatók, 9 megváltozott munkaképességű embernek biztosítanak 

munkát. 

 

A kérelmük az előterjesztés melléklete. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására! 

 

Berente, 2022. március 23.  

 

 

    Nyeste József 

                          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022 (III.31.) határozata 

a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatási kérelméről 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kazincbarcikai 

Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatási kérelmét elutasítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Tisztelt Polgármester Nő/Úr! 

  

  

A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete nevében 2022. év elején erőt, egészséget 

kívánok az önkormányzat minden tagjának, dolgozójának! 

 

Egyesületünk továbbra is igyekszik minden tőle telhetőt megtenni a működési területén élő 

mozgássérültek, fogyatékossággal élők érdekében. Közhasznú szervezetként nem csak 

tagjaink, hanem a hozzánk forduló mozgássérült sorstársaink érdekeit is képviseljük. 

 

Egyesületünk különböző szolgáltatásokat nyújt a hozzá forduló tagjainak: sorstársi tanácsadás, 

révész tevékenység, támogató szolgáltatás biztosítása. A mozgáskorlátozottak lakásakadály-

mentesítéséhez, a fogyatékossági támogatás igényléséhez adunk segítséget többek közt. 

Igyekszünk munkahelyet keresni, tanácsot adni a még dolgozni akaró, aktív korban lévő 

sorstársainknak. 2006 óta akkreditált foglalkoztató vagyunk, s 9 megváltozott munkaképességű 

embernek adunk munkát az egyesület napi feladatai ellátásához.  

 

Tagjaink létszáma eléri az 1200 főt, amelyből bizony sokan nem tudják kifizetni az évi 1000 Ft 

tagdíjat! Bevételeink a tagdíjakból, adományokból, pályázati pénzekből, önkormányzati 

támogatásból, s az szja 1%-ból áll. Pályázni csakis önréssszel lehet, s nagy erőfeszítéseket 

teszünk, hogy elő tudjuk teremteni, hiszen egy irodát is működtetünk a vele járó költségekkel. 

Edelény, Bánhorváti, Ormosbánya környékén helyi csoportot is működtetünk, 

csoportvezetővel. 

 

Minden évben támogatásért fordulunk a működési területünkön levő önkormányzatokhoz, hogy 

fenntartási költségeinkhez járuljanak hozzá. A múlt évben a 76 önkormányzat közül 10 tudott 

támogatást nyújtani, a legkevesebb 5000, míg a legtöbb 200.000 Ft volt. A kapott adományt 

hálásan köszönjük! 

 

Kérem Önöket, hogy ebben az évben is támogassák működésünket, a legcsekélyebb összeget 

is hálásan köszönjük! 

  

Kazincbarcika, 2022.03.08. 

 

 

Tisztelettel: 

  

 

Tomkóné Kiss Mária 

                           

 Egyesületi Elnök 

  


