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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

03 Kecskeméti Törvényszék

0 3 0 2 0 0 0 1 4 1 7 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.31



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 6

6 4 0 0 Kiskunhalas

Eötvös utca

2

    

0 3 0 2 0 0 0 1 4 1 7

0 3 P k 6 0 0 2 4  1 9 9 7 0 4

1 8 3 5 1 3 2 5 1 0 3

Tallérné Nyitrai Ilona

Kiskunhalas 2 0 1 7 0 4 2 1

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

181 68

181 68

8 126 7 516

12 12

8 114 7 504

12 3

8 319 7 587

7 969 7 454

7 994 7 969

-25 -515

294 20

294 20

56 113

8 319 7 587

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

84 100 84 100

1 679 4 071 1 679 4 071

519 561 519 561

940 3 326 940 3 326

131 27 131 27

1 894 4 198 1 894 4 198

1 894 4 198 1 894 4 198

1 744 1 739 1 744 1 739

24 2 862 24 2 862

135 112 135 112

16 16

1 919 4 713 1 919 4 713

1 919 4 713 1 919 4 713

-25 -515 -25 -515

-25 -515 -25 -515

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

830 752 830 752

110 55 110 55

129 182 129 182

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.31



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

6 4 0 0 Kiskunhalas

Eötvös utca

2

    

0 3 P k 6 0 0 2 4  1 9 9 7 0 4

0 3 0 2 0 0 0 1 4 1 7

1 8 3 5 1 3 2 5 1 0 3

Tallérné Nyitrai Ilona

fogyatékos emberek érdekképviselete és érdekérvény

1998. évi XXVI. törvény

15/2015 OGYH, 102/2011 (VI.29.) Korm.r.

Mozgássérültek egészségmegőrzése, érdekképviselete

420

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

elnök 109 90

titkár 46 76

155 166

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1 894 4 198

129 182

1 765 4 016

1 919 4 713

24 2 862

1 919 4 713

-25 -515

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.31



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA-TF-15-M-0034

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2015.03.31-2016.03.30

250

250

107

107

107

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.32



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Érzékenyítő Esélynap 

Kiskunhalas Város Önkormányzata

2016

30

30

30

30

30

30

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.32



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Működési támogatás

Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége

2016

126

126

126

126

126

126

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.32



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

MEOSZ 1073-566/2016

Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége

2016

27

27

27

27

27

27

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.32



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1085-566/2016 támogatás

Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége

2016

140

140

140

140

140

140

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.08 22.10.32



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA-TF-16-M-0071

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016.03.31-207.03.30

250

250

209

250

209

209
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Programok támogatása

Kisszállási önkormányzat

2016

70 000

25 000

25 000

70 000

25

25
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló

Szöveges beszámoló.PDF



Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Kiskuhalasi Egyesületének

2016.évi munkájáról!

Taglétszámunk: 383 fő, ebből 8 fő tagdíj mentes, 19 fő nem fizetett tagdíjat nekik fizetési felszólítást

küldtünk, ha nem rendezik a tagdíjukat akkor írásban kérjék a törlésüket a névsorból.

Korlátlanul című kiadványunk szerkesztésével, majd postázásával kezdtük az évet. Folyamatosan

intéztük a hozzánk forduló emberek ügyes-bajos dolgaikat.Átlagosan havi 82 fő személyesen, vagy

telefonon érdeklődik és kéri segítségünket. Pl, Méltányossági nyugdíj és kedvezményes üdülésre
töltöttünk ki kérelmeket, a súlyosan fogyatékos embereket, tájékoztatjuk, hogy kérje háziorvosától a

fogyatékossági támogatás elindítását.( Sajnos az orvosok többsége magától ezt nem teszi meg)

A gépkocsiszerzési támogatást, új gépkocsiszerzésre 900 ezerről egy millióra emelték, (de csak suzukit

lehet venni) a használt gépkocsi utalvány ára nem változott most is 600 ezer. A gépkocsiszerzési

támogatást a Kormányablaknál lehet elindítani.

A lakásakadály mentesítés támogatást is felemelték 300 ezer forintra és tízévenként lehet újból

igényelni. Az igénylőket mi csak felvilágítjuk, hogy hova forduljanak kérelmükkel. Sajnos már nem mi

intézhetjük, hanem a Takarék Pont és az OTP.

Sokan fordulnak hozzánk nyugdíjügyben felvilágosításért. Itt jegyzem meg, hogy méltányossági

nyugdíjat csak az kérhet aki öregségi nyugdíj néven kapja a járandóságát, és már legalább három éve

nyugdíjas és a nyugdíja nem haladja meg a 85.000.-ft-ot. Az aki az öregségi nyugdíj korhatárt eléri annak

érdemes a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál tájékozódni, hogy az addig folyósított rehabilitációs

ellátással, vagy az öregségi nyugdíjjal jár jobban. Feltétlenül kérni kell, hogy a rehabilitációs ellátás néven

jött járadékot nevezzék át öregségi nyugdíjra, mert különben elutasítják a méltányossági kérelmet,mivel

nem nyugdíj a neve.

Rendezvényeinkről annyit, hogy nyáron a Sóstó csárdában 230 fő vett részt, ahol A EFI munkatársai

egészségfelmérést végeztek kb.70 főnél.

Kirándulás is volt Palicsra és Szabadkára, akik ott voltak nagyon jól érezték magukat.

Szeptemberben volt az Érzékenyítő Esélynapunk, nagyon jól sikerült, ahoz képest, hogy most rendeztük

meg először, de bizton állíthatom, hogy nem utoljára.

Decemberben volt a teltházas évzáró rendezvényünk a Tiszti klubban.

Kétszer volt ingyenes jogitanácsadás kb. 20 fő vette igénybe.

Segédeszközeinkre is elég sokan tartanak igényt, és mi továbbra! ingyen adjuk kölcsön.



Vezetőségünk több alkalommal vett részt továbbképzésen, Budapesten l-l napos Hajdúszoboszlón 4

napos volt. Ezenkívül itt helyben is több alkalommal veszünk részt, egyesületünkkel kapcsolatos

előadásokon is. Ezekre a képzésekre a folytonos törvényváltozás miatt van szükség,ha nem vennénk részt

rajta, nem tudnánk sikeres pályázatot írni, tagjainkat megfelelően naprakészen tájékoztatni.

2016-ban is adtunk be pályázatot egyet a NEÁ-hoz, egyet pedig az UNlÓ-hoz, az előbbitől 250001

forintot, nyertünk az UNIÓ-son 25 milliót, (erről bővebben a 2017 évi tervek-nél beszélek) a

Polgármesteri hivataltól 30 ezer fotintot nyertünk pályázaton, míg a Kisszállás! csoport 70 ezret kapott a

Kisszállási Önkormányzattól.

Az adó l %-ból befolyt pénzt 20 fő egészségügyi szolgáltatására (gyógymasszírozás) költöttük.

Egyre több cég keres meg, hogy küldjünk nekik csökkentett munkaképességű embereket,így most szinte

mindenkinek tudunk munkát találni.

Jelenleg a vezetőséget is beleértve 18 fő önkéntesünk van, részt vesznek a rendezvények szervezésében

és lebonyolításában, ők segítenek nagytakarítást végezni az irodánkban és annak a tagtársunknak is aki

önmagától nem képes rá, ezeknek az embereknek kissebb bevásárlást, gyógyszer kiváltást, orvoshoz

szállítást, sétáitatáshoz nyújtanak segítséget. Egyik önkéntesünk a segédeszközöket tartja karban.

Szeretném megjegyezni, hogy az önkéntesek, beleértve a vezetőséget is munkájukat ( bármennyire

hihetetlen is sok ember számára)teljesen ingyen köszönöm szépenért végzik és aki nem hiszi az meg

nézheti a könyvelést,sőt megkérdezheti a könyvelőt, hogy bármilyen néven könyvelt-e el kifizetést

vezetőségünk bármelyi tagjának.

Egyesületünk vezetői és tagjai is jelzik, hogy városunkban hol szorul akadálymentesítésre a gyalogátkelő

hely, mi ezeket az észrevételeket továbbítjuk az illetékes hatóság felé, és elmondhatjuk, hogy ennek

eredményeként már több helyen tették akadálymentessé az átkelő helyeket.

Kérem az itt megjelent küldötteket, hogy az itt elhangzott fontosabb információkat adják tovább a

környezetükben élő embereknek, hiszen ti vagytok az Ő általuk megválaszott képviselőjük.

Nagyvonalakban ez volt a 2016-os év fontosabb teendői.

Most megköszönöm mindenkinek, az eddig végzett munkát, segítséget és kérem aki teheti segítse

továbbra is a vezetőség munkáját.

Kiskunhalas, 2017.04.21. \ f

Tallérné Nyitrai Ilona

elknök
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