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Fogyatékossági Támogatás
Lakás akadálymentesítési támogatás
Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési
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Az egyesületi iroda ügyfélfogadása:
7400 Kaposvár, Iszák utca 42.
Tel.: 82/412-426; 20/523-1585
Hétfő-Csütörtök:
9.00-15.00
Péntek:
9.00-13.00

www.msme.hu
Szervezeti egységeink

7400 Kaposvár, Iszák u. 42.
Tel./fax: 82/412-426, 512-575; 20/523-1585
- Egyesületi Közösségi Szolgálat
- Egyesített Támogató Szolgálat
- Otthoni Szakápolási és Humán Egészségügyi Szolgálat
- Orvosi és Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet
- Műszaki szolgálat
- Cipőjavító műhely
- Ifjúsági Klub
- Sport és Szabadidő Klub
Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ
Intézmény csoportjai:
I Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ
Napsugár Szociális Szolgáltató Központ
7400 Kaposvár, Béke u. 47. Tel.: 511-735, 20/439-9463
II Napsugár Integrált Szociális Intézmény
Lakóotthon, Átmeneti Otthon, Felnőttek Nappali Intézménye, Szociális Foglalkoztató
III Napsugár Aquapóniás és Szociális Központ
7400 Kaposvár, Kanizsai utca 25. Tel.: 20/439-9460
7400 Kaposvár Egyenesi út 74. Tel.: 82/222-437
IV Fészek Szociális Szolgáltató Központ
- Fészek Lakóotthon
- Fészek Kistérségi Támogató Szolgálat
- Fészek Fogyatékosok Nappali Intézménye, Intézményi
foglalkoztató
- 7500 Nagyatád, Dózsa György u. 6.
Tel./fax: 82/450-043, 553-688
„Napsugár-Ház” Üdülő Rehabilitációs és Oktatási Központ
7275 Igal, Hegyi u. 7.
Üdülővezető: Béres Andrásné, Ági
Tel.: 06-20/212-3429

KÖRZETI CSOPORTVEZETŐK, KLUBVEZETŐK
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Barcs És Környéke
Ander Istvánné
7570 Barcs, Kandó K. u. 2.
Nagyatád És Környéke
Huszics Klára
7500 Nagyatád, Jókai u. 7/b.
Csurgó És Környéke
Gulyásné Kozma Julianna
7515 Somogyudvarhely, Hunyadi u. 13.
Marcali És Környéke
Salamon Györgyné
8700 Marcali, Szigetvári u. 52.
Lengyeltóti És Környéke
Kiss Attiláné
8693 Lengyeltóti, Kiss Ernő u. 38.
Balatonboglár És Környéke Papp Lajos
8630 Balatonboglár, Árpád u. 39.
Siófok És Környéke
Orbán Dénes Elnökhelyettes
8600 Siófok, Wesselényi u. 46.
				
Tab És Környéke
Mizerák Zsuzsanna
8660 Tab, Dobó K. u. 17/b.
Kaposvár Déli Csoport
Takács László
7561 Nagybajom, Rózsa u. 23.
Kaposvári Csoport
Liptai István
7400 Kaposvár, Nyár u. 32.
Kaposvár Északi Csoport			
7400 Kaposvár, Iszák U. 42.

T: 06-20/355-08-54
T: 06-30/979-25-71
T: 06-30/400-64-57
T: 06-30/610-45-51
T: 06-30/356-00-13
T: 06-30/975-19-64
T: 06-30/226-68-30
T: 06-20/248-58-23
T: 06-20/824-24-99
T: 06-30/495-55-14
T: 06-20/203-83-99
T: 06-82/412-426

Ifjúsági Csoport
Sport És Szabadidő Klub

T:06-20/286-33-16
T:06-20/562-8052.

Gál Tamás		
Varga Lászlóné

7400 Kaposvár, Iszák u. 42.
7400, Kaposvár, Egyenesi u. 74.
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TAGDÍJFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
A 2017. évi tagdíjunk 1200 Ft. Kérjük, hogy a borítékban lévő másik csekket akkor használja fel, ha van
tagdíj hátraléka. Hátralékának összesített összegét,
valamint a hivatkozási évszámot a mellékelt értesítő
levélben közöljük. Kérjük, írja a hivatkozási évszámokat a csekk közlemény rovatába.
Elnézését kérjük, ha Ön befizette az előző évek tagdíját, mégis hátralékosként tartjuk nyilván. Ilyen esetben kérjük, mutassa be körzeti csoportvezetőjénél,
vagy az egyesületi irodánkban a befizetési bizonylatot és mi kijavítjuk adatbázisunkban. Kérjük, ne felejtse érvényesíttetni tagsági igazolványát, melyet megtehet a csoportvezetőjénél, vagy irodánkban.

KÖZLEMÉNYEK

Fájdalommal és megdöbbenéssel tájékoztatjuk tagságunkat, hogy Egyesületünk ügyvezetője BODOR
ZOLTÁN életének 52. évében rövid szenvedés után,
2017. március 25.-én elhunyt.
Bodor Zoltán több mint 15 éve dolgozott Egyesületünknél. Nagy munkabírású, sokoldalú tudással
rendelkező, segítőkész ember volt. Ügyvezetői tevékenysége mellett rehabilitációs környezettervező
mérnökként is dolgozott, Somogy megye, a Dél – Dunántúli Régió és az egész ország területén. Nagyon
sok akadálymentesítési munka tervezője volt, ezzel
is sokat tett a súlyosan mozgássérült emberek életkörülményeinek javítása érdekében. Egyesületi tevékenysége mellett, önkéntesként vezette a fogyatékos
emberek sportegyesületét, a „ParaSport” Sport és
Szabadidő Egyesületet, aktív tagja volt a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
(MEOSZ) Elnökségének.
Szakmai teljesítménye és emberi magtartása egyaránt tiszteletre méltó. Emlékét és munkásságát megőrizzük.
Tagságunk elnézését kérjük azért, hogy ügyvezetőnk halála miatt a Hírlevél a szokott időpontnál
később kerül kiküldésre.
Ez a sajnálatos, hirtelen haláleset nehéz helyzetbe hozta irodánk működését.
Egyesületünk 2016 évi tevékenységéről beszámoló Küldöttközgyűlés várható időpontja: 2017.
május 26. péntek, 10.00 órai kezdettel. Helyszíne:
Napsugár Integrált Szociális Intézmény 7400 Kaposvár, Rezeda u. 60. (Kaposfüred) akadálymentes
emeleti közösségi terme.
A Küldöttek és a tisztségviselők a Küldöttközgyűlésre
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személyre szóló meghívót kapnak, de a Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bármely tagunk részt vehet.
A részvételi szándékot kérjük Bruncvig Józsefné titkár számára az irodavez@mksme.t-online.hu e-mail
címre, vagy levélben a 7400 Kaposvár, Iszák u. 42.
címre, vagy a 06 20 439-9435 mobiltelefonon bejelenteni.

SZJA 1% felajánlás

Egyesületünk továbbra is számít az állampolgárok
személyi jövedelemadójának 1%-ra!
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
tisztelettel kéri Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át a mozgássérült emberek szociális
ellátását nyújtó Felnőttintézményeink működtetéséhez ajánlják fel.
Adószám: 19963156-2-14
Köszönjük támogatásukat.
Kérjük, hogy tagjaink hozzátartozóik, ismerőseik,
barátaik, munkatársaik számára ajánlják Egyesületünket támogatásra.
Akiknek az SZJA adóbevallását a Nemzeti Adó és
Vámhivatal (NAV) készítette el, azok csak külön, a
NAV irodájába eljuttatott nyilatkozattal tudnak (tudtak) rendelkezni adójuk 1 %-ának felhasználásáról,
de az egyéni bevallók a bevallási csomagban megtalálható nyomtatványon tudnak rendelkezni Egyesületünk nevének és adószámának feltűntetésével.

EGYESÜLETÜNK MEGÚJULT
HONLAPJAIN MEGTALÁLHATJÁK
A LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓKAT ÉS A CSOPORTJAINK,
INTÉZMÉNYEINK ÁLTAL
SZERVEZETT PROGRAMOKAT,
RENDEZVÉNYEKET!
HONLAPJAINK:
www..msme.hu és www.napsugarkozpont.hu

ELLÁTÁSOK 2017.

A Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról.
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező
legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén
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a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén
127 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 310 forint, napibér alkalmazása esetén 5870 forint, órabér
alkalmazása esetén 733 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget,
illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált
bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén
161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér
alkalmazása esetén 926 forint. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
A Kormány 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a
nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről
1. § (1) 2017. január 1-jétől a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §
(1) és (6) bekezdése alapján 1,6 százalékkal kell
emelni a 2017. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított
1. öregségi nyugdíjat,
2. özvegyi nyugdíjat,
3. szülői nyugdíjat,
4. árvaellátást,
5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6. korhatár előtti ellátást,
7. szolgálati járandóságot,
8. rokkantsági ellátást,
9. rehabilitációs ellátást,
10. baleseti járadékot,
11. fogyatékossági támogatást,
A 2016. évben megállapításra kerülő öregségi teljes
nyugdíj, valamint az árvaellátás összege továbbra
sem emelkedik.
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege továbbra is havi 28 500 Ft, az árvaellátás legkisebb összege
havi 24 250 Ft.
5. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.)
MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2017. január
1-jétől 35 025 forint.”
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A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
2017-BEN
TÁJÉKOZTATÓ
A HELYI KORMÁNYABLAKOK ÉS A JÁRÁSI
HIVATALOK LÁTJÁK EL AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK DÖNTŐ TÖBBSÉGÉT.
Például: Parkolási kártya ügyintézés, ápolási díj
megállapítása, fogyatékossági támogatással,
rendszeres szociális ellátásokkal kapcsolatos
ügyintézés.
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSKÖRÉBEN CSAK A KÖZVETLEN ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYEK
MARADTAK.
TÁMOGATÁSOK
Fogyatékossági támogatás
Ezen támogatás azoknak a súlyosan fogyatékos
személyeknek jár, akik a mindennapi életükben (mosás, főzés, takarítás, mosakodás, öltözködés, WC
használat, lakáson belüli közlekedés) más személy
segítségére szorulnak. A támogatás mértéke a legalacsonyabb öregségi nyugdíj 65, vagy 80%-a az
állapot súlyosságától függően, ami 2017. évben
20.982 Ft, vagy 25.825 Ft havonta. 80%-ra azok
számíthatnak, akik önellátásra teljes mértékben képtelenek, vagy halmozottan fogyatékosok.
A támogatást a 18. életévüket betöltött azon súlyos
fogyatékosok kérhetik, akiknek állapota tartósan,
vagy véglegesen fennáll.
A 141/2000 (VIII.9) Kormányrendelet alkalmazása
során mozgásszervi fogyatékosnak azt a személyt
kell tekinteni, aki helyváltoztatáshoz az állapota miatt e rendelet 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű
használatát igényli, vagy mozgásszervi okból állandó
jelleggel ágyhoz kötött, vagy aki az 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota segédeszközzel
eredményesen nem befolyásolható.
A támogatás további feltétele az is, hogy a fenti állapotban lévő ember az orvosi szakvélemény szerint
önálló életvitelében, és önellátási képességében
korlátozott, külső segítségre szorul. Ez a támogatás
minden meglévő ellátás- rokkantsági nyugdíj, jára-
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dék, árvaellátás- mellett folyósítható, de aki felnőtt
korában emelt szintű családi pótlékban részesül, annak választania kell, hogy a családi pótlékot, vagy a
fogyatékossági támogatást igényli-e. A családi pótlék
megszüntetésével érdemes megvárni a határozatot,
mely tartalmazza, hogy a 65, vagy a 80%-os támogatásra vált-e jogosulttá, a megszüntetésről egy nyomtatvány kitöltésével eztán kell nyilatkoznia.
Hivatkozott jogszabály: 141/2000 (VIII.9) Kormány
rendelet.

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ
KEDVEZMÉNYEKRŐL
Lakás Akadálymentesítési Támogatás

Tájékoztató, összefoglaló a 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet a lakáscélú állami támogatásokról, a lakáscélú akadálymentesítési támogatásról. A teljes anyag megtekinthető a MAGYAR KÖZLÖNY
• 2015. évi 206. szám 27689 A Kormány 455/2015.
(XII. 29.) Korm. rendelete.
2011-től az akadálymentesítési támogatás teljes ügyintézése a pénzintézetek feladata lett. A MEOSZ csak
szakértőként vesz részt a támogatások megítélésében, az egyesületek csak tájékoztatást végezhetnek,
önkéntesen ügyintézést csak egyéni meghatalmazás
alapján végezhetnek.
Azok a mozgásukban súlyosan korlátozott személyek igényelhetik a támogatást, akik a lakásukat, vagy
lakásuk közvetlen környezetét, pl. kapubejáró, járda,
stb. nem, vagy csak nehezen tudják használni, ezért
speciális akadálymentesítési munkák elvégzésével
valósítható meg az önálló, akadálymentes használat.
Ez a támogatás nem alanyi jogon járó szociális juttatás, hanem rehabilitációs célokat szolgáló költség
kiegészítés. Csak mozgáskorlátozottsággal (mozgásszervi károsodás) összefüggő építészeti megoldásokra, adható.
Ugyanazon személyre tekintettel akadálymentesítési támogatás ismételten a korábbi akadálymentesítési Támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év elteltével vehető
igénybe ismételten, ha a mozgásállapota kedvezőtlenül változott és emiatt a korábbihoz képest, más
akadálymentesítési megoldásokra van szüksége.
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Támogatás mértéke: Új ház építésére, újonnan
épített ház vásárlására maximum: 300.000-Ft a támogatás összege, abban az esetben, ha az igénylő
nagykorú, legalább felerészben tulajdonjoggal rendelkezik az ingatlanban, érvényes építési engedélyt,
friss adásvételi szerződést tud csatolni a kérelemhez, illetve a műszaki dokumentáció tartalmazza az
akadálymentesítéssel kapcsolatos plusz munkák tételeit. Használt lakás átalakítására szintén 300.000Ft igényelhet az a kérelmező, aki tulajdonos, résztulajdonos, haszonélvező, özvegyi joga, használói
joga van a tulajdoni lapon bejegyezve, vagy igazolhatóan élettárs címén használja az ingatlant illetve örökbefogadott. A kérelmező csak állandóra
bejelentett lakcímre kaphat támogatást, kivéve, ha
a lakás: építés alatt áll, új építésű vagy frissen vásárolt használt lakás, ami átépítés alatt áll. Ebben az
esetben az adásvételi szerződés bemutatása szükséges. A kifizetés két részben történik. Első alkalommal kifizetésre kerül a támogatási összeg 90%-a. A
fent maradt 10% az utolsó lépés során kerül kifizetésre miután az elszámolásra bemutatott számlákat
elfogadták.
Nem kérhető a támogatás: - zártkerti ingatlanra,
ha azon nincs, vagy nem az van feltüntetve hogy:
művelési ága kivett lakóház, - albérletre, - nyaralóra, - hétvégi házra, - felújításra, - tatarozásra, illetve
olyan telekre (kivétel az új lakás építése) ahol nincs
feltüntetve lakóház. Nem adható támogatás, a kérelem benyújtása előtt elkészült munkákra, - nem az
állapottal összefüggő megoldásokra, - vagy több tulajdonostárs esetén, ha valamely tulajdonostárs nem
járul hozzá a munkálatokhoz, illetve ha az ingatlanra végrehajtás vagy árverés van kitűzve. A jegyzett
végrehajtás, árverés figyelmen kívül hagyható abban
az esetben, ha azt időközben igazolhatóan törölték,
vagy rendszeres részletfizetési szerződést csatolnak
a kérelemhez.
Nem támogatható olyan kérelem amely építészetileg nem megoldható, vagy nincs összefüggésben
az igénylő állapotával. Egy ingatlanra akkor vehető
igénybe újból támogatás, ha a korábbi kérelmező
állapota (mozgásszervileg), más típusú akadálymentesítést igényelt, illetve a jelenlegi kérelem nem
eredményez értéknövelést (pl: gáz bevezetés) vagy
az előző kérelem során állapota még nem állt fent.
Azonos munkákra vagy részmunkára, nem adható
támogatás!
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Hogyan kell elkezdeni? Személyesen vagy megbízott útján, fel kell keresni, a lakhelyhez legközelebb
eső pénzintézetet, - legcélszerűbb a lakóhelyhez legközelebb lévő OTP fiókot felkeresni - ahol jelezheti
az igényét, illetve felvilágosítást kaphat az igénylés
menetéről. Fiókja válogatja, hogy ott kitöltik, vagy oda
adják az adatlapot az igénylőnek. Az adatlapon, mindig az a személy az igénylő, (első oszlop) akinek a
nevére az orvosi igazolások ki lettek állítva, legyen
az, gondnokolt, kiskorú, vagy állapotából adódó ügyintézési nehézségekkel küzdő személy. Mindenki
más csak társigénylő, vagy megbízott, meghatalmazott lehet. Ezeknek, az adatoknak (személyi adatok,
lakcímmel kapcsolatos adatok, a bejelentés időpontja, családtagi kapcsolat) pontos rögzítése nagyon
fontos a későbbi gyors ügyintézés szempontjából.
Mi kell összességében a kérelemhez?

nak fennállását igazoló friss – három évnél nem
régebbi orvosi iratait, pl. kórházi zárójelentések,
rehabilitációs, neurológus, baleseti, reumatológiai
szakrendelés friss orvosi leleteit, amelyek tartalmazzák a mozgáskorlátozottság BNO kódjait, valamint
a mozgássérült állapot pontos leírását. Ha csak régi
több éves iratok vannak, akkor jelentkezni kell az állapot oka szerint illetékes szakrendelésen és új állapot leírást tartalmazó iratokat kell beszerezni akkor
is, ha a régi iratokon az van, hogy állapota nem változik! A régi orvosi iratokat a szakértői bizottság már
nem értékeli, ha valaki régi iratokat csatol, akkor nagy
valószínűség szerint nem kapja meg a mozgásképességében súlyosan akadályozott minősítést. Nem
használható a rokkantsági ellátás, vagy a régi rokkantsági nyugdíj megállapításának a határozata sem,
mivel az állapotról, nem ad tájékoztatást és nem tar-

Egészségügyi és mozgásszervi állapotot igazoló
szakvélemény: Több féle szakvélemény is elfogadható az állapot igazolására, ezek a következők:
1. Mozgásszervi eredetű Fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat RSZSZ,
OOSZI, ORSZI által kiállított szakértői melléklete,
Tehát nem elegendő a fogyatékossági támogatásra
való jogosultságot megállapító Államkincstári határozat, hanem kell a megállapítás alapjául szolgáló I.
fokú, vagy II. fokú szakértői vélemény, amely tartalmazza a mozgáskorlátozottságot.
2. Ha a mozgássérült nem részesül fogyatékossági
támogatás ellátásban, akkor a közlekedőképesség
súlyos akadályozottságát megállapító, 2012. január
1. után kiállított I. fokú, vagy II. fokú Szakértői szerv
határozata szükséges. Ugyanez az igazolás szükséges a parkolási engedélyhez és a gépjármű –
adó kedvezmény igényléséhez is, tehát ha valakinek ilyen igazolása – szakértői véleménye van,
akkor nem kell új vizsgálatot kérni, ez a szakértői
vélemény felhasználható az akadálymentesítési támogatás igényléséhez is. Ha kérelmező csak
2012. január 1. előtt kiállított háziorvosi, vagy egyéb
szakvéleménnyel rendelkezik, akkor az már nem
használható fel támogatás igényléséhez. Ha tehát a
mozgássérült nem részesül fogyatékossági támogatásban, vagy még nem kérte a közlekedőképesség
súlyos akadályozottságának megállapítását más
kedvezmény igényléséhez, akkor az akadálymentesítési támogatás igénylésével együtt, a pénzintézethez be kell nyújtani a mozgáskorlátozottságá-

talmaz véleményt a súlyos mozgáskorlátozottságról!
Ebben az esetben az eljárás hosszabb ideig – akár
több hónapig - tarthat, mert a pénzintézet kezdeményezi a Kormányhivatalnál a szakértői vélemény kiadását.
A szakértői szerv dönthet a becsatolt friss egészségügyi iratok alapján – ez rövidebb idő alatt megtörténik – vagy személyes vizsgálatot rendel el. Ha
az irat alapján történt elbírálás során nem állapítják
meg a közlekedőképesség súlyos akadályozottságát,
akkor a támogatási kérelmet elutasítják és ez ellen az
elutasító határozat ellen lehet és érdemes fellebbezést benyújtani.
Műszaki leírás: Csak az épített környezet (lakás
bejárata, belső ajtói, padló burkolata, udvari járdák,
kapuk, stb.), illetve a lakás közvetlen, beépített tartozékait képező víz, fűtő, elektronikus berendezések
(nem bútorzat) átalakítására használható a támogatás. Tartalmaznia kell, az ingatlan címét, az építtető
nevét, az állapot rövid jellemzését és az alkalmazott
műszaki megoldások rövid ismertetését. Rögzíteni
kell, hogy az átalakítás hogyan függ össze a kérelmező állapotával, milyen előnyöket biztosít a lakáshasználat során, milyen munkafolyamatokat kell
alkalmazni, milyen anyagokat kell felhasználni az
akadálymentesítés megvalósításához.
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Műszaki megoldások és feltételeik: Csak olyan
munkákra kérhető támogatás, melyek összefüggnek
a kérelmező mozgásszervi állapotával és elősegítik
az önálló lakáshasználatot. Új lakás építésével, vá-
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sárlásával kapcsolatban, csak olyan munkák támogathatóak, melyek eltérnek a hagyományosan engedélyezett építési szabályoktól és nem tartoznak az
alap-építési szabályokhoz, (járda, fürdőszoba építés
vagy fűtés rendszer kialakítása) melyek kötelező elemek. Leggyakoribb igény, a fürdőszoba akadálymentesítése. Ebbe beletartozik a burkolat csúszásmentesítése, kád helyett zuhanyzó kialakítása, szaniterek
célirányos cseréje, kapaszkodók felszerelése, kerekes székesek esetén ajtócsere, illetve a zuhanyzó
elbontása, padló összefolyós zuhanyállás kialakításához.
Nem támogatható a kádcsere süllyesztett kádra, mert
nem eredményez akadálymentességet (belépni kön�nyebb, de kilépni továbbra is nehéz, balesetveszélyes), zuhanyzó csere zuhanykabinra.
Lakás átalakítás kategóriájába tartozik a küszöbmen-

sorban ide sorolható a fűtéskorszerűsítés, mely szilárd (fa, szén) vagy folyékony (fűtő olaj) tüzelésű fűtési rendszer kiváltását célozza. Az átalakítás lehet gáz
vagy elektromos üzemű fűtésrendszer. Gázellátású
fűtésrendszerhez, szükséges a szolgáltató érvényes,
írásos engedélyének fénymásolata. Nem támogatható gazdasági szempontok alapján történő átalakítás,
például gázról villanyfűtésre vagy napenergiára való
átépítés vagy villanybojler cseréje gázbojlerre illetve
ezek méretezéséből, elhasználódásból adódó cseréje. Elkészült munkára nem adható támogatás.
Költségvetés: Az OTP saját költségvetési nyomtatványt biztosít, de ehhez célszerű készíteni részletes
költségvetést, az akadálymentesítéshez felhasználni
kívánt anyagokról, munkadíjról és a helyreállítás járulékos költségeiről. A költségvetésben, csak a műszaki
leírásban feltüntetett munkafolyamatokkal kapcsola-

tesítés, ajzatok csúszásmentesítése, kapaszkodók
felszerelése, szintkülönbségek áthidalása, speciális
esetekben ajtócsere, elektromos szerelvények áthelyezése, elektromos vezérlések (pl.: beltéri kapunyitó, kaputelefon) kialakítása.
Nem támogatható olyan felületi kialakítások, melyek külső körülmények változása esetén elvesztik
csúszásmentes funkciójukat (pl.: laminált parketta
túlszáraz, poros vagy nedves állapotban azonnal csúszik, hagyományos linóleum burkolat). Külső akadálymentesítés a harmadik nagy csoport. A támogatható
munkák közé tartozik a töredezett, balesetveszélyes
járdák, lépcsők teraszok átépítése, csúszásmentesítése, korlátok felszerelése, különböző liftek, emelők
építése, elektromos vezérlések kialakítása. Fontos
elem a rámpák kialakítása létesítése amelyek előírásait az építését törvényben, illetve a végrehajtási
kormányrendeletben (OTÉK) szabályozták. A rámpák
balesetmentes dőlésszöge 5% lehet megfelelő korláttal és kerékvetővel. 17 cm-ig engedélyezett a 8%-os
rámpa kialakítása szintkülönbségek áthidalásához.
Egyre jobban terjed a liftek, korlátliftek létesítésének
igénye. Magántulajdonú ingatlanokhoz nincsenek
külön megkötések, azonban társasházak, lakóközösségek esetére más szabályok vonatkoznak. Rámpa
vagy lift építéséhez, csatolni kell a lakóközösség minimum 2/3-os jóváhagyását és a lakógyűlés idevonatkozó határozatának fénymásolatát. Vezérelt garázsnyitók, nagykapunyitók támogatása csak abban
az esetben lehetséges, ha a kérelmező érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. Végül, de nem utolsó

tos összegek szerepelhetnek! Például: ha valaki zuhanyzót szeretne létesíteni a fürdőszobában, akkor a
zuhanyzó létesítésének a költségeit kell rögzíteni és
nem a kádcseréjét és nem adhat be kádról kiállított
számlát sem az elszámolásnál.
Tervrajz: A tervrajzon szerepelnie kell a tervező nevének, lakcímének, illetve az átalakítást érintő ingatlan pontos címének és az építtető adatainak (név
lakcím). Világosan felismerhető legyen az egyik
(átalakítás előtti) rajzon az eredeti állapot, a másik
(átalakítás utáni) rajzon a változtatások, illetve beépítésre kerülő eszközök pontos helye. Elfogadható
a kézzel készített vázlatrajz is, de formailag és tartalmilag az előbb felsoroltakat kell tartalmaznia.
Tervezői-kivitelezői nyilatkozat: Lényege, hogy a
tervező vagy kivitelező látta a helyszint, a mozgássérült állapottal összefüggő megoldásokat tervezte be
és az elvégzendő munkák kivitelezhetőek. A kivitelező lehet családtag is, de neki is értelemszerűen ki kell
tölteni a nyilatkozatot.
Engedélyek: Engedélyekre új házépítés, lakáskorszerűsítés, meglévő építmény szerkezeti átalakítása (pl: lift beépítés) illetve műemlék épület akadálymentesítése kapcsán van szükség. Víz bekötés, gáz
bevezetés, már meglévő gáz fűtés bővítése szintén
engedély köteles. Az engedélyek nem lehetnek két
évnél régebbiek.
Tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat: A nyilatkozatot minden, a tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonosnak, résztulajdonosnak vagy joggal bírónak, alá
kell írni, kivétel a külföldi tartózkodás, elhalálozás.

6

Hírlevél – 2017.
Társasház vagy lakóközösség esetén a közösen
használt terület átalakításához (rámpa, korlátlift, tároló építése) csatolni kell a lakóközösség legalább
2/3-os hozzá járulását igazoló, a lakógyűlésen hozott
határozat fénymásolatát.
Tulajdoni lap: A tulajdoni lapot, a pénzintézet lekéri,
a Takar- net rendszerből így nem kell a földhivatalokhoz menni. Ennek és a térképszelvénynek a költsége
a kérelmezőt terheli. A tulajdoni laphoz kapcsolódnak
szervesen a személyi okmányok illetve azok fénymásolata. Csatolni kell a kérelmező lakcímkártyájának,
vagy régi személyi igazolvány esetén a nevet és a
lakcímet tartalmazó oldalak olvasható fénymásolatát.
Új ingatlan építése, vásárlása esetén az adásvételi
szerződés fénymásolatát.
Elszámolás: Az igénylés során, a pénzintézet nyilatkozatán kell rögzíteni az akadálymentesítés ütemtervét, illetve a munkálatok befejezésének végső
dátumát. Ha a munkálatok befejezésének dátuma
méltányolható okok miatt csúszik, a pénzintézeteknél
lehet hosszabbítási engedélyt kérni. Amennyiben ez
nem történik meg, vagy elmarad, és nem valósul meg
az akadálymentesítés a határidőre, a pénzintézetnek
joga van az összeget kamatos kamattal visszakövetelni, vagy az ingatlanra terhelni. Az elszámolásnál a
beadott költségvetés 75%-káról, eredeti számlák bemutatásával lehet elszámolni. A pénzintézetek kérhetik a számlák hitelességének vizsgálatát a területileg
illetékes APEH hivatalánál, mielőtt az elszámoláshoz
befogadnák, tehát csak érvényes adószámmal rendelkező kivitelezhető végezhet munkát és bocsáthat
ki az elszámolásra alkalmas számlát. Ezt ellenőrizni,
vagy ellenőriztetni kell előzetesen, mert ha nem alkalmas számlát csatolnak be az elszámoláshoz, akkor a
támogatási összeget vissza kell fizetni.
A jogosultság elbírálására alkalmas Szakértői véleményt kibocsátó szervek a következők:
Kormányhivatal I. fokú, vagy II. fokú Szakértői Bizottsága Szakértői Bizottsága - jelenleg
RSZSZ: Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv I. vagy
II. fokú Szakértői Bizottsága - 2012. január 1. után
ORSZI: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet – 2008 - 2011. december 31.-ig
OOSZI: Országos Orvosszakértői Intézet – 2007. december 31. -ig
Információt adni az OTP fiókban dolgozó hitelügyintéző személyek tudnak:
Elérhetőség: 82/500-114
Szakmai segítséget tud adni az egyesületünk.
Pályázat készítéséhez pedig Dénes Róbert +3670/778-1604 telefonon.

MOZGÁSUKBAN SÚLYOS MÉRTÉKBEN
AKADÁLYOZOTT SZEMÉLYEK
KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI
Járműszerzési és átalakítási támogatás.
A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyek minden évben először március
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31-ig (első félévi elbírálásra), majd szeptember 30.-ig
(második féléves elbírálásra) nyújthatják be igényüket jármú - gépkocsi, vagy egyéb utcai közlekedésre
alkalmas elektromos, vagy robbanómotoros eszköz
- szerzési és átalakítási támogatásra.
Ki számít súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb
fogyatékossággal élő személynek?
Az, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a)
pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. §
h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági
határozat másolatával igazolja.
Támogatás mértéke
Új személygépkocsi esetében – a támogatás kizárólag Suzuki Baleno, Celerio, S-Cross, Vitara típusokra használható fel – 1.000.000 forint. Újnak nem
minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett
személygépkocsi, segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, járműnek
nem minősülő, gépi meghajtású kerekes szék esetében a vételár 60 százaléka, de legfeljebb 600.000
forint, személygépkocsi átalakítására az átalakítás
költsége, de maximum 90.000 forint. A szerzési és az
átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető.
A támogatással beszerezhető járművek pontos típusait, árait, felszereltségét a www.lehetosegauto.hu
honlapon lehet megtekintetni.
Jogosultság
A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy támogatásra jogosult, ha
• a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő
maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült
a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és
• a keretszámra és az előnyben részesítés szempontjaira tekintettel a közlekedési kedvezmény számára
megállapítható, és
• új vagy használt személygépkocsi-szerzési támogatási kérelem esetében önálló személygépkocsi-használó (érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
a szakértői szerv megállapította gépjárművezetői alkalmasságát), vagy szállítást végző személy szállítja,
és
• segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy
négykerekű jármű iránti szerzési támogatási kérelem
esetében önálló személygépkocsi-használó, és
• a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához benyújtott
átalakítási támogatás iránti kérelem esetén önálló
személygépkocsi-használó, vagy őt a szállítást végző személy szállítja.
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Szállítást végző személy lehet:
• a fogyatékos személlyel együtt élő szülő, házastárs,
élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
• a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy
éve közös háztartásban élő gyermek vagy testvér,
• súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy.
Az igények elbírálásánál előnyben részesítik azt
a személyt, aki
• keresőtevékenységet folytat,
• tanulói jogviszonyban áll,
• 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként neveli,
• honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal
összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé.
Igénylése
A személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatás
iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál minden év március 31-éig (döntés június
15-éig) és szeptember 30-áig (döntés december 15éig) lehet benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni,
hogy a kérelmező a szerzési támogatást új gépkocsira (ez a kedvezőbb, mert erre már a benyújtás évében számíthat), vagy használt gépkocsira (ebben az
esetben hosszabb várakozási időre kell számítani)
vagy gépkocsinak nem minősülő elektromos, vagy
robbanómotoros közlekedési eszközre, vagy (és) átalakítási támogatásra nyújtja be az igényét. Átalakítási támogatás csak akkor igényelhető, ha az igénylő
jogosítványába korlátozás van bejegyezve pl. csak
automata sebességváltós gépkocsit vezethet, vagy
a vezetéshez valamilyen átalakítás szükséges, vagy
ha önmaga nem képes vezetni, akkor van arról igazolás, hogy milyen ok miatt, milyen mértékű átalakítás szükséges. Ha nem az igénylő vezeti a gépkocsit,
hanem a jogszabályban meghatározott más jogosult
személy, akkor be kell csatolni a szállítást vállaló személy nyilatkozatát, személyi igazolványának, lakcímkártyájának és érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát is.
Kölcsön szerződés kötés kötelezettsége
A gépkocsi elidegenítésének megakadályozása
érdekében a támogatással vásárolható gépkocsi
esetén kötelező legalább 25.000.- Ft összegről
szóló kölcsönszerződést kötni, a finanszírozásra
jogosult és köteles pénzintézettel.
A kölcsönre, valamint a beszerezhető új gépkocsikra vonatkozó részletes információk a www.
lehetosegauto.hu internetes portálon tekinthetők
meg.
A kölcsönszerződést – a megállapított szerzési támogatás összegének, valamint a szerzési támogatás
jogosultja által befizetett önerő levonásával a vételárból fennmaradó összegre – legalább hároméves futamidővel kell megkötni, amely egy alkalommal, legfeljebb további három évvel hosszabbítható meg. Az
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újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba
helyezett személygépkocsi esetén a kölcsönszerződés megkötésére abban az esetben van lehetőség,
ha a személygépkocsit a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettől vagy személytől vásárolják meg.
Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül nem jön létre,
a szerzési támogatás nem folyósítható, a hivatal új
jogosultat jelöl ki.
A személygépkocsi-szerzési támogatás igénybevételére a Duna Lízinggel megkötött kölcsönszerződés
keretében van lehetőség. A lízingcég az értékesítési
ponton kitöltött hitelkérelmi adatlap és a dokumentumok alapján bonitás-vizsgálatot végez (kezesek
esetében is), mely alapján további biztosítékokat kérhet, illetve magasabb önrészű konstrukciót köthet ki,
esetleg a kérelmet el is utasíthatja.
Utalvány
A kormányhivatal a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék,
illetőleg a gépkocsi átalakítása esetén utalványt állít
ki, amely a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt
utalvány esetében új jogosultat jelöl ki.
Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban
járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező,
személygépkocsi szervizelését és karbantartását
végző szolgáltatónál használható fel. A kereskedő az
utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja.
Elidegenítési tilalom
A szerzési támogatással érintett személygépkocsi a
kölcsönszerződés megkötésének napjától számított
három éven belül nem idegeníthető el. A szerzési
támogatás jogosultja, illetve örököse a hivatal előzetes hozzájárulásával az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a személygépkocsit csak akkor
idegenítheti el, ha a szerzési támogatásnak a határozathozatal napjától számított időarányos részét a
miniszternek visszafizeti. Ha az elidegenítési tilalom
ideje lejárt, az elidegenítési tilalom megszűnik, ekkor
a törzskönyvet a szerzési támogatás jogosultjának,
illetve örökösének kérelmére ki kell adni.
FONTOS!
A hatályos kormányrendelet értelmében a gépjárműszerzési támogatást kizárólag finanszírozási (kölcsön) szerződés megkötésével – jelenleg a Duna
Lízing Zrt.-vel – lehet érvényesíteni, még akkor is,
ha az ügyfél rendelkezik a teljes önerővel. Ebben az
esetben új gépjármű vásárlásánál lehetőség van minimális 25 ezer forint hitel felvételére, használt autó
esetén a minimális hitelösszeg 300 ezer forint. A
futamidő minden esetben legalább 36 hónap.
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Kérjük, időben tájékozódjanak a kölcsönszerződéssel kapcsolatosan! Előfordul ugyanis, hogy abban
alacsony törlesztő részlet áll, ám ebben az esetben
az utolsó vételárrész akár százezer vagy egymillió
forint is lehet.
Bővebb tájékoztatás: www.lehetosegauto.hu
A támogatás iránti kérelem benyújtására évente
kétszer nyílik lehetőség.
A támogatás megállapítása iránti kérelmeket a Korm.
rendelet értelmében súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyek a Kormányablaknál, illetve a Kaposvári Járási Hivatal (7400
Kaposvár, Kossuth tér 1. Városháza utca felőli bejárat Dr Bondor –Kiss Ágnes ügyintézőnél 82 795-083
) terjeszthetik elő a jogosultságot megalapozó dokumentumokkal együtt 2017. március 31-ig, illetve
szeptember 30-ig.
A jogosultságokról a hivatal által összehívott szakbizottság dönt 2017. június 15-ig, illetve 2017. december 15-ig.
Parkolási igazolvány
Vonatkozó jogszabály: A mozgásában korlátozott
személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.
(XII.11.) Korm. rendelet
A Korm. rendelet alapján igazolványra az a személy
jogosult,
a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontja értelmében,
közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
b) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000.
(VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének
értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének
értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének
értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről
szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján
2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek,
vagy
d) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.
(II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint
vaknak vagy gyengén látónak (K.1.), mozgásszervi
fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.12.) vagy autistának (N.1.) minősül
és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja.
A mozgássérült személyek a parkolási kártyára
való jogosultságukat, - akár új kártya igénylése,
akár a korábbi kártya érvényességi tartamának le9

járta miatt szükséges csere esetén - ugyanazokkal
az igazolásokkal igazolhatják, amely igazolásokat
a lakás akadálymentesítési támogatásra való jogosultság leírásánál részletesen ismertettünk.
Tehát:
- vagy a mozgássérültségre tekintettel megállapított fogyatékossági támogatásra való jogosultság,
- vagy a külön eljárásban beszerzett közlekedőképesség súlyos akadályozottságát megállapító I.
fokú, vagy II. fokú Szakértői vélemény szükséges.
2012. január 1. előtt kibocsátott korábbi háziorvosi szakértői vélemény a régi kártya lejárta miatti új
kártya kibocsátására sem alkalmas.
Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, vis�szavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására
irányuló eljárásban első fokon a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala (okmányiroda) jár el.
Ha a kérelem benyújtásakor az 1. számú melléklet
szerinti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás
nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a
súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló
friss orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Régi,
a jelen állapotot pontosan nem rögzítő iratok csatolása esetén, szinte biztosan elutasításra lehet
számítani még akkor is, ha régi irat azt tartalmazta, hogy állapota végleges. Tehát mindenképpen
javasoljuk friss, a mozgássérült állapot okát, mértékét pontosan leíró szakrendelési, vagy kórházi iratok
beszerzését!
Ebben az esetben a járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási
szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.
Ha az iratok alapján nem állapítják meg a közlekedőképesség súlyos akadályozottságát, akkor a parkolási kártyára vonatkozó kérelmet Határozattal elutasítják. Ebben az esetben az I. fokú Határozat ellen lehet
és sok esetben érdemes fellebbezést benyújtani és
kérni a II. fokú Szakértői vizsgálatot, amely minden
esetben személyes vizsgálat alapján állapítja meg a
tényleges állapotot. Csak kivételes esetben, jogszabálysértésre alapozva lehet a II. fokú Határozat ellen
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt felülvizsgálati eljárást kezdeményezni.
Gépjárműadó- kedvezmény (korábbi nevén súlyadó mentesség)
Bővült január elsejétől a gépjárműadó kedvezményre jogosultak köre. Az új jogosultak a 2017es évre kivetett gépjárműadójukkal szemben érvényesíthetik először a kedvezményt.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.
§ f) pontja az alábbiak szerint módosult:
Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy
egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany egy
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darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem
a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállításra használtszemélygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/
adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany
adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben
több személygépkocsi után is fennáll, akkor az adókedvezmény kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár.
A törvény tehát három irányba is kibővíti az eddigi
adómentesség hatókörét.
Adókedvezmény állapítható meg:
b) az egyéb fogyatékossággal élő, továbbá az egyéb
fogyatékossággal élő személyt szállító személygépkocsi után is,
c) amennyiben a személygépkocsi a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő szállítására szolgál, és a vele közös háztartásban élő
(nem szülő) közeli hozzátartozó tulajdonában,
üzemeltetésében áll,
d) a személygépjármű teljesítménye elérheti a 100
kW-ot
A gépjárműadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges a korábbiakban a lakás akadálymentesítési
támogatásra, valamint a parkolási kártyára való jogosultságra vonatkozó részeknél részletesen ismertetett - szakértői szerv által kiállított- igazolások valamelyike. Az igazolást és a bevallási nyomtatványt a
lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.
A gépjármű adó kedvezmény, ha a gépkocsinak van
üzembentartója a forgalmi engedélybe bejegyezve,
akkor a kedvezmény elsősorban az üzembentartót
illeti meg, feltéve, hogy Ő a kedvezményre jogosult
személy. Ha nem az üzembentartó a kedvezményre jogosult személy, hanem pl. a tulajdonos, akkor a
kedvezményt nem lehet igénybe venni (kivéve kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy esetén)
A gépjárműadó kedvezmény éves kedvezmény, tehát év közbeni változás esetén, a korábbi gépkocsira
igénybe vett kedvezmény a gépkocsi eladása esetén
az adóév végéig érvényes, ebben az esetben, ha új
gépkocsi beszerzésére év közben kerül sor, akkor az
adókedvezmény csak a következő év első napjától
vehető igénybe, új kérelemmel.

EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÉS
LEHETŐSÉGEK
1. Kedvezményes üdülési lehetőség
Egyesületünk által üzemeltetett igali Napsugár
Házban történő üdülésre is fel lehet használni az
Erzsébet programban kapott üdülési kártyát.
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Természetesen a kártya szabályai szerint előzetes
regisztráció és megrendelés szükséges.
2. Kedvezményes külföldi kirándulási lehetőség
Egyesületünk külföldi kirándulási lehetőség megteremtését tervezi, legalább 25 fő jelentkezése
esetén az alábbiak szerint.
Tervezett indulás: 2017. augusztus 18. péntek az
5 napos (4 éjszakás) Szlovákia – Lengyelország
útvonalra érkezés: augusztus 22 kedd.
A tervezett útvonal és a hazai csatlakozási pontok:
Kaposvár – Nagyatád – Marcali – Balatonboglár
– Siófok – Budapest – Parassapuszta (szlovák
határátkelés) – Dobsinai Jégbarlang (Szlovákia)
– Tátra Lomnic (Szlovákia) – Zakopane (Lengyelország) – Krakkó – Wielicska sóbánya – Auswitz
(Birkenau) – majd a visszaút ugyanezen az útvonalon az útba eső látnivalók rövid megtekintésével.
Az első szálláshelyig (Krakkó) az utazási távolság
mintegy 500 km. megállásokkal együtt kb. 13 óra
időtartam.
Utazás: a résztvevők számától függően vagy az
Egyesület saját mikrobuszaival, 40 fő feletti résztvevő esetén, egy nagybusszal, a kerekesszékes
utasok pedig, az Egyesület akadálymentes mikrobuszaival.
Szállás: Krakkó közelében akadálymentes férőhelyekkel rendelkező 2 -3 ágyas szállodai szobákban, félpanziós (reggeli és vacsora) ellátással.
Kedvezményes részvételi díj: tagoknak és Egyesületi dolgozóknak és legfeljebb 1 fő hozzátartozónak: 46.000.- Ft, ezen kívüli résztvevőknek
55.000.- Ft. A részvételi díj az utazási költségeket
és a félpanziós étkezési ellátást, valamint a lengyel származású, de Magyarországon élő vizsgázott idegenvezető költségeit foglalja magában, a
program belépőjegyeinek költségét nem.
Előzetes jelentkezési határidő: 2017. május 10.
A végleges jelentkezési határidőig, 2017. május
30-ig, be kell fizetni a részvételi díj 50 %-át az
Egyesület számlájára.
Jelentkezés levélben: dr. Hegedüs Lajos, 7400
Kaposvár, Béke u. 47. címen, vagy a hegedus@
mksme.t-online e-mail címen: Név, lakcím, telefonszám, ha van akkor e-mail cím, tagi, dolgozói,
családtagi, vagy egyéb minőség, tervezett felszállási hely feltüntetésével.
25 fő alatti jelentkező esetén a kirándulást nem
szervezzük meg, erről a jelentkezőket tájékoztatjuk
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A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE
ÉS INTÉZMÉNYEI ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINK
TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK
- Kaposvár város, Kaposvári járás és egyéb, Kaposvártól 40 kilométernél nem távolabbi települések lakói számára.
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Egyesített Támogató Szolgálat
Kaposvár, Iszák u. 42. Tel: 82/412-426, 512-575; Mobil: 06-20/ 523-1585
Szolgálatvezető: Dr. Berencz Ferencné
-

Nagyatád város, Nagyatádi Járás, Barcsi és
Csurgói Járás településein élő lakók számára.

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
FÉSZEK Szociális Központ Támogató Szolgálata
7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 6.
Szolgálatvezető: Landi Etelka Tel: 06 20 590-0009
Támogató szolgáltatásra jogosult az a fogyatékossággal élő, napi életvitelében segítségre szoruló
személy, aki rendelkezik a súlyos fogyatékosságát
igazoló orvosszakértői szakvéleménnyel, valamint
az alábbi ellátások valamelyikére jogosító érvényes
MÁK Hatósági Bizonyítvánnyal.
- fogyatékossági támogatás /FOT/
- emelt összegű családi pótlék
- vakok személyi járadéka
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos emberek
önálló életvitelének segítése, közszolgáltatásokhoz
való hozzáférés lehetőségének biztosítása.
Támogató Szolgálatunk a fogyatékosság jellegének,
mértékének, a segítségre szoruló személy képességeinek figyelembe vételével, egyénre szabottan végez:
-személyi segítségnyújtás - lakáson belül és közvetlen lakókörnyezetben
-személyszállítást - speciális kialakítású szállítójárművekkel segíti a fogyatékkal élők fejlesztő, képző
intézménybe, munkahelyre, az integrációt segítő rendezvényekre, közösségi programokra való eljutását.
Támogató szolgáltatások: (információ, tanácsadás
kivételével) térítés kötelesek
Személyi segítés:
- 310 Ft/óra;
Személyi szállítás:
- Támogató szolgáltatásra jogosultak esetében:
- megyehatáron belül: 70 Ft/km
11

- megyehatáron kívül: 130 Ft/km
Támogató szolgáltatásra nem jogosultak esetében
egyaránt 130 Ft/km.
- A szerződéskötés előzetes telefonos egyeztetés
után történik.
Szállítási megrendelés
Egészségügyi szolgáltatásaink
OTTHONI SZAKÁPOLÁSI ÉS HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Kaposvár, Iszák u. 42. Tel: 82/412-426, 512-575; Mobil: 06-20/439-9439
Szolgálatvezető: Beidekné Kacs Éva
Az otthoni szakápolás a biztosított otthoni környezetében vagy tartózkodási helyén nyújt egyénre szabott,
minőségi szakellátást, ápolást, egészségnevelést, tanácsadást, rehabilitációs beavatkozásokat, szakápoló és szakirányú tevékenységet végző személyzettel.
Kórházi ápolást, kezelést vált ki vagy lerövidít, illetve
megelőzi a fekvőbeteg intézetben való elhelyezését.
Az ellátásokat háziorvos rendelheti el, a szakirányú
tevékenységeket csak szakorvosi javaslat alapján.
A szolgáltatás OEP finanszírozott, teljesen ingyenes.
Minden évben betegség csoportonként 56 vízit vehető igénybe indokolt esetben, amely szakorvosi javaslattal meghosszabbítható méltányossági kérelem
alapján.
A szolgáltatások Kaposvár, Nagyatád városban és a
két város vonzáskörzetéhez tartozó további 33 településén elérhetőek.
Tevékenységi kör:
- szakápolás
- gyógytorna
- fizioterápia
Szakápolás körében a következő tevékenységeket
végezzük:
Szondán át történő táplálás és folyadékfelvételhez
kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és
megtanítása.
Tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.
Állandó katéter cseréje, katéterezés, hólyagöblítés.
Intravénás folyadék adása, elektrolitpótlás, parenterális gyógyszer beadásához kapcsolódó ápolási
feladatok.
Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottság esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.
Műtéti területek / nyitott és zárt sebek ellátása, sztomaterápia végzése, különböző célt szolgáló drének
kezelése.
Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolása.
Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez gyógyászati segédeszközök,
protézisek használatának tanítása.
Légzésterápia, szívó alkalmazása, oxigénterápia
végzése.
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Tartós fájdalomcsillapítás szakápolása.
Gyógytorna: szakorvosi javaslat alapján háziorvos elrendelésével végezhető tevékenység.
Kórházban műtött betegek, és egyéb betegségek következménye miatti ellátás /csípő, váll, gerinc, térd
stb. gyógytorna/.
Fizioterápia: csak szakorvosi javaslat alapján háziorvos rendelheti el. Elektromos kezeléseket foglal magába / ultrahang, diadinamik, interferencia
stb./.
Minden nemű elektromos kezelést el tudunk végezni. Hitelesített, jól felszerelt eszközparkkal rendelkezzünk és képzett személyi feltételekkel.
Humán Szolgáltatásainkhoz tartozik
Orvosi Műszerek és Gyógyászati Segédeszköz
Üzlet
Vezető: Beidekné Kacs Éva
Telefon: 06-20/439-9439
Gyógyászati segédeszköz forgalmazó:
Lakatosné Paksi Jeanne
Telefon:06-82/412-426
06-20/429-2215
Az üzletben beszerezhetők TB által támogatott, illetve TB által nem támogatott gyógyászati segédeszközök: botok, mankók, járókeretek, mechanikus és
elektromos kerekes-székek, elektromos mopedek,
pelenkák, kötszerek, vérnyomásmérők, lakások és
más helyiségek akadálymentesítéséhez szükséges
korlátok, kapaszkodók, mosdókagylók, WC berendezések, stb.
Az üzletben megváltozott munkaképességű gyógyászati segédeszköz forgalmazót foglalkoztatunk.
Forgalmazunk orvosi műszereket, gyógyászati segédeszközöket, inkontinencia termékeket, kötszereket, egyszer használatos eszközöket.
Az üzlet leginkább a mozgáskorlátozott emberek kiszolgálására rendezkedett be, de természetesen a
lakossági igényeket is teljes mértékben biztosítani
tudjuk.
Akadálymentesítés, átalakítás esetén nálunk minden
megtalálható és beszerezhető.
Az üzlet vénybeváltó. OEP és ÁNTSZ engedéllyel
rendelkezik.
Reklamáció, bármilyen panasz esetén fordulhat a vezetőhöz.
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK
Cipőjavító műhely
Cipő, táska, bőráru javítása
7400 Kaposvár, Iszák u.42.
Liptai István 06-82/412-426
Praktikus Holmik ”Háza”
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 25.
Cipő, táska, bőráru javítása
Varrodai tevékenység, javítási munkák, saját készítésű áruk eladása
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Napsugár Szolgáltatóház
7400 Kaposvár, Egyenesi út 74.
Helyben termesztett növények és nevelt halak, konfekcionált textilipari termékek varrása, kőedények készítése, és papíripari termékek feldolgozása történik,
bérmunkában.
INTÉZMÉNYEINK
Név: NAPSUGÁR GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT (NGYPMK)
Cím: 7400 Kaposvár, Béke u. 47.
Honlap: http://napsugarkozpont.hu/rolunk/gyermekintezmenyek
E-mail cím: napsugar@napgyogy.t-online.hu
Tel: 82/511-735 20/439-9463
Igazgató: Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla
Egységvezetők: Ferenczi Barbara, Proszonyák Zsuzsanna, Csikvár Andrea
Gyermekek létszáma intézményegységenként:
- Pedagógiai szakszolgálat:
Korai fejlesztés:30 fő
- Gyógypedagógiai óvodai nevelés: 9 fő
- Fejlesztő nevelés – oktatás (fejlesztő iskola): 21 fő
Dolgozói létszám:
Pedagógus: 9 fő
Gyógypedagógiai asszisztensek, gondozók, dajka 8 fő
Gyógytornász: 2 fő
2016. év jelentősebb eseményei:
Az intézmény gyermekei és dolgozói 2016 tavaszán
részt vettek a város nagytakarítási akciójában. Szép
virágossá tettük az udvarunkat.
Központunkban először szerveztük meg a tavaszi
vásárt, ahol a szülők és pedagógusok által készített
kézműves termékekből vásárolhattak az intézménybe érkezők.
2016. júniusában családi napot szerveztünk az Igali
Fürdőben. A kikapcsolódás során fürödhettek, pihenhettek a családtagok, míg a gyermekek játszóházban
tevékenykedtek. Több mint 200 ember vett részt rendezvényünkön. Részt vettünk az Esélyünk az értékünk című programon, Siófokon.
2016. év szeptemberében került megrendezésre a
Lecsónap, ahol vetélkedtek a csoportok és a meghívott vendégek, hogy kié a legfinomabb lecsó.
2017-ben ünnepli az intézmény létrejöttének 20 évfordulóját, a tanévben e jelentős esemény figyelembe
vételével szervezzük a programjainkat.
Név: MSE NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (NISZI)
Cím: 7400 Kaposvár, Rezeda u. 60.
Honlap: www.napsugarkozpont.hu
E-mail cím: napsugarlakootthon@kapos-net.hu
Tel: 82/510-836 20/502-1103
Intézményvezető: Lázár Attiláné
Egységvezető: Légrádi Szilvia
Foglalkoztatás vezető: Besenyei Erika
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Lakóotthoni egység:
14 fővel, teltházzal működik, várólistán 15 fő van, de
az igényt előzetesen célszerű jelezni, mert indokolt
esetben van soron kívüli elhelyezési lehetőség is.
Átmeneti otthoni egység:
10 férőhellyel rendelkezik, 6 fő fogyatékosok ellátására, 4 fő időskorúak ellátására. Előző évben és jelenleg is teltház van. Várólistán összesen 8 fő vár elhelyezésre, de az igényt célszerű előzetesen jelezni,
mert felszabadulhatnak szabad férőhelyek.
Nappali intézmény egység:
Az év folyamán 25-en vették igénybe a szolgáltatást,
2 fő intézményi jogviszonya megszűnt.
2 új igénylő jelentkezett a tárgyévben.
Intézményi foglalkoztató:
Jelenleg 14 fő fejlesztő felkészítő, 14 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt.
Dolgozói létszám:
Szociális gondozó, gyakorló ápoló, ápoló: 11 fő
Gyógytornász: 1 fő
Gyógypedagógus: 1 fő
Szociálpedagógus: 1 fő
Gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő
2016. év jelentősebb eseményei:
A szabadidő eltöltésére intézményünkben szervezett
programok, ünnepek (karácsony, farsang, húsvét,
születésnapok, névnapok megünneplése, sportnapok, majális, kerti partyk, ügyességi és műveltségi
vetélkedők) jó lehetőséget biztosítottak a kikapcsolódásra. Részt vettünk több, társintézményeink által
szervezett programon, városi kulturális eseményen,
rendezvényen, kiállításon: Napsis lecsónapon, sportnapon, Festők városa rendezvénysorozaton, Agóra
aktuális kiállításain és rendezvényein, a Csiky Gergely Színház bérletes előadásain. Kilátogattunk a
kaposfüredi káposzta fesztiválra, hajókáztunk a Desedán és a Balatonon. 2016 júniusában családi napon vettünk részt az Igali Fürdőben, júliusban pedig
az Esélyünk az értékünk című programon, Siófokon.
2017- ben: A hagyományos intézményi programjainkat folytatjuk, valamint hangsúlyt kap az intézményen
kívüli program lehetőségeken való részvétel.
A NISZI telephelyeként működik tovább a Napsugár
Szociális Szolgáltató Központ.
Név: MSE NAPSUGÁR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (NSZSZK) - telephely
Cím: 7400 Kaposvár, Béke u. 47.
Honlap: http://napsugarkozpont.hu/rolunk/gyermekintezmenyek
E-mail cím: napsugar@napgyogy.t-online.hu
Tel: 82/511-735 20/439-9463
Intézményvezető: Lázár Attiláné
Egységvezető: Légrádi Szilvia
Dolgozói létszám:3 fő gondozó,1 fő gyógytornász
A nappali intézmény szolgáltatásait 11 fő veszi igénybe. Ebből 6 fő akkreditációban dolgozó mozgáskorlátozott ember, 5 fő súlyos és halmozottan fogyatékos
fiatal. Egyéni szükségletek alapján terápiás eljárás13

ban, gyógytornában, gyógy masszázsban részesülnek, valamint különböző kézműves, szabadidős
programokon vesznek részt.
Név: MSE FÉSZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT (FÉSZEK) - telephely
Cím: 7500 Nagyatád, Dózsa Gy.u.6.
Honlap:
http://www.msme.hu/intezmenyeink/feszek-szocialis-es-szolgaltato-kozpont/
E-mail cím: feszek@mksme.t-online.hu
Tel: 82/450 043 20/590-0009
Intézményvezető: Lázár Attiláné
Telephelyvezető: Landi Etelka
Foglalkoztatás vezető: Mándoki Andrea
Az intézmény a NISZI telephelyeként működik
Ellátottak létszáma intézményegységenként:
- Lakóotthon: 13 fő – jelenleg minden férőhely
betöltött, de az esetleges igényt célszerű jelezni,
mert szabadulhat fel férőhely.
- Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye: 30 fő
- Támogató Szolgálat:
Személyi segítés: 12fő
Szállítás: 26fő
Dolgozói létszám: 12 fő
Telephelyvezető: 1fő
Ápoló –gondozó: 5 fő
Személyi segítő: 2fő
Gépkocsivezető: 2fő
Foglalkoztatás vezető: 1 fő
Frissítő masszőr: 1fő
2016. év jelentősebb eseményei:
Az intézményi bentlakást nyújtó lakóotthoni szolgáltatását 97%-os kihasználtsággal zártuk.
Az év során 3 új ellátott kapott férőhelyet, két férfi és
egy női lakó, mindhárman mozgássérültek.
A lakóotthon ellátottjai közül egy lakó kivételével mindenki kapott az intézményi foglalkoztatásban munkalehetőséget.
A bentlakásos intézményben átalakítás is zajlott, így
egy egyszemélyes apartmannal bővült a lakószobák
száma.
A fogyatékos emberek nappali intézményébe 10 új ellátott kérte felvételét, a jelenlegi létszám csaknem eléri a
működés szerint engedélyezett létszámot.
A nappali intézmény keretein belül öt új ellátott tudott
bekapcsolódni a munka rehabilitációs foglalkoztatásba.
Fontos célkitűzésünk, hogy a városban működő civil
kapcsolatokat ápoljuk, továbbra is részt vettünk a Vitalitás Sport Egyesület rendezvényein, ahol a sport
van fókuszban.
Hagyományőrző feladatainknak is eleget téve a
Nagyatádért Egyesület által szervezett Töklámpás
Fesztiválon II. helyezést értünk el.
Az év során megrendezésre került a Farsangi Ünnepség, a Mikulás és a Karácsony melyen a város diákjai, pedagógusai színvonalas műsorral leptek meg
bennünket.
Ellátottjaink nagy számban vettek részt az egyesület
által szervezett nyári kirándulásainkon, mindhárom
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helyszínen-Igal, Siófok, Nagyszakácsi-ahol fellépőink
is voltak.
Új támogatóval is gyarapodtunk az Atád-Aqua Kft.
személyében, a cég vezetője előadás keretében beszélt egészségmegőrző tevékenységükről, az előállított termékeikről, melyekből bemutatót tartottak.
2017-ben sikeres pályázati elbírálás után átszervezzük a szociális foglalkoztatást, mely fejlesztő foglalkoztatás néven folytatódik tovább. Lakóotthon engedélyezett létszáma 12 főről 13 főre emelkedik, mely
március hónapban be is töltődik.
Név: MSE NAPSUGÁR AKVAPÓNIÁS ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT (NASZK)
Székhely: 7400 Kaposvár, Egyenesi út 74.
Telephely:7400 Kaposvár Kanizsai u.25
Honlap: http://napsugarkozpont.hu/napsugar-aquaponias-es-szocialis-kozpont
E-mail cím: naszk@mksme.t-online.hu
Tel: 82/222-437
Intézményvezető: Patcai Katalin 06/20-236-6628
Foglalkoztatás vezető: Varga Lászlóné 06/20-562-8052
Az intézmény székhelyén működő szervezeti egységek, ellátottak létszáma:
 Fogyatékos emberek nappali intézménye:1 fő
 Támogatott Lakhatás: 3 fő
 Fejlesztő foglalkoztató:15 fő
 Akkreditációs foglalkoztatás:8 fő
Az intézmény telephelyén működő szervezeti
egységek:
 Fejlesztő foglalkoztató:3 fő
 Akkreditáció:4 fő
 Támogatott Lakhatás:5 fő
Jelenleg a Támogatott lakhatás lakóegységben van
egy darab kétágyas (fürdőszobával ellátott) akadálymentes, kerekesszékkel is használható szobában
2 fogyatékossággal élő személy számára szabad
férőhely. Olyan fogyatékossággal élő személyek
(mozgássérültek, vakok, gyengénlátók, siketek,
enyhe, vagy középsúlyos értelmi sérültek, autizmus
spektrumzavarral élők) jelentkezését várjuk, akik
nem szorulnak 24 órás állandó életviteli ellátásra, önellátásra részben képesek. Természetesen a felügyelet és a részleges segítségnyújtás rendelkezésre áll.
Dolgozói létszám:
 Intézményvezető:1 fő
 Foglalkoztatást vezető:1 fő
 Gondozónő:2 fő
 Növénytermesztő: 1 fő
 Épületgondnok, karbantartó:1 fő
 Segédmunkás: 1 fő
2016. év jelentősebb eseményei:
Februárban az intézmény ellátottjai és dolgozói részt
vettek a Gyógypedagógiai Központ által szervezett
jótékonysági bálon. Tavasszal mi is közre működtünk a város által szervezett nagytakarításában. A
”Parasport” Sport és Szabadidő Egyesület által szervezett ”ParaLuca” Asztalitenisz és Boccia versenyen
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eredményesen szerepeltünk. Júniusban részt vettünk az Igali Fürdőben a Gyógypedagógiai Központ
által szervezett családi napon. A nyár folyamán hagyományosan megtartottuk a NASZK-os egészségnapot. Jelen voltunk „Az esélyünk az értékünk” című
Siófoki programon, amely emlékezetes maradt számunkra.
2017. év tervei:
Családi nap: bográcsozás, grillezés
Egészségnap, kirándulás
SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSAINK
„NAPSUGÁR HÁZ”
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Rehabilitációs, Képzési, Gyermek és Ifjúsági
Szabadidő Központja,
7275 Igal, Hegyi u. 7.
Az igali Napsugár- Ház üdülője akadálymentes, így a
mozgásában korlátozott ember számára is megfelelően használható.
Az épület 24 fő elhelyezésére alkalmas.
A Napsugár- Ház, a termálfürdőtől kb. 600 méterre,
egy emelkedőn található, ezért a súlyosan sérült emberek csak kísérő segítségével tudják igénybe venni.
A fürdő vize jótékony hatással van. ízületi, mozgásszervi, nőgyógyászati, valamint gyomorbántalmakra.
Az ország számos részéről keresik fel a vendégek,
törzsvendégek. A fürdőben elfogadják az orvos által
felírt rehabilitációs kezeléseket.
Az Igali Fürdő 2012-ben történő bővítése, korszerűsítése során új akadálymentesen is használható vízbeemelő szerkezettel ellátott medencékkel, új akadálymentes zuhanyzóval is ellátott vizesblokkokkal
bővült.
Akadálymentes üdülőnkben a két-, háromágyas, fürdőszobával ellátott, összkomfortos vendégszobák televízióval, hűtőszekrénnyel vannak felszerelve.
A vendégek étkezhetnek a környék éttermeiben, vagy
önellátással az üdülő beépített közös konyhájában.
Kedvezményes szállás költség: a Somogy Megyei
Egyesület tagjai és családtagjai számára Erzsébet
utalvány felhasználása nélkül: 3700 Ft/fő/éjszaka/
reggelivel+idegenforgalmi adó.
Kikapcsolódási lehetőség: lovaglás, kirándulás, az
üdülő udvarán szalonnasütés, grillezés, sportjátékok,
valamint az épületben szélessávú internet elérés is
van.
Az épületben lévő közös helyiségek: szauna, konditerem, minden vendég számára biztosítja a komfortos pihenést.
A Napsugár Ház Szép kártya, Erzsébet Kártya elfogadó hely.
A Somogy Megyei Egyesületi tagok részére, szociális rászorultság alapján az egyesület elnöke
jogosult a kedvezmény engedélyezésére (így
2.500 Ft/fő/éjszaka – reggeli nélkül).
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A létesítményben jelenleg igen nagy a foglalás,
ezért csak esetleges lemondás esetén van néhány szabad férőhely.
Közvetlen információt nyújt:
Béres Andrásné Ági szolgáltatás vezető, a 0620/212-3429-es telefonszámon, vagy a
E-mail: mse@mksme.t-online.hu, igal@mksme.t-online.hu címeken.
Érdeklődni lehet még: 7400 Kaposvár, Iszák u. 42.
tel/fax: 06-82/412-426, honlap: www.msme.hu
KÖZÖSSÉGTEREMTÉS
-

-

-

A közösségteremtés jegyében rendszeresek rendezvényeink, az egyesületi tagok kulturális, szabadidős és sport programjainak szervezése (pl.:
esélyegyenlőségi napok, horgászversenyek, kirándulások, közös nőnapi, karácsonyi ünnepségek).
Tájékoztatást adunk a mozgássérülteket érintő
aktuális témákról.
Felvállalunk érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységet a mozgáskorlátozott emberek társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulása érdekében.
A mozgáskorlátozott embereket megillető támogatásokról információval szolgálunk.
A közösség teremtés koordinátora,
Bruncvig Márta titkár.
7400 Kaposvár, Iszák u. 42., Tel.: 06-82/512575, 412-426; Mobil: 06-20/439-9435.
Csoportrendezvények

Kaposváron: sportolók klubtalálkozója
-

-

-

Célunk: a fogyatékos emberek sport és szabadidős tevékenységének szervezése és az ehhez
szükséges feltételek biztosítása. Tevékenységek:
asztalitenisz, boccia, sakk, darts, szabadidős versenyek, bemutatók szervezése. Működési terület:
Somogy megye.
Az MSE Sport és Szabadidő Klub és a „ParaSport”
Sport és Szabadidő Egyesület közös sport és szabadidős programjai, 7400 Kaposvár, Iszák u. 42.,
Tel.: 06-82/512-575, 412-426, Bruncvig Józsefné,
illetve
„ParaSport” SE elnöke: Varga Lászlóné Timi a 06
20 562-8052
A 2017-es évben is várunk minden sportolni vágyó
egyesületi tagunkat!
Tervezett programok 2017-ben: kéthetente kerül
sor parasport napok szervezésére.

Balatonboglári csoport 2017. évi programtervezete
1. Január 28.
Délelőtt 10-12-ig térítésmentes ultrahangos csontritkulás vizsgálat Művelődési ház Ordacsehi
Délután 14-18 óra között Balatonbogláron a Művelődési házban
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Évköszöntő, farsangi rendezvény (Batyus bállal) 90 fő
2. Február
Egészségnap szakorvos és gyógytornász részvételével. 40 fő
3. Március 3.
18 órától Nőnapi rendezvény. 120 fő
4. Március 15.
Ünnepségen való részvétel
5. Április
Kirándulás
6. Május 20.
Regionális találkozó horgászverseny 7 órától 100 fő
7. Június-Július-Augusztus
Folyamatosan a Városi és a körzetünkbe tartozó falunapi rendezvényeken, fesztiválokon, falunapokon,
főzőversenyeken veszünk részt.
8. Szeptember
Kirándulás és szalonnasütés
9. Október
Színházlátogatás. Tökfesztiválokon való részvétel.
Okt. 23-ai, hely megemlékezésen való részvétel.
10. November 24.
Mozgáskorlátozottak Évzáró rendezvénye 17.00-tól
120 fő
11. December 14.
Mindenki Karácsonya ünnepség 14.00-tól. 100 fő
12. December 16.
Adventi baráti találkozó és séta 17.00-tól. A rendezvényre érkezőket megvendégeljük.
Minden hónap első csütörtökén rehabilitációs szakrendelés, gyógytornász, ortopédcipész és kapcsolattartó (Papp Lajos) részvételével. Telefonos egyeztetés szükséges.
Évközben az esélyegyenlőségi programok, érzékenyítő –esély órák tartása, szervezése, és egyéb fogyatékossággal élő emberek megismerése és elfogadása céljából, sérült emberek bevonásával.
Minden hónap utolsó péntekén klubtalálkozó, július,
augusztus, december kivételével.
A programok változásáról a helyi kapcsolattartó értesít.
Papp Lajos
csoportvezető
Barcsi körzeti csoport 2017. évi programtervezete
Március:
Évnyitó rendezvény – Nőnap – nőtagjaink köszöntése virággal
Városi ünnepségen koszorúzás
Április:
Májusfa állítás civil szervezetek közreműködésével,
vendéglátás
Májusfa kitáncolás, vendéglátás
Május:
Városi Majálison játszóház szervezése, lebonyolítása – Anyák Napjára ajándéktárgyak készítése
Családi nap Csokonyavisonta – Béke pusztán
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Június:
Barcs Város Napján játszóház szervezése, lebonyolítása
Augusztus:
Városi ünnepségen koszorúzás, játszóház szervezése, lebonyolítása
Szeptember:
Kistérségi családi nap Bélaváron vagy Bolhón
Október:
Városi ünnepségen koszorúzás
November:
Évzáró rendezvény – Mindenki névnapja – csoporttagok megajándékozása
Ander Istvánné
csoportvezető
Csurgói csoport 2017.évi programtervezete
01.06.
Klub délután az éves programok megbeszélése, tagdíj fizetése.
03.10.
Nőnapi bál megrendezése a Csokonai Közösségi
Házban, tagok részvételével körülbelül 160-180 fő,
vendégként más megyei szervezetek és csoportok
meghívása, valamint fellépése
04.21.-04.26-ig
ERDÉLY szépségének felfedezése, félpanziós ellátás
A Szlovén magyarokkal a régi kapcsolat megújítása,
meghívása a Csurgói CSUSZA fesztiválra
05.06.
Regionális horgászverseny a Zis-tón, meghívjuk más
megye mozgáskorlátozott csoportjait (Zala, Baranya)
Júniusban
A CSUSZA fesztiválon részvételünkkel és főzési tudományunkkal gazdagítjuk a fesztivál színvonalát!
Július
A pihenés hónapja, mindenki saját programját a családjával tölti
08.04.
Horvátországi egy napos tengerparti fürdőzés Crikvenica
08.20.
Államalapítási ünnepségen részvétel, koszorúzás
09.13.
Hagyományainkhoz híven megtartjuk a szalonnasütést a Zis-tónál
Október
Csurgói őszi fesztiválon való részvétel, a megyei csoportot felkérni, hogy a standon állítsák kis a készített
dolgaikat
10.23.
Ünnepségen való részvétel, koszorúzás
12.08.
Évzáró rendezvény a Csokonai Közösségi Házban,
részvétel kb: 200-220 fő. Csoportok meghívása, támogatók megvendégelése
Báljainkon színvonalas fellépésekkel gazdagítjuk az
idő eltöltését. Minden alkalommal felkérjük tagjainkat,
hogy mutassák meg magukat milyen profi módon teljesítenek versenyeken. Ilyenkor mi is élvezhetjük a
színvonalas előadást.
A körzeti csoportok rendezvényein részt veszünk.
Gulyásné Kozma Julianna
csoportvezető
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Kaposvári csoport 2017. évi programtervezete
Március 11.
Nőnapi rendezvény Iszák utca 42.
Május 20.
Szigetvári fürdőzés
Június 24.
Pörkölt főzés a Négytestvér forrásnál
Augusztus 11.
Kirándulás
Október 14.
Csisztapusztai fürdőzés
December 16.
Év végi rendezvény
Liptai István
csoportvezető
Kaposvár Járás Déli Csoport 2017. évi programtervezete
2017. 02. 11.
Évnyitó rendezvény –Kaposfő Művelődési Ház
2017. 03. 08.
Nőnapi rendezvény és csoportgyűlés
2017. 05.
Csoportgyűlés
2017. 07. 10.
Horgászverseny a Kaposvári Húskombinát taván
2017. 08.
Kirándulás
2017. 12.
Mindenki karácsonya
Takács László
csoportvezető
Lengyeltóti csoport 2017. évi programtervezete
Március
Nőnapi rendezvény
Április
Gyűlés, beszélgetés
Június
Kirándulás, Marcali Élményfürdőhöz
Július
Tóti napok rendezvény és részvétel
Augusztus
Horgászverseny, Hács horgásztó
Szeptember
Diófesztivál rendezvény és részvétel
November
Évzáró rendezvény
Kiss Attiláné
csoportvezető
Marcali csoport 2017. évi programtervezete
Március elején
„Nőnapi – Farsangi rendezvény
Áprilisban
Horgászverseny Pusztakovácsiban
Május elején
„Anyák napi ünnepség” műsorral
Májusban
„Szellemi vetélkedő” helyi civil szervezetekkel
Júniusban
Szalonnasütést tervezünk
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Júliusban
„Vízitúra” versenyekkel a Gyógyfürdőben
Szeptemberben
belföldi kirándulás
Októberben
megalakulásunk 35. évfordulójának megünneplése
Kihelyezett Vezetőségi ülés tavasszal vagy ősszel
December elején
„Karácsonyi Évzáró” rendezvény
December közepén
„Karácsonyi ünnepség klubunkban
Klubnap hetente, és 2 hetente fogadóóra a klubhelyiségünkben.
Salamon Györgyné
csoportvezető
Nagyatádi csoport 2017. évi programtervezete
Január
Elfogadjuk a tervezett programokat, vagy tervezünk
hozzá még plusz programokat. Pótszilvesztert tartunk zenés vacsorával, ha maradt el rendezvényünk
2016 évről, pótoljuk
Február
Farsangi összejövetel, csoportos színházlátogatás
Nagyatádon
Március
Nőnapi rendezvény, közös mozi látogatás. Részvétel
a városi ünnepségen
Április
Szalonnasütés a látogató központban. Horgászversenyen való részvétel a társ csoportok szervezésében
Május
Kirándulás, amit a csoport szeretne. Horgászversenyeken való részvétel. Városi gyermeknapi rendezvény részvétele
Június
Két napos kirándulás a Dunántúlon
Július
Közös strandolás, főzés a kiskempingben
Augusztus
Szeretnénk megtartani a horgászversenyt
Szeptember
Valamilyen közös rendezvény a társ klubokkal
Október
Mindenki névnapja, zenés vacsorás rendezvény
November
Bál a csoporttért
December
Karácsonyi ünnepség, évzáró
A város által szervezett rendezvényeken, megemlékezési ünnepségeken részt veszünk, több csoporttal
szorosabb együttműködést is kötöttünk, ezért meghívjuk őket rendezvényeinkre, és igény szerint mi is
elmegyünk az Ő rendezvényeikre.
A programok felcserélhetőek a tagság kívánsága
szerint, az időpontok módosíthatóak. Új javaslatokat
szívesen fogadunk.
Huszics Klára
csoportvezető
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Siófoki csoport 2017 évi programtervezete
A siófoki csoport a felhíváshoz csatlakozva 2017.-év
áprilisában, vagy októberében (anyagiak függvénye)
szeretnék megünnepelni a csoport 35-éves évfordulóját. A résztvevőket kulturális műsorral, vendéglátással fogadnánk, várható létszám 250-fő, ezt olyan
helyszínen rendeznénk, ami méltó az esemény ünnepi mivoltához! Meghívást kapna a megyei vezetés,
az egyesület valamennyi csoportja, Siófok város vezetése, a MEOSZ vezetése és a városban működő
partner egyesületek!
Tavasszal szeretnénk egy 3-napos Esztergom – Visegrád - Dobogókő kirándulást 45-50 fővel!
A másik rendezvény a már hagyományos 1-hetes
Gyógyüdülés 45-50 fővel, szeptember elején!
A karácsonyi ünnepség decemberben 120-140-fővel!
Orbán Dénes
csoportvezető
Tabi csoport 2017. évi programtervezete
2017. 01. 05.
Taggyűlés: beszámoló 2016. évről.
2017. 02. 02.
Taggyűlés: nőnap megbeszélése
2017. 03. 02.
Taggyűlés: nőnap megtartása
2017. 04. 06.
Taggyűlés
2017. 04. 22.
Kirándulás Hertelendi fürdőbe
2017. 05. 01.
Városi Családi napon részvétel
2017. 05. 04.
Anyák napja Katolikus Iskola gyermek csoport. műsora
2017. 05. 27.
Kám Jeli arborétum kirándulás
2017. 06. 01.
Taggyűlés
2017. 07. 06.
Taggyűlés
2017. 08. 03.
Taggyűlés
2017. 09. 02.
Szüreti fesztivál főzőverseny
2017. 09. 16-17.
Tab – Fertőd – Kismarton – Nagycenk - Tab
2017. 10. 05.
Taggyűlés
2017. 11. 09.
Taggyűlés
2017. 11. 19.
Jótékonysági est
2017. 12. 07.
Taggyűlés
2017. 12. 14.
Karácsonyi ünnepség, évzáró
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Taggyűléseinket a hónap első csütörtökén 14 órakor
a Tabi Művelődési Központban. Fogadó óra telefonos
egyeztetés szerint.
Mizerák Zsuzsanna
csoportvezető

4ever Young Ifjúsági csoport 2017. évi programtervezete
Március 3-án
Somogy Megyei Falusi Turizmus szervezésében „Kalandok kézen fogva a Katica tanyán” rendezvényen
részvétel
Március 19-én
a Cirkuszhercegnő című két felvonásos operettjének
megtekintése a kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában
Április 1-én
Nagyatádra látogatás a csoport megalakulásának
megünneplése
Április 7-én
„Húsvéti készülődés”
Április 8-án
Siófokra látogatás a csoport megalakulásának
megünneplése
Májusban
„Akadálymentességi felmérés” a kaposvári kórház
területén
Júniusban
színházlátogatás
Szeptemberben
Bográcsozás
Decemberben
Karácsonyi ünnepség
Gál Tamás
csoportvezető
Sorstársi tanácsadás
Személyre szabott tájékoztatás, információ-, és segítségnyújtás, hogy a frissen sérült, vagy más élethelyzetbe került emberek hogyan boldoguljanak, találják meg újra önmagukat. Diszkrét, teljes titoktartás
mellett, térítésmentesen bárki számára.
Elérhetőségek: Rosiek Edina,
Telefon: 06-82/412-426; 06-20/286-3316; 06-20/5231585
E-mail: sorstarsi69@gmail.com
Cím: 7400 Kaposvár, Iszák utca 42.
Időpont egyeztetés: hétfőn és szerdán 8-14 óráig
Skype: msmesorstarsi pénteken 9-12 óráig
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Kitüntetések elismerések
(2016 – 2017 ápr. 30.-ig)
Egyesületi elismerések:
- Végh János Tiszteletbeli titkár
”Ember az emberért” Arany fokozata,
- Bodor Zoltán
”Ember az emberért” Ezüst fokozata kitüntetésben
részesült a MEOSZ részéről.
- Beidekné Kacs Éva,
- Dr. Berencz Ferencné,
- Varga Lászlóné és
- Gálovics Roland
„Kalmer János” Érem kitüntetésben részesült.
- Ander Istvánné,
- Salamon Györgyné,
- Tóth Józsefné és
- Tóth Lajosné
„Somogy Mozgássérült Polgáraiért” Érem kitüntetésben részesült
Nyugdíjba vonulásuk alkalmából Oklevelet és jutalmat kaptak:
- Őry Zoltánné,
- Miszi Lajos,
- Szolga Ferenc,
- Cserti István és
- Egri Sándor
Külső szervezetek által adományozott elismerések.
- Salamon Györgyné Marcali csoportvezető
Somogy Megye Nagyasszonya,
valamint Marcali város Alkotói díja kitüntetésben részesült.
- Orbán Dénes Siófoki csoportvezetőt
az Egyesület az Emberi Erőforrások Minisztere által
adományozható „Pro Caritate” díj kitüntetésre terjesztette fel – a kitüntetés átadására később kerül sor.
Tisztelettel gratulálunk a kitüntetetteknek.
Kérjük tagjainkat, hogy tagdíjuk (esetleges tagdíjhátralékuk) mielőbbi befizetésével, illetve egyéb lehetőségeikhez mérten támogassák Egyesületünk tevékenységét.
Kérjük, hogy tagjaink adjanak tájékoztatást más mozgássérült emberek és családjaik számára a tagsági
jogviszony létesítésének lehetőségeiről, a közösségünkhöz tartozás előnyeiről, illetve szolgáltatásainkról és segítsék elő taglétszámunk növekedését.
Köszönetet mondunk helyi, Körzeti Csoportjaink önkéntes vezetőinek, aktivistáinak, Vezetőségünk tagjainak, intézményeink vezetőinek, munkatársainak az
áldozatos munkájukért.
Valamennyi tagunknak, hozzátartozóiknak ez úton is
kívánunk jó erőt és egészséget.
Kaposvár, 2017. április 15.
dr. Hegedüs Lajos
elnök
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Gépjárművek kiegészítő
berendezésekkel való felszerelése

PARKAUTÓHÁZ BT
7400 Kaposvár, Szent Imre u 14.
Tel/fax: 06-82/312-419
E-mail: limuzin@parkauto.hu

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉS
TANULÓVEZETŐK RÉSZÉRE.
A segédberendezések beszerelését bármilyen gyártmányú,
illetve típusú gépjárműbe egyéni igények szerint a típus
adottságainak megfelelően. A kezelőszervek felszerelésével a jármű eredeti funkciói teljesen függetlenek maradnak.
A berendezés külső megjelenését és egyéb részleteket a
megrendelő kívánsága szerint tudom kialakítani.
A kiegészítő berendezések lehetnek:
- Automata váltóhoz: fék-gáz
- Mechanikus váltóhoz: kuplung- fék-gáz
- Kapcsolók áthelyezése
- Kiegészítő kézifékkar felszerelése balkézre
- Oktató pedálrendszerek beszerelése.
A kiegészítő berendezés felszerelését, engedélyeztetését vállaljuk.
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HIRDETÉSEK
KUPECZ ISTVÁN – GUMI SZERVIZ
7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 129.
Telefon: 06-82/461-830, 06-30/398-3440

Személygépkocsi-, tehergépkocsi-, motorgumi- és alufelnik értékesítése, javítása.

A Szerviz vállalja, hogy az érvényes Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei
Egyesülete tagsági igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottak részére,
a szolgáltatás díjából 20% engedményt biztosít, valamint új gumi vásárlása
esetén a vételárból 5% kedvezményt nyújt.

Gépjárművek kiegészítő berendezésekkel
való felszerelése
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
ÉS TANULÓVEZETŐK RÉSZÉRE.
A segédberendezések beszerelését bármilyen gyártmányú,
illetve típusú gépjárműbe egyéni igények szerint a típus
adottságainak megfelelően. A kezelőszervek felszerelésével a jármű eredeti funkciói teljesen függetlenek maradnak.
A berendezés külső megjelenését és egyéb részleteket a
megrendelő kívánsága szerint tudom kialakítani.
A kiegészítő berendezések lehetnek:
- Automata váltóhoz: fék-gáz
- Mechanikus váltóhoz: kuplung- fék-gáz
- Kapcsolók áthelyezése
- Kiegészítő kézifékkar felszerelése balkézre
- Oktató pedálrendszerek beszerelése
Női fodrász

Kaposváron a Béke utca 29. szám alatt
várja leendő vendégeit!
Bejelentkezés a 30/569-3867-es
telefonszámon. Igény esetén, telefonos
egyeztetés után házhoz is megy.
Móga Lászlóné, Marika
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Elérhetőség:
Szabó Zoltán
gépipari mérnökasszisztens
Tel: 06-70/458-3860
E-mail: szaboz70@freemail.hu

