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Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete                                                                  Körlevél 2022 

Kedves Sorstársunk, Tagunk! 

A 2022.. év elején boldog újévet, erőt, egészséget kívánunk és főképp kitartást ebben a veszélyhelyzetben! 

Kérjük, olvassa figyelemmel körlevelünket, s reméljük, hasznos tájékoztatást kap belőle!     

Legelőször is köszönetet mondunk azoknak a tagoknak, akik széles körben propagálták egyesületünket a 

személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlásánál. A múlt évben 180e Ft-ot kapott egyesületünk a már befizetett 

szja-ból. Kérjük, hogy az idén is ismertessék barátaiknak, ismerőseiknek adószámunkat, s így még több 

pénzhez juthat egyesületünk! Minden évben a nagy népszerűségnek örvendő Esélyegyenlőségi Nap 

megrendezésére fordítjuk a felajánlott összeget. Adószámunk: 18416431-1-05  Kazincbarcikai 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete.    

 A lakás akadálymentesítési támogatás összege új és használt lakásra is 300.000 Ft. 10 évente lehet 

igényelni. Mozgásszervi fogyatékossági támogatásban részesülők, illetve azok igényelhetik, akik a 

közlekedési képesség vizsgálat szerint közlekedésükben akadályozottak, azaz 40 % mozgásszervi 

egészségkárosodásuk van.  Tanácsot, felvilágosítást egyesületi irodánk ad ezzel kapcsolatban. A parkolási 

engedélyek iránti kérelmet tehát az okmányirodákba, a gépjárműadó-kedvezmény iránti kérelmet a NAV-

hoz, míg a lakás akadálymentesítési támogatási kérelmet az OTP Bankhoz kell benyújtani a már megkapott 

közlekedési képesség vizsgálat eredménye alapján. A NAV küldi ki a gépjárműadót, nem a helyi 

önkormányzat.   Gépjárműszerzési  támogatás új Suzuki gépkocsinál 1000.000 Ft, míg használt gépkocsinál 

600.000 Ft. A használt gépkocsi 5 évnél fiatalabb kell, hogy legyen. Irodánkban mindenre kiterjedő, részletes 

felvilágosítást nyújtunk, s igénylő lapot is tudunk adni. Beadási határidő: március 31. és szeptember 30. A 

támogatás feltételeiről részletes tájékoztató a www.lehetosegauto.hu weboldalon található. 

Szolgáltatásaink:  

Lakás akadálymentesítési állami támogatáshoz tanácsadás; Fogyatékossági támogatás ügyintézés; 

Segédeszköz-kölcsönzés; Szabadidős tevékenységek;  Támogató szolgálat;  Sorstársi tanácsadás, révész és 

mentorszolgálat; Foglalkozási rehabilitáció. Tanácsot adunk rehabilitációban, gyógyászati segédeszköz 

beszerzésben, munkavállalásban, krízishelyzet megoldásában.  Tervezünk még  gyógyfürdői kirándulást 

július, augusztus hónapban, melynek idejéről később tudunk tájékoztatást adni! Ebben az évben is 

megrendezzük, immár hagyományként az Esélyegyenlőségi Napot előreláthatólag szeptemberben. Erről 

minden tagunk a szeptemberi körlevélben kap részletes tájékoztatást. Reméljük, akkor már megszűnik ez a 

vírushelyzet és mindenkit szeretettel várunk. Minden, az egyesületet érintő rendezvényről a 

www.mkbarcika.hu oldalon tájékozódhatnak. 

Amennyiben rendelkezik e-mail címmel kérem írja meg nekünk, hogy időnként tájékoztatót tudjunk 

írni az évközbeni változásokról. Egyesületünk e-mail címe: mkbarcika@gmail.com 

 Mellékelten megküldjük a tagdíj befizetésére szolgáló csekket. A kiküldött értesítés a 2022. januári 

állapot szerinti, aki már időközben befizette annak természetesen nem kell ismét fizetnie. Köszönjük a 

befizetést! 

 

A tagdíj ebben az évben is 1000 Ft, míg a 18 éven aluliak 500 Ft tagdíjat fizetnek. Kérjük, hogy 

lehetőleg június 30-ig fizessék be, illetve, aki teheti személyesen az egyesület pénztárába, vagy az OTP 

fiókba!  Utaláskor kérjük írják rá a befizető tag nevét és azt, hogy tagdíjat fizet. Számlaszámunk: 

11734152-24012421 ( A posta még 141 Ft-ot levon tőlünk a befizetett 1000 Ft tagdíjból). Egyesületi 

irodánk címe: Kazincbarcika, Augusztus 20 tér 3. fsz. Félfogadási időnk: hétfő és csütörtök, 8-12  óra 

között. Telefon: 06 48 312 893,  06 48 310 001           

 06 20 9764072,   E-mail cím: mkbarcika@gmail.com, Internetes oldal: www.mkbarcika.hu  
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