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Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 8 7 9 0 5 7 2 1 8 

 

Cégjegyzék száma: 1 8 -- 0 9 -- 1 0 8 7 8 4    1 1 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2017.12.31    (év/hó/nap) 
 

MÉRLEG "A" változat 
Eszközök (aktívák) 

                                                                                                                      devizanem: ezer HUF    

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév 

a b c e 

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 242 386 239 945  

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok) 166 83  

03.  Alapítás-átszervezés aktivált értéke    

04.  Kisérleti fejlesztés aktivált értéke    

05.  Vagyoni érték� jogok 6   

06.  Szellemi termékek 160 83  

07.  Üzleti vagy cégérték    

08.  Immateriális javakra adott el�legek    

09.  Immateriális javak értékhelyesbítése    

10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok) 242 220 239 862  

11.  Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték� jogok 209 009 192 107  

12.  M�szaki berendezések, gépek, járm�vek 5 146 6 543  

13.  Egyéb berendezések, felszerelések, járm�vek 28 065 41 212  

14.  Tenyészállatok    

15.  Beruházások, felújítások    

16.  Beruházásokra adott el�legek    

17.  Tárgyi eszközök értékhelyesbítése    

18. III. 
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
(19-28. sorok) 

   

19.  Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban    

20.  Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban    

21.  Tartós jelent�s tulajdoni részesedés    

22.  Tartósan adott kölcsön jelent�s tul. részesedési 
visz. álló vállalkozásban 

   

23.  Egyéb tartós részesedés    

24.  Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban 

   

25.  Egyéb tartósan adott kölcsön    

26.  Tartós hitelviszonyt megtestesít� értékpapír    

27.  Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése    

28.  
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 
különbözete 
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A vállalkozás vezet�je (képvisel�je) 
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Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 8 7 9 0 5 7 2 1 8 
 

Cégjegyzék száma: 1 8 -- 0 9 -- 1 0 8 7 8 4    1 2 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2017.12.31    (év/hó/nap) 
 

MÉRLEG "A" változat 
Eszközök (aktívák) 

                                                                                                                      devizanem: ezer HUF    

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév 

a b c e 

29. B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) 166 103 156 492  

30. I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)    

31.  Anyagok    

32.  Befejezetlen termelés és félkész termékek    

33.  Késztermékek    

34.  Áruk    

35.  Készletekre adott el�legek    

36. II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok) 4 580 3 430  

37.  Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 
(vev�k) 

3 473 1 421  

38.  Követelések kapcsolt vállalkozással szemben    

39.  Követelések jelent�s tul. részesedési viszonyban 
lév� vállalkozással sz. 

   

40.  Követelések egyéb részesedési viszonyban lev� 
vállalkozással szemben 

   

41.  Egyéb követelések 1 107 2 009  

42.  Követelések értékelési különbözete    

43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) 8 633 8 633  

44.  Részesedés kapcsolt vállalkozásban    

45.  Jelent�s tulajdoni részesedés    

46.  Pénzpiaci jegy 8 633 8 633  

47.  Saját részvények, saját üzletrészek    

48.  Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít� 
értékpapírok 

   

49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) 152 890 144 429  

50.  Pénztár, csekkek 476 1 034  

51.  Bankbetétek 152 414 143 395  

52. C. Aktív id�beli elhatárolások(57.-59.sorok) 16 807 24 204  

53.  Bevételek aktív id�beli elhatárolása 14 845 22 539  

54.  Költségek, ráfordítások aktív id�beli elhatárolása 1 962 1 665  

55.  Halasztott ráfordítások    

56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor) 425 296 420 641  
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A vállalkozás vezet�je (képvisel�je) 
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Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 8 7 9 0 5 7 2 1 8 
 

Cégjegyzék száma: 1 8 -- 0 9 -- 1 0 8 7 8 4    1 3 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2017.12.31    (év/hó/nap) 
 

MÉRLEG "A" változat 
Források (passzívák) 

                                                                                                                      devizanem: ezer HUF    

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév 

a b c e 

57. D. Saját t�ke (62-64+65+66+67+68+71. sor) 147 722 152 737  

58. I. JEGYZETT T�KE 20 000 20 000  

59.  
58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi 
részesedés névértéken 

   

60. II. 
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 
FIZETETT T�KE (-) 

   

61. III. T�KETARTALÉK    

62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 122 497 127 722  

63.  Ebb�l alaptevékenység eredménytartaléka 109 188 109 212  

64.  Ebb�l vállalkozási tevékenység eredményt. 13 309 18 510  

65. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK    

66. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)    

67.  Értékhelyesbítés értékelési tartaléka    

68.  Valós értékelés értékelési tartaléka    

69. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 5 225 5 015  

70. E. Céltartalékok (73-75. sorok) 1 991 12 300  

71.  Céltartalék a várható kötelezettségekre    

72.  Céltartalék a jöv�beni költségekre 1 991 12 300  

73.  Egyéb céltartalék    

74. F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok) 79 053 50 953  

75. I. 
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 
(78.-81. sorok) 

   

76.  Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben 

   

77.  Hátrasorolt kötelezettségek jelent�s tul. 
részesedési viszonyban lév� váll. 

   

78.  Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lév� vállalkozással szemben 

   

79.  Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 
szemben 
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A vállalkozás vezet�je (képvisel�je) 
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Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 8 7 9 0 5 7 2 1 8 
 

Cégjegyzék száma: 1 8 -- 0 9 -- 1 0 8 7 8 4    1 4 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2017.12.31    (év/hó/nap) 
 

MÉRLEG "A" változat 
Források (passzívák) 

                                                                                                                       devizanem: ezer HUF    

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév 

a b c e 

80. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
(83.-91. sorok) 

   

81.  Hosszú lejáratra kapott kölcsönök    

82.  Beruházási és fejlesztési hitelek    

83.  Egyéb hosszú lejáratú hitelek    

84.  
Tartós kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben 

   

85.  Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek    

86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
(93. és 95-104. sorok) 

79 053 50 953  

87.  Rövid lejáratú kölcsönök    

88.  
87.sorból: az átváltoztatható és átváltozó 
kötvények 

   

89.  Rövid lejáratú hitelek    

90.  Vev�kt�l kapott el�legek    

91.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók) 

2 374 1 879  

92.  Váltótartozások    

93.  Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben 

   

94.  Rövid lejáratú kötelezettségek jelent�s tulajdoni 
viszonyban lév� váll. szemben 

   

95.  Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lév� vállalalkozással szemben 

   

96.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 76 679 49 074  

97.  Kötelezettségek értékelési különbözete    

98. G. 
Passzív id�beli elhatárolások(106.-
108.sor) 

196 530 204 651  

99.  Bevételek passzív id�beli elhatárolása 18 142 26 109  

100.  Költségek, ráfordítások passzív id�beli 
elhatárolása 

4 768 4 626  

101.  Halasztott bevételek 173 620 173 916  

102. FORRÁSOK ÖSSZESEN 
(61.+72.+76.+105.sor) 

425 296 420 641  
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Cégjegyzék száma: 

 
 
 
 

 
 

Fogyatékkal Él�ket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
 
 

9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.    Tel:94/508-770 
 

 
Eredménykimutatás 

 
 
 
 
 
 
 

2017 
Üzleti évr�l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: Szombathely, 2018.03.29.  _____________________   
A vállalkozás vezet�je (képvisel�je) 

 
 
 
 

P.H. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 -



 

Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 8 7 9 0 5 7 2 1 8 
 

Cégjegyzék száma: 1 8 -- 0 9 -- 1 0 8 7 8 4    3 1 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2017.12.31    (év/hó/nap) 
 

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 
"A" változat 

devizanem: ezer HUF    

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév 

a b c e 

 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 70 332 78 421  

 Exportértékesítés nettó árbevétele    

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 70 332 78 421  

 Saját termelés� készletek állományváltozása -636   

 Saját el�állítású eszközök aktivált értéke    

II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04) -636   

III. Egyéb bevételek 449 749 481 519  

  III. sorból: visszaírt értékvesztés 55 83  

 Anyagköltség 43 400 43 834  

 Igénybe vett szolgáltatások értéke 53 537 59 002  

 Egyéb szolgáltatások értéke 5 270 4 802  

 Eladott áruk beszerzési értéke    

 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 383 3 159  

IV. Anyagjelleg� ráfordítások (05+06+07+08+09) 106 590 110 797  

 Bérköltség 278 441 306 605  

 Személyi jelleg� egyéb kifizetések 34 425 33 311  

 Bérjárulékok 63 549 58 800  

V. Személyi jelleg� ráfordítások (10+11+12) 376 415 398 716  

VI. Értékcsökkenési leírás 26 998 30 914  

VII. Egyéb ráfordítások 4 214 14 415  

  VII. sorból: értékvesztés  209  

A. 
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 

5 228 5 098  
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Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 8 7 9 0 5 7 2 1 8 

 

Cégjegyzék száma: 1 8 -- 0 9 -- 1 0 8 7 8 4    3 2 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2017.12.31    (év/hó/nap) 
 

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 
"A" változat 

devizanem: ezer HUF    

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév 

a b c e 

 Kapott (járó) osztalék és részesedés    

  13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott    

 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége    

  14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott    

 
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 
árfolyamnyeresége 

   

  15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott    

 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg� bevételek 31 7  

  16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott    

 Pénzügyi m�veletek egyéb bevételei    

  17. sorból: értékelési különbözet    

VIII. Pénzügyi m�veletek bevételei (13+14+15+16+17) 31 7  

 Részesedésekb�l származó ráf., árfolyamveszteségek    

  18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott    

 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége    

  19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott    

 Fizetend� kamatok és kamatjelleg� ráfordítások    

  20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott    

 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése    

 Pénzügyi m�veletek egyéb ráfordításai 5 3  

  22. sorból: értékelési különbözet    

IX. 
Pénzügyi m�veletek ráfordításai (18+19+-
20+21+22) 

5 3  

B. 
PÉNZÜGYI M�VELETEK EREDMÉNYE 
(VIII.-IX.) 

26 4  

C. ADÓZÁS EL�TTI EREDMÉNY (±A.±B.) 5 254 5 102  

X. Adófizetési kötelezettség 29 87  

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.) 5 225 5 015  
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KIEGÉSZÍT� MELLÉKLET 
 
 
I. Általános kiegészítések 
 
A társaság neve: Fogyatékkal Él�ket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság 
 
Székhelye:   9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. 
 
Internetes honlap:  www.fehe.hu 
 
Cégjegyzékszáma:  18-09-108784 
 
 
Adószáma:   20185109-2-18 
 
M�ködési forma:  Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
Alapító:   Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
    (100%-os tulajdoni hányad) 
 
A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerz�dését 1998. 
szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan id�re alakult, 
tevékenységét 1998. október 1. napján kezdte meg. 
 
A Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelel�en 2009. május 12-
t�l nonprofit gazdasági társaságként folytatta tevékenységét Regionális Szociális 
Forrásközpont Nonprofit Kft. néven.  
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek m�ködésér�l és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. szerint a közhasznú jogállás meg�rzése miatt 
névváltozás történt 2013. december 30. napjától. A társaság cégneve: Regionális Szociális 
Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság. 
 
Szombathely Megyei Jogú Város Közgy�lése úgy döntött, hogy 2016. január 1. napjától a 
Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
beolvad a Társaságba. 
 
A Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
adatai: 
 
Alapító:    Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
    (100%-os tulajdoni hányad) 
 

Alapítást kimondó okirat: 246/2002 (VIII.29.) Kgy. számú határozat 
 
Alapítás id�pontja:  2002. augusztus 29. 
 
Létesít� okirat kelte:  2002. szeptember 23. ( közhasznú társaság ) 
    2009. április 20. (korlátolt felel�sség� társaság) 
 



- 10 - 

Létesít� okirat módosítása: 2008. november 18. ( közhasznú társaság ) 
 
Cégbejegyzés id�pontja: 2002. október 18. ( közhasznú társaság ) 
    2009. május 18. (korlátolt felel�sség� társaság ) 
 
Jogutódlással való megsz�nés:  2015.12.31. 248/2015.(VI.18.) Kgy. sz. határozat 
 
A cég egyesülés utáni neve: Fogyatékkal Él�ket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság. 
 
A Társaság alaptevékenységének f� tevékenységi körei: 

 
87.90 Egyéb bentlakásos ellátás (f�tevékenység) 
 Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel 
 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezéssel 
 
88.10 Id�sek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

Fogyatékos emberek nappali ellátása 
Támogató szolgálat 

 
88.99 Máshova nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül 
 
94.99 Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység 

Hajléktalanok nappali ellátása 
Foglalkoztatási rehabilitáció 
Jóléti szolgáltatás 
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül 
 

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 
 

A Társaság üzletszer� gazdasági tevékenységének f�bb körei: 

 
81.30 Zöldterület kezelés 
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
F�bb értékesítési területek: 

o hajléktalan emberek átmeneti intézményi elhelyezése, szállásnyújtás, 
o hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményi ellátása, 
o nappali meleged� szolgáltatások, 
o fogyatékos személyek nappali ellátása, 
o támogató szolgálat: személyi szállítás, személyi segítés, 
o tartós munkanélküliek közfoglalkoztatása, 
o munka-rehabilitáció és fejleszt�-felkészít� foglalkoztatás, 
o vállalkozási tevékenység 

 
Bevételi források: 

o Önkormányzati támogatás (ellátási szerz�dés) 
o Állami normatív hozzájárulás (Magyar Államkincstárral kötött szerz�dés alapján) 
o Munkaügyi Központ támogatása (munkaer�-piaci alapból) 
o Pályázatok 
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o Ellátottak térítési díja 
o Vállalkozási tevékenység 
o Közfoglalkoztatás 

 
Könyvvezetés módja: 

o Kett�s könyvvitel 
 

Beszámoló készítés formája: 

o Mérleg „A” típusú 
o Eredménykimutatás „A” összköltség eljárással, lépcs�zetes elrendezéssel 

 
A beszámoló összeállításánál a számvitelr�l szóló 2000. évi C. törvény szerinti 
szabályrendszert alkalmaztuk. 
 
A Társaság társasági adó kötelezettség hatálya alá tartozik a közhasznú nonprofit korlátolt 
felel�sség� társaságokra vonatkozó szabályok szerint. A Társaság az általános forgalmi 
adónak alanya. 
 
Amortizációs politikánkban a terv szerinti értékcsökkenés leírásánál a hasznos élettartam 
végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékb�l indulunk ki, lineáris 
módszert alkalmazva. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke 
nem jelent�s, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelent�s a maradványérték 
ha annak összege a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az kevesebb mint 100e Ft, akkor a 100e 
Ft-ot nem éri el. 
 
100 eFt egyedi beszerzési, el�állítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök 
bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési 
leírásként. 
 
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
A mérlegben a befektetett eszközök az id�arányosan elszámolt értékcsökkenési leírással 
csökkentett bekerülési értéken szerepelnek az alábbiak szerint: 
            (Ft) 
 Immateriális 

javak 
Ingatlanok Egyéb 

berendezések 
M�szaki 

berendezések 
Kisérték� 
eszközök 

Befejezetlen 
beruházások 

Nyitó bruttó 
érték 

2.521.207 315.894.744 77.706.190 5.362.365 16.567.260 0 

Növekedés  193.294 20.289.186 2.803.843 5.698.762  

Csökkenés 
651.554  6.821.689  1.352.531  

Záró bruttó 
érték 

1.869.653 316.088.038 91.173.687 8.166.208 20.913.491 0 

Nyitó terv 
szerinti écs. 

2.355.674 106.885.672 49.640.807 216.296 16.567.260 0 

Növekedés 
82.857 17.095.831 6.630.795 1.406.218 5.698.762  

Csökkenés 
651.554  6.310.420  1.352.531  

Záró terv 
szerinti écs.  

1.786.977 123.981.503 49.961.182 1.622.514 20.913.491 0 

Nettó érték 
összesen 

82.676 192.106.535 41.212.505 6.543.694 0 0 



- 12 - 

Csökkenések között a tárgyévi selejtezéseket és értékesítéseket mutattuk ki. A selejtezett 
tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értéke 51.269 forint volt. 
 
A vev�i követelésekre 2017. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el: 
 

Vev�k 
Vev�k 

alaptevékenység 
Vev�k vállalkozási 

tevékenység 
Összesen 

Követelések eredeti, 
nyilvántartásba vételi 
értéke 

1.218.825 2.228.975 3.447.800 

Korábbi években 
elszámolt értékvesztés 

840.826 1.314.804 2.155.630 

Üzleti évben visszaírt 
értékvesztés 

337.692 0 337.692 

Üzleti évben elszámolt 
értékvesztés 

209.391 0 209.391 

Halmozott értékvesztés 712.525 1.314.804 2.027.329 

Mérleg szerinti érték 506.300 914.171 1.420.471 

 
A vev�k közül behajthatatlan követelésként 2017. évben az alábbi összegeket írtuk le: 
 

Vev�k Vev�k 
alaptevékenység 

Vev�k vállalkozási 
tevékenység 

Összesen 

Követelések eredeti 
nyilvántartásba vételi értéke 

359.302 0 359.302 

Korábbi években ezen 
követelésekre elszámolt 
értékvesztés 

255.012 0 255.012 

2017. évben behajthatatlan 
követelésként leírt összeg 

104.290 0 104.290 

 
Ezen követeléseket eredményesen behajtani nem lehetett, a vev�k egy része elhunyt, 
ismeretlen helyre távozott, illetve a végrehajtás költségei nem álltak arányban a követelés 
összegével. 
 
A forgóeszközök között kimutatott pénzpiaci jegyet, a forint bankbetéteket és a forint pénztári 
készpénzállományt könyv szerinti értéken mutattuk ki. A valutapénztár egyenlegét a MNB 
2017. december 31.-én érvényben lév� EUR árfolyama ( 310,14 Ft/EUR) alapján értékeltük. 
Az összevont árfolyamveszteség 2.950 Ft. 
 
Társaságunk saját t�kéje az el�z� évhez képest 5.015 eFt-al n�tt, mely a 2017. évi adózott 
eredmény. 
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Aktív id�beli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki: 
 

Bevételek aktív id�beli elhatárolása Összeg (Ft) 
Kifizet�helyi költségtérítés 2017. december 13.861 
Vas Megyei Kormányhivatal 
közfoglalkoztatási programok 2017.12. havi 
támogatása 

7.364.666 

Vas Megyei Kormányhivatal munkaer�-piaci 
szolgáltatás támogatása 2017. december 

1.253.520 

Vas Megyei Kormányhivatal egyéb 
bértámogatás 2017. december 

792.587 

2017. évre járó normatív állami hozzájárulás 4.538.838 
TOP-6.6.2 pályázati program 2017. évre es� 
támogatása  

2.599.794 

EFOP-1.2.9-17 pályázati program 2017. évre 
es� támogatása 

269.600 

2017. december havi térítési díjak 2.534.102 
2017. december havi telefondíj 
továbbszámlázás 

47.252 

GINOP mentori szolgáltatás 2017. december 
havi 

2.918.402 

Schaho Kft. bérmunka tevékenység 2017. 
december 

63.068 

Dekorand Kft. bérmunka tevékenység 2017. 
december 

139.414 

Közfoglalkoztatás orvosi vizsgálat 2017. 
december 

3.800 

Kerekítés 40 
Összesen: 22.538.944 
 

Költségek, ráfordítások aktív id�beli 
elhatárolása 

Összeg (Ft) 

2018. évi biztosítási díjak 230.595 
T�zvédelmi átalány 2018.I.negyedév 133.350 
Vízdíj Óperint u. 2018.01. hó 5.789 
Postafiók bérlet 2018. év 30.000 
Asztalos m�hely bérleti díj 2018.01.hó 177.000 
UPC üzleti tv el�fizetés 2018.01.hó 4.169 
Munkaruha támogatás 2018. év 655.780 
2018. évre áthúzódó el�fizetési díjak (hírlap, 
szakmai lap, CD jogtár, webtárhely ) 

428.470 

Összesen: 1.665.153 
 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
2017. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs. 
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A bevételek passzív id�beli elhatárolásai között a támogatások 2018. évre es� részét 
mutattuk ki: 
 

Bevételek passzív id�beli elhatárolása Összeg (Ft) 
FOF2017 pályázat 2.555.055 
2017-18-KONV-141 Egészségügyi pályázat 2.246.763 
2017-18-KONV-309 Krízisautó m�ködtetése 450.991 
2017-18-KONV-646 Tárgyi eszköz 
beszerzés Hajléktalanok Otthona 

1.458.000 

2017-18-KONV-647 Tárgyi eszköz 
beszerzés Zanati u. 1. 

27.480 

2017-18-KONV-728 Önkéntes akciók, 
közösségi kert 

666.479 

NTP-CSSZP-M-17-0014 Nemzeti Tehetség 
Program 

2.991.751 

Egyéb önkormányzati támogatás (t�zifa 
feldolgozás) 2018. évre áthúzódó része 

1.658.713 

Ellátási szerz�dés szerinti támogatás 2018. 
évre áthúzódó része 

14.054.040 

Összesen: 26.109.272 
 
Költségek, ráfordítások passzív id�beli elhatárolása 
 
A költségek és ráfordítások passzív id�beli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült, de a 

mérleggel lezárt id�szakot terhel� költségeket. 

Költségek passzív id�beli elhatárolása Összeg (Ft) 
2017. évi közüzemi díjak (áramdíj, gázdíj, 
távh�díj, vízdíj, csatornadíj, szemétszállítás) 

2.696.256 

2017. évi telefon és internet díjak 143.075 
2017. évi üzemanyag vásárlás 149.046 
2017. évi biztosítási díjak 5.726 
2017. december havi háziorvosi szolgáltatás 300.000 
2017. december ügyvédi munkadíj 127.000 
2017. december havi irodaszer 121.517 
2017. december havi postaköltség 14.030 
2017.4.negyedévi foglalkozás eü.szolg. 382.000 
2017. december havi pszichiátriai ellátás 160.000 
2017. 4. negyedévi t�zvédelmi szolgáltatás 22.860 
2017. december havi tisztítószer 5.042 
2017. évi iroda bérleti díjak 130.000 
2017. december havi ételmaradék elszállítás 10.478 
2017. évi kiküldetési költségtérítés 102.850 
2017. évi munkaruha  5.000 
2017. december havi rágcsálóirtás 76.200 
2017. december havi számítástechnikai 
szolgáltatás 

31.750 

2017. december gyalukés élezés 3.050 
2017. évi esélyórák 140.000 
Kerekítés 216 
Összesen: 4.626.096 
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Halasztott bevételek 
 

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással 
még nem ellentételezett részét. 

Halasztott bevételek Összeg (Ft) 
Fejlesztési célra véglegesen kapott 
pénzeszközökb�l megvalósított beruházások 
értékcsökkenésként még el nem számolt 
része 

173.915.565 

Összesen: 173.915.565 
 
Céltartalékok 
 
A mérlegben a céltartalékok között mutattuk ki az alábbi tételeket: 

• a 2018. évben munkaviszony megsz�nésével összefüggésben kifizetend� 
végkielégítés, felmentési id�re fizetett bér összegét: 2.201.190 Ft, valamint 

• a támogató szolgálat részére történ� gépjárm�vásárlás költségét: 10.098.390 Ft. 
 

III. Vagyoni pénzügyi helyzet értékelése, mutatószámok alapján: 
 

1. Eszköz – és t�keösszetétel alakulása, vagyoni helyzet elemzése 
 

 
Megnevezés 

 
El�z� év eFt Megoszlás %-ban Tárgyév eFt Megoszlás %-ban 

Befektetett 
eszközök 

242.386 56,99% 239.945 57,04% 

Forgóeszközök 
(aktív id�beli 
elhatárolással) 

182.910 43,01% 180.696 42,96% 

Vagyoni 
eszközök 
összesen 

425.296 100% 420.641 100% 

Saját t�ke 147.722 34,73% 152.737 36,31% 
Idegen t�ke 
(passzív id�beli 
elhatárolással) 

277.574 65,27% 267.904 63,69% 

Források 
összesen 

425.296 100% 420.641 100% 

 
 
2. Likviditási mutatók 
 
Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 

 
156.492 eFt/ 50.953 eFt*100= 307,13% 
 

Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 

 
(156.492 eFt- 0 eFt)/50.953 eFt*100= 307,13% 
Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 
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144.429 eFt/50.953 eFt*100= 283,46% 
 
3. T�keer�sség, (t�keellátottság) 
 
T�keer�sség = Saját t�ke / Források összesen*100 

 
152.737 eFt/420.641 eFt*100= 36,31% 
 
A pénzügyi mutatószámokból jól látható, hogy a Társaságnak likviditási problémái nincsenek, 
a vagyoni és pénzügyi helyzet a mérlegbeszámoló alapján stabil. 
 
IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

Értékesítés nettó árbevétele Összeg (Ft) 
Alaptevékenységb�l származó bevétel 42.067.109 
Vállalkozási tevékenység bevétele 36.354.180 
Összesen: 78.421.289 

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 

Egyéb bevételek Összeg (Ft) 
Állami költségvetésb�l (állami normatív hozzájárulások) 

Szociális alapszolgáltatás és szociális 
szakosított ellátásra tekintettel folyósított 
normatív állami hozzájárulás 

115.654.609 

Szociális ágazati pótlék támogatás 32.456.841 
Minimálbér, garantált bérminimum 
támogatás 

10.547.818 

Emberi Er�források Minisztériuma 
Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
m�ködtetése 

9.904.535 

NTP-CSSZP Nemzeti Tehetség Program 5.967.297 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

Hajléktalanok háziorvosi szolgálata 8.164.800 
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

Közfoglalkoztatás támogatása 82.331.449 
Munkaer�-piaci szolgáltatás támogatása 6.991.056 
Egyéb bértámogatás 3.496.034 

Helyi önkormányzat  
Ellátási szerz�dés szerinti támogatás 120.000.000 
Egyéb önkormányzati támogatás (t�zifa 
feldolgozás, karácsonyi ajándék) 

2.300.000 

Id�beli elhatárolás következ� évekre -8.547.775 
Hajléktalanokért Közalapítvány 

Pályázati források (betegszobai ellátás, 
hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, 
krízisautó m�ködtetése, önkéntes 
munkavégzés támogatása stb.) 

4.523.762 

Szociális és Gyermekvédelmi F�igazgatóság 
Szociális foglalkoztatás támogatása 37.354.740 
Utcai szociális munka finanszírozása 13.000.000 
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Utcai szociális munka fejlesztési támogatás 11.821 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenl�ségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

Fogyatékos személyek helyi, regionális és 
országos szervezeteinek m�ködési és 
szakmai programjainak támogatása 

2.644.945 

Európai Uniós pályázatok 
TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
b�vítése, fejlesztése 

2.779.791 

TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi 
együttm�ködést el�segít� komplex program 
az Óperint városrészen 

4.866.236 

EFOP-1.2.9-17 „Szombathely N�” 269.600 
Egyéb bevételek 

Id�beli elhatárolás és céltartalék feloldásából 
származó bevétel ( fejlesztési célra kapott 
pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök ) 

23.535.191 

Biztosító által fizetett kártérítés 955.201 
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj stb.) 600.809 
Értékvesztés visszaírása 82.680 
Tárgyi eszköz értékesítéséb�l származó 
bevétel 

669.292 

Különféle egyéb bevételek 958.479 
Összesen: 559.940.500 
Pénzügyi m�veletek bevételei 7.289 
MINDÖSSZESEN: 559.947.789 
 
 

Igénybevett szolgáltatások költségei Összeg (Ft) 
Közüzemi költségek (csatornadíj, 
szemétszállítás, társasházi közös költség ) 

5.577.332 

Fenntartási, karbantartási munkák költsége ( 
gépjárm�javítás, ingatlan karbantartás, gépek 
karbantartása, javítása stb. ) 

8.743.133 

Hirdetés, reklám, propaganda költség 731.648 
Oktatás, továbbképzés költsége 152.643 
Postai, távközlési, internet költségek 5.575.900 
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés 508.872 
Bérleti díjak  4.743.980 
Vagyonvédelmi szolgáltatás 91.440 
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 1.890.000 
Tv el�fizetés 700.008 
Ellátottak részére étkeztetési szolgáltatás 
vásárlása 

14.059.356 

Könyvvizsgálói díjak  1.981.200 
Ügyvédi díjak 1.540.500 
Háziorvosi szolgáltatás 3.600.000 
Szállítási, rakodási költségek 129.827 
Számítástechnikai szolgáltatás 381.000 
T�zvédelmi szolgáltatás 740.410 
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Parkolási, autópálya díjak 368.829 
Könyvel�, TB  és egyéb számítógépes 
programok költségei 

1.075.142 

Web-hosting, domain név szolgáltatás 130.200 
Szakorvosi ellátások költségei (pszichiáter, 
b�rgyógyász stb.) 

2.080.000 

Rendezvényekkel kapcsolatok költségek 
(el�adói díjak, szolgáltatások igénybevétele 
stb.) 

2.586.570 

Munkavédelmi szolgáltatás 579.120 
Egyéb igénybevett szolgáltatás 1.034.908 
Összesen: 59.002.018 
 

Nem anyagjelleg� szolgáltatások Összeg (Ft) 
Bankköltség 2.881.456 
Hatósági díjak, illetékek 110.715 
Biztosítási díjak 1.767.543 
Környezetvédelmi engedélyeztetési díjak 42.400 
Összesen: 4.802.114 
 
V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása 
 
Adózás el�tti eredmény 5.102.263 

Adóalap növel� tételek 

Várható kötelezettségekre és a jöv�beni 
költségekre képzett céltartalék  

12.299.580 

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés 30.914.463 
Követelésekre elszámolt értékvesztés 
összege 

209.391 

Adóalapot növel� tételek összesen: 43.423.434 
Adóalap csökkent� tételek 

Várható kötelezettségekre és jöv�beni 
költségekre képzett céltartalék felhasználása 

1.990.766 

Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés 31.295.463 
A követelésre adóévben visszaírt 
értékvesztés 

82.680 

A követelés bekerülési értékéb�l 
behajthatatlanná vált rész 

255.012 

Önellen�rzés során az adóévi költség 
csökkenéseként elszámolt összeg 

130.000 

Adóalapot csökkent� tételek összesen: 33.753.921 
Módosított adóalap 14.771.776 
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VI. Cash flow-kimutatás 
 

Sorszám A tétel megnevezése El�z� év (eFt) Tárgyév (eFt) 
I. Szokásos tevékenységb�l származó pénzeszköz-

változás 
(M�ködési cash flow 1-13. sorok) 

-353.299 -458.398 

01. Adózás el�tti eredmény +/- 5.254 5.102 
 Korrekció: Pénzeszköz átvétele miatt -447.810 -478.253 
02. Elszámolt amortizáció + 26.998 30.966 
03. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- -1.937 -129 
04. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 1.948 10.309 
05. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-  -209 
06. Szállítói kötelezettségváltozás +/- -347 -495 
07. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/- 65.788 -27.605 
08. Passzív id�beli elhatárolások változása +/- -5.984 8.121 
09. Vev�követelések változása +/- 379 2.181 
10. Forgóeszközök (vev�követelés és pénzeszköz nélkül) 

változása +/- 
963 -902 

11. Aktív id�beli elhatárolások változása +/- 1.478 -7.397 
12. Fizetett, fizetend� adó (nyereség után) - -29 -87 
13. Fizetett, fizetend� osztalék, részesedés -   
II. Befektetési tevékenységb�l származó pénzeszköz-

változás 
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 

-14.042 -28.316 

14. Befektetett eszközök beszerzése - -14.042 -28.985 
15. Befektetett eszközök eladása +  669 
16. Kapott osztalék, részesedés   
17. Egyéb nem részletezett   
III. Pénzügyi m�veletekb�l származó pénzeszköz-

változás 
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 

447.810 478.253 

17. Részvénykibocsátás, t�kebevonás bevétele +   
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesít� értékpapír 

kibocsátásának bevétele + 
  

19. Hitel és kölcsön felvétele +   
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 
  

21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 447.810 478.253 
22. Részvénybevonás, t�kekivonás (t�keleszállítás) -   
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesít� értékpapír 

visszafizetése - 
  

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -   
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek - 
  

26. Véglegesen átadott pénzeszköz -   
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 

kötelezettség változása +/- 
  

IV. Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. sorok) +/- 80.469 -8.461 
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VII. Tájékoztató kiegészítések 
 

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása 

 

Állománycsoportok Átlagos statisztikai 
létszám (f�) 

Bérköltség (eFt) Személyi jelleg� 
kifizetés (eFt) 

Teljes munkaid�s 152 277.666 16.308 
Részmunkaid�s 15 20.306 777 
F�állású alkalmazott 167 297.972 17.085 

Egyéb jogviszony 
(megbízási díj, 
felügyel� bizottság, 
munka-rehabilitációs 
díj és lakhatási 
támogatás ) 

 8.633 13.187 

Mindösszesen: 167 306.605 30.272 
 

2. Vezet� tisztségvisel�k, felügyel� bizottság tagjainak járandóságai 

 

Vezet� tisztségvisel� 

Dr. Horváthné Németh Klára  
9700 Szombathely Király u. 
4. 3/11. 

ügyvezet� igazgató 
 

Munkabér:           7.200.000,-   
Béren kívüli jutt.:    60.000,- 

Felügyel� bizottság 

Horváthné Varga Valéria 
9700 Szombathely Pázmány 
P. krt. 54. 

FB elnök Tiszteletdíj:             540.000,- 

Schmidtné Borda Katalin 
9700 Szombathely Kassa u. 
56. 

FB tag  2017.06.14-ig Tiszteletdíj:             234.000,- 

Kolman Gabriella 9700 
Szombathely Pázmány P. krt. 
17. 

FB tag 2017.06.15-t�l Tiszteletdíj:             255.273,- 

Sági József 
9700 Szombathely Tompa 
M. u. 3. 

FB tag  Tiszteletdíj:             468.000,- 

Felügyel�bizottság összesen: 1.497.273,- 
 

 

3. Könyvvizsgáló 

 

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelez�. 
 
2012. június 1- folyamatosan 
KÖSZ Kft. 
Kövesdi Anita 
9700 Szombathely Somogyi B. u. 33. 
Engedélyszám: MKVK: 004914 
Cégjegyzékszám:18-09-102774 
Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj bruttó 1.981.200,- 
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Az éves beszámoló aláírására jogosult: 

Dr. Horváthné Németh Klára – ügyvezet� igazgató 
9700 Szombathely Király u. 4. 3/11. 
 

Az éves beszámolót készítette: 

Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvel� 
9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 5. 1/7. 
Regisztrálási szám: 140654 
 
A beszámolási id�szakban adóhatósági ellen�rzés nem volt.  
 
Szombathely, 2018. március 29. 
 
 
 
 
 
          Dr. Horváthné Németh Klára 
       vállalkozás vezet�je (képvisel�je) 
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Közhasznúsági melléklet 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Fogyatékkal Él�ket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

székhely:  9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. 

Adószáma:  20185109-2-18 

Cégjegyzék száma:  18-09-108784 

képvisel� neve: Dr. Horváthné Németh Klára – ügyvezet� igazgató 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a 
hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszer�bb szakmai követelmények figyelembevételével, 
közfoglalkoztatási programokat szervez, az intézményi jogviszonnyal rendelkez�k részére munka-
rehabilitációs, valamint fejleszt�-felkészít� foglalkoztatást m�ködtet. A társaság a fogyatékos 
személyek életmin�ségének javítása, önrendelkezésének biztosítása, egyéni életkörülményeinek 
javítása érdekében speciális szolgáltatásokat nyújt a látás-, mozgás-, hallássérült, értelmi fogyatékos 
és halmozottan sérült emberek részére. Mindezek mellett a szociális ellátások és szolgáltatások 
körében kutatási programokat végez, szolgáltatásokat nyújt. A társaság az alapító okiratban rögzített 
céljainak megfelel�en az ott rögzítettek szerint a Szombathely, Zanati u. 1, és a Kolozsvár u. 27. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokban: 

� 86 fér�helyen hajléktalanok átmeneti szállását, 
� 25 fér�helyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, 20 fér�helyen éjjeli 

menedékhely id�szakos fér�helyet, 
� 40 fér�helyen hajléktalanok nappali meleged�jét,  
� 2 utcai szolgálatot, továbbá 
� 26 fér�helyen hajléktalanok otthonát m�ködtet. 

 A Szombathely 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban: 
� támogató Szolgálatot,  
� fogyatékosok Nappali Szolgálatát, valamint 
� munkaer�-piaci szolgáltatásokat m�ködtet. 

 A Szombathely Óperint u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban: 
� Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat m�ködtet. 

 A Szombathely Vörösmarty M. u. 36. szám alatti saját tulajdonú ingatlanban: 
� hajléktalan személyek részére intézményen belüli foglalkoztatást szervez. 

 A bérelt ingatlanokban kiléptet� lakásokat, a társaság tulajdonában lév� lakásban küls� intézményi 
fér�helyet m�ködtet.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Szociális ellátás, az önkormányzat területén hajléktalanná 
vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint 
a hajléktalanná válás megel�zésének biztosítása. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. és 10. pontja alapján 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Hajléktalan személyek  

a közhasznú tevékenységb�l részesül�k 419 f�   
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létszáma: 

a közhasznú tevékenység f�bb eredményei: • Az utcai szolgálat munkatársai összesen 111 f� 
utcai hajléktalannal kerültek kapcsolatba, közülük 
16 f� volt n�. 15 f� korábban utcán, közterületen, 
nem lakás céljára szolgáló helyiségben él� 
hajléktalan esetében tudtak hozzájárulni az utcai lét 
felszámolásához. Ezek a hajléktalan emberek 
jelenleg az éjjeli menedékhely, az átmeneti szállás 
szolgáltatásait veszik igénybe, illetve támogatás 
segítségével albérletbe költöztek. 

• A nappali meleged� szolgáltatásait 276 f� vette 
igénybe az év során, közülük 46 f� volt n�. 

• Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 216 f� vette 
igénybe. Az igénybevev�k közül 185 f� férfi és 31 
f� n� volt. 

• 166 f� fordult meg az átmeneti szálláson, közülük 
44 f�nek sikerült az év során albérletbe, illetve 
önkormányzati bérlakásba költöznie. 

• A város különböz� pontjain 22 „védett 
szállást”(önkormányzati bérlakás bérl�kijelölési 
joggal), illetve támogatott albérletet m�ködtet a 
társaság. 2017 decemberében 50 feln�tt és 4 
gyermek lakott ezekben a lakásokban. 

• A Hajléktalanok Otthona folyamatosan teljes 
létszámmal üzemel, 2017. évben 30 f�t láttak el az 
otthonban. 

• Az év során, a fejleszt� foglalkoztatásban 37 f� 
vett részt. A foglalkoztatottak által el�állított 
termékekb�l árbevétel származott. 

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Közfoglalkoztatási program keretében önkormányzati 
közfeladat ellátása – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) 2., 5., 8a., pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Közfoglalkoztatottak   

a közhasznú tevékenységb�l részesül�k 
létszáma: 

 280 f� 

a közhasznú tevékenység f�bb eredményei: A társaság 2017. évben 3 el�z� évr�l átnyúló és 8 
tárgyévben induló közfoglalkoztatási programot valósított 
meg, melyekben összesen 280 hátrányos helyzet� ember 
dolgozott, illetve vett részt valamilyen felzárkóztató 
képzésen. 
 
A programjainkban a nemek aránya kiegyenlítettnek 
mondható, hiszen a férfiak száma a tipikus fizikai 
megterheléssel járó munkakörök kivételével nem haladja 
meg nagymértékben a n�k számát. A múlt évben a 
közfoglalkoztatottak 59%-a férfi, 41%-a n� volt. 
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A közfoglalkoztatottak 2017. évben a következ� munkákat 
végezték: 
•             f�kaszálás, kényszervágások, 
•             zöldterület gondozási munkák, 
•             árok tisztítás, bokor és cserjeirtás, 
•             tuskómarás, ágdarálás, 
•             közterület, önkormányzati területek tisztítása, 
•             városi rendezvények hulladékgy�jtési munkái, 
•             épít�ipari segédmunkák,  
•             kerítés építés, 
•             karbantartási munkák,  
•             szociális mosoda, 
•             papír brikettálás 
 
A társaság közfoglalkoztatási projektjei közül az egyik 
legnagyobb létszámú, a 40 hátrányos helyzet�, hajléktalan, 
illetve a hajléktalanság veszélyzónájában él�, tartós 
munkanélküli ember bevonásával indult hajléktalan 
közfoglalkozatási mintaprogram.  
A hajléktalan közfoglalkoztatottak részt vettek a város 
területén található játszóterek és közterületek (85 darab 
játszótér és 260 hektáron fekv� közterület) 
tisztántartásában, karbantartásában. A parkgondozó csapat 
a múlt évben szeptember, október hónapokban 57 455 t� 
virág kiszedésében m�ködtek közre meghatározott 
ütemterv szerint. 
 
Szombathely városában a f�nyírással, bozótirtással érintett 
területek nagysága 2017 évben 482 744 m2 volt. Ez a 
mennyiség a korábbi évhez képest 30%-os csökkenést 
mutat, azonban a terület jóval nehezebben megtisztítható, 
a f�nyírás és bozótirtás közötti arány az el�z� évekhez 
képest a munka- és er�forrás igényesebb bozótirtás felé 
billent. 
 
Társaságunk az önkormányzattal együttm�ködve hosszú 
évek óta dolgoz fel és szállít ki kályhakész t�zifát a 
szociálisan rászoruló helyi családoknak. A Szombathelyi 
Erdészet jelent�s mennyiség�, nagylelk� adományának 
köszönhet�en 2017. évben több, mint 600 m3 fa 
feldolgozása kezd�dhetett meg két telephelyen.  
 
A társaság közfoglalkoztatási programjaiban dolgozók egy 
év alatt a város közterületein 325 m3 szemetet szedtek 
össze, ami 20%-os növekedést mutat az el�z� évhez 
képest.  
 
A szakmával, illetve alapszint� m�szaki érzékkel 
rendelkez� közfoglalkoztatottakból kialakítottunk egy 
karbantartó brigádot, akik a gépek id�szakos és napi 
karbantartásán túl a hajléktalan szállón, az id�sek 
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otthonában és a társaság üzemeltetésében lév� 
bérlakásokban karbantartási, szerelési, felújítási 
tevékenységet végeztek. A karbantartók javítják a szociális 
intézmény és a társaság kezelésében álló számos kiléptet� 
lakás üzemeltetése során fellép� problémákat. Szükség 
szerint szekrényzárat szerelnek, bútorokat passzítanak, 
ég�t cserélnek, vizesblokkot újítanak fel, vagy tisztasági 
festést végeznek, elvégzik a szociális intézmények körüli 
javítási munkálatokat A karbantartási tevékenység a gépek 
id�szakos és napi karbantartásán és a kisebb helyreállítási 
tevékenységeken túl nagyobb felújítási programokat is 
magában foglal. 
 
A szociális mosodában a közfoglalkoztatottak több mint 
23 700 kg ruhát mostak ki. 
 
A Belügyminisztérium startmunka közfoglalkoztatási 
programja keretében társaságunk 2016. évt�l papír 
brikettáló m�helyt üzemeltet. A brikettáló m�hely 
m�ködése kapcsán 2017-es évben összesen 88 rászoruló 
család részére történt kiszállítás. Ez a tavalyi évhez képes 
ugyan számában kevesebb, viszont mennyiségében 280%-
os b�vülést jelent, hiszen a legyártott és kiszállított brikett 
súlya meghaladta a 14 000 kilogrammot. 
 
Részt vállaltunk a 11-es Huszár úton lév�, volt szovjet 
laktanya tisztításában.  
 
A tavalyi évben társaságunk összesen 5 db hosszabb 
id�tartamú közfoglalkoztatási programot szervezett. A 
program els�dleges célja az alacsony iskolai végzettség� 
emberek képzettségi szintjének fejlesztése, az els�dleges 
munkaer�piacon még dolgozni nem tudó személyek 
munkatapasztalat szerzésével.  
 
A Vas Megyei Kormányhivatal Európai Uniós képzési 
programjának köszönhet�en 2017 évben a társaság 
alkalmazásában álló 82 f� alacsony iskolai végzettség� 
közfoglalkoztatott részesülhetett szakmát adó 
képzésekben. A közfoglalkoztatottak nagy részének a 
munkaszerz�dés csak a képzés id�tartamára szólt, a 
záróvizsgát követ�en megsz�nt. A tanfolyamon 
résztvev�k megközelít�en 6%-a kívánt továbbra is a 
közfoglalkoztatás keretei között dolgozni.  
 
A képzéseket a Kormányhivatal különböz� helyszíneken 
szervezete.   
  
A tavalyi évben a következ� képzések indultak: 
•             Alapkompetencia 28 f� 
•             Betanított parkgondozó 1 f� 
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•            Betanított takarító 12 f� (két alaklommal is 
megszervezett) 
•            ECDL BASE 5 f� (két alaklommal is 
megszervezett) 
•            Konyhai kisegít� 4 f� 
•            Motorf�rész kezel� 3 f� 
•            Raktáros 1 f� 
•            Számítógépes adatrögzít� 8 f� 
•            Személy- és vagyon�r 3 f� 
•            Targoncavezet� 16 f� 
•            Zöldterület és kisgépkezel� 1 f� 
 
Társaságunk az év végén a közfoglalkoztatási programok 
megvalósításában nyújtott kiemelked� szakmai 
tevékenysége elismeréséül a Belügyminisztériumban 
miniszteri oklevelet vehetett át. Az oklevéllel együtt a 
minisztérium a foglalkoztatót közfoglalkoztatási 
programjai megvalósításához szükséges nagyérték�
eszköz, gép beszerzésére 7 millió forinttal támogatta. 
Cégünk a támogatásból két gépjárm�vet vásárolt. 
 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház – Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ 8a.,15.,16. pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  A CsEÖH legfontosabb, átfogó céljai között fogalmaztuk 
meg az el�ítéletek lebontását, a társadalmi kohézió 
er�sítését, illetve a hátrányos megkülönböztetés által 
leginkább érintett célcsoportok társadalmi integrációjának 
el�segítését. Kiemelt feladatunknak tekintettük a 
kormányzat szakmapolitikájának megyei szinten történ� 
képviselését, továbbadását. 
 
Célcsoportjaink: 

• N�k, 
• fogyatékossággal él�k, 
• ifjúság, 
• mélyszegénységben él�k (romák, gyermekek, 

illetve hátrányos helyzet� településen él�k), 
• id�sek, 
• családok (illetve gyermeküket egyedül nevel� 

szül�k), 
• bármely diszkriminációs indok miatt hátrányos 

megkülönböztetéssel érintett csoportok, személyek, 
illetve velük foglalkozó civil, illetve 
önkormányzati szervezetek, intézmények egyaránt, 

• for-profit szféra szerepl�i, 
• Vas megyében él� állampolgárok. 

a közhasznú tevékenységb�l részesül�k 
létszáma: 
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a közhasznú tevékenység f�bb eredményei: A Vas megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
2017-ben is folytatta a Ház népszer�sítését, programjainak 
propagálását, felkeresve több civil egyesületet, 
kapcsolatfelvétel és közös programok szervezése céljából. 
Az iroda tevékenysége tovább folytatódott a Nemzeti 
Tehetség Program pályázatával is, melynek keretében 
szombathelyi és vidéki heti-, havi rendezvényeket 
valósítunk meg a tehetséggondozás területén. Nem csak 
diákokat értünk el a pályázatnak köszönhet�en, hanem 15 
különböz� vidéki szül�i közösséget is sikerült 
megszólítanunk. Az Esélyteremtési iroda a következ� 
szervezetekkel, civilekkel, partnerekkel folytatott 
együttm�ködést az elmúlt esztend�ben:  

• Összetartás SE 
• Vas Megyei CIC 
• Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete 
• Új Nemzedék 
• LOGO Ifjúsági Szolgálat 
• Széchenyi István Ált. iskola Szentgotthárd 
• Egyenl� Bánásmód Hatóság 
• Aranyhíd Nevelési-Oktatási Központ 
• Rumi többcélú Gyógypedagógiai Intézmény 
• Négylábúak az Emberért Közhasznú Alapítvány 
• Szombathelyi AGORA 
• Jáki Nagy Márton Általános iskola 
• Vas megyei Vöröskereszt 
• �riszentpéter Önkormányzata 
• Civil Információs Centrum 
• Rábahídvég Polgármesteri Hivatal,  
• �rvidékHáz 
• Zrínyi Ilona Ált. Iskola 
• Nemesb�d M�vel�dési Otthon 
• Szentgotthárd Polgármesteri Hivatal 
• Dési Huber Általános iskola 
• Szombathelyi Egyházmegyei Karitasz 
• Sotónyi Általános iskola 
• Ikervári Általános iskola 
• Zrínyi Ilona Általános Iskola, 
• Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal 
• Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
• Szombathelyi M�vészeti Szakközépiskola 
• Nagy Lajos Gimnázium 
• Szentpéterfai Tamburazenekar 
• K�szegi Bersek József Általános Iskola

Horvátzsidányi Tagiskolája 
• Hermann Ottó Szakképz� Iskola és Kollégium 
• Vasvári Kardos László Általános iskola 
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• Sárvári Szent László Katolikus Ált. isk. 
• Kossuth Lajos általános iskola, Egyházasrádóc 
• Celldömölki Városi Ált. iskola Kenyeri tagiskola 
• Szentgotthárd és térsége iskola, Magyarlak -

Csörötnek általános iskolája 
• Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény 
• SOS Gyermekfalu 
• Szombathely Megyei Jogú város, Képtár 
• Jánosháza Általános iskola 
• Vas Megyei Rend�r-f�kapitányság 
• Vas megyei területi Cigány kisebbségi 

önkormányzat 
• HÁROFIT 
 

A Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
állandó programjain kívül (ügyfélfogadás, 
információnyújtás, E-pont biztosítás, kiállítási lehet�ség 
amat�r m�vészjelöltek számára, Egyenl� Bánásmód helyi 
referensének ügyfélfogadása) több vidéki rendezvény 
szervez�je is volt, együttm�ködve a vidéki partnerekkel. 
Szerveztünk családi napokat, szombathelyi köznevelési 
intézmények számára érzékenyít� délel�ttöket, Esély 
Sportnapokat. 
Felkereséseink alkalmával aktuális programjaink mellett 
hirdettük szórólapok segítségével állandó 
szolgáltatásainkat is. Együttm�ködve az Egyenl� 
Bánásmód Hatósággal folytattuk az ingyenes jogi 
segítségnyújtást, mely iránt nagy volt az érdekl�dés, sok 
kliens a partnerszervezetekt�l érkezett hozzánk a 
tanácsadás igénybevétele miatt.  
A partnereinkkel történt kapcsolatfelvételnek 
köszönhet�en több más szervezet programjaiba tudtunk 
besegíteni, ezáltal támogatni, segíteni az �k rendezvényeit, 
valamint népszer�síteni a Vas Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Házat. A már el�z� évben 
összeállított adatbázisunkat folyamatosan frissítettük. Az 
adatbázis összeállításakor f�leg a családok számára 
segítséget nyújtó szakemberekre, intézményekre 
fókuszáltunk. Az adatbázist eljutattuk az összes partner 
szervezetünknek. Nagyon sokan vették igénybe E-pont 
szolgáltatásunkat is. 
Folytattuk az együttm�ködést az Összetartás SE-vel és 
közösen heti rendszerességgel tartottunk foglalkozásokat 
ép és fogyatékkal él� emberek számára. A 
foglalkozásokon résztvev�k együtt dartsoznak, 
asztaliteniszeznek, társasoznak. Ez egy kiváló érzékenyít� 
programelem, mely egyre több érdekl�d�t vonz. 
Folyamatosan zajlanak felkeres� munka keretében az 
Esély Órák, melyek nagy népszer�ségnek örvendenek 
Szombathelyen és a megye különböz� általános 
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iskoláiban. 
Ebben az esztend�ben is több vidéki településen 
megfordultunk, kiemelend� a nagyobb rendezvényekhez 
való csatlakozásunk. Részt vettünk Szombathelyen a 
Savaria Karneválon, Sárváron és Bükön az EUROPE 
Direct szervezésében a Csobbanj Európával kitelepülésen. 
Idén is meghirdettük hagyományos esélyegyenl�ségi 
témában a rajzpályázatunkat, melyre több mint 200 alkotás 
érkezett. A rajzokat a közösségi terünkben kiállítottuk. 
Ötödik alkalommal szerveztük meg a hagyományteremt� 
jelleggel létrehozott Ki Mit tud? rendezvényt melyen 12-
19 éves roma származású fiatalok mutathatták meg a 
szépszámú közönségnek tehetségüket, hagyományukat, 
sokszín�ségüket. A rendezvény évr�l évre nagyobb 
létszámmal kerül megvalósításra. 
Esélyegyenl�ségi Napot is szerveztünk együttm�ködésben 
a Vasi Ifjúságért Egyesülettel, az Aranyhíd Nevelési-
Oktatási Integrációs Központban, melyen több mint 180 
résztvev� diák és önkéntes vett részt. 
Kiemelt figyelmet szenteltünk az önkéntesség 
népszer�sítésére is (integrál szemétszedési akció). 
2017 december 5-én szerveztük meg a „Légy Te is 
Önkéntes”! – „Az Év Vas Megyei Önkéntese 2017” 
elnevezés� informális szakmai napot, melyen az önkéntes 
szerepvállalás különböz� lehet�ségeinek bemutatása 
mellett díjaztuk az idei évben Vas megyében kiemelked� 
önkéntes tevékenységet végz� személyeket, valamint 1 
megyei civil szervezetet. 
A szakmai nap Civil Sajtóreggelivel indult, ahol 
kerekasztal beszélgetés formájában, a megyében m�köd� 
civil szervezetek képvisel�i ismertették decemberi és 
januári aktuális programelemeiket, valamint ezen 
rendezvényeikhez önkéntesek kapcsolódási lehet�ségeit. A 
szakmai nap délel�tti periódusában bemutatásra került az 
országosan használt www.onkentes.gov.hu honlap, 
plenáris el�adások keretein belül különböz� szervezetek, 
intézmények képvisel�i tartottak el�adásokat, ismertették 
az adott szervezetnél végezhet� önkéntes tevékenységeket, 
rávilágítottak annak fontosságára, elismertségére. 
 
Szerveztünk kiállítást fiatal, tehetséges diák alkotásaiból 
is. Részt vettünk a hagyományos Szociális Hét kapcsán 
rendezett programokon, valamint kitelepültünk 
érzékenyít� foglalkozással Szombathely F� terére is. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül: Fogyatékos 
emberek nappali ellátása, intézményen belüli szociális 
foglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékos emberek, fogyatékos emberek családtagjai, 
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valamint a velük foglalkozó szakemberek 

a közhasznú tevékenységb�l részesül�k 
létszáma: 

Nappali ellátásban közvetlenül résztvev�: 54 f�  

Közvetetten résztvev�k: családtagok, szakemberek, 
partnerintézmények résztvev�i: kb. 350 f� 

a közhasznú tevékenység f�bb eredményei: A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata a 
Szombathely, vagy Szombathely kistérségében állandó 
lakcímmel rendelkez�, vagy életvitelszer�en ott tartózkodó 
harmadik életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes, 
vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló 
fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít 
lehet�séget a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvet� higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint 
megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését. 

A szolgálat célja az ellátottak társadalmi integrációjának 
el�segítése, önálló életvezetésük támogatása, hogy a
fogyatékossággal él� ellátottak egyedi képességeikhez és 
szükségleteikhez mérten önállóvá váljanak a mindennapi 
életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális 
képességek bennük, melyek lehet�vé teszik a normál 
közösségi életben való részvételt. 

A Nappali Szolgálat engedélyezett fér�helyszáma: 50 f� 

2017. november 20-tól 65 f� fogyatékos ember nappali 
ellátását tudja biztosítani a szolgálat. A fejlesztés a TOP-
6.6.2-15-SH1-2016-00001 kódszámú, Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen cím� 
pályázati program segítségével valósult meg. 

Statisztikai adatok 2017. évre vonatkozóan: 

Nyitvatartási napok száma:                             246 nap 

Nappali ellátást igénybevev�k száma az év során:     54 f� 

Az intézmény által biztosított szolgáltatások:  

- Felügyelet 

A nappali szolgálat nyitva tartási idejében az ellátottak 
számára személyes felügyeletet biztosít. A felügyeletet a 
szociális gondozók biztosítják. 

- Gondozás 

Az ellátottak egyéni gondozási tervének megfelel�en 
valósul meg a nappali szolgálatban a gondozás. A szociális 
gondozók végzik a feladatellátást. A szociális gondozó 
feladata, a személyi gondozási feladatok ellátása mellett a 
napirendben és az egyéni gondozási tervekben 
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meghatározott tevékenységek végrehajtásának segítése. 

A gondozás célja az ellátottak testi-lelki támogatása, 
fejlesztése, az önállóságuk lehet� legnagyobb fokú 
meg�rzése mellett.  

A szolgáltatás 8 gondozási csoporton belül valósul meg 
egy-egy felel�s gondozón� bevonásával. A gondozási 
csoportok összetétele heterogén az életkort és a fejlettségi 
szintet figyelembe véve.   

- Étkeztetés  

A szolgálatban napi egyszeri meleg étel- ebéd igényelhet�. 
Az étel elfogyasztására az intézmény étkez� helyiségében 
van lehet�ség.  

- Esetkezelés 

A szolgálat ellátottainak segítése mindennapi életük során 
felmerül� problémáik megoldásában, céljaik elérésében. 

Leggyakoribb esetkezelések voltak az év folyamán: 
fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások segítése, 
különböz� szolgáltatások elérésének segítése 

- Gyógypedagógiai segítségnyújtás  

Az ellátottak fogyatékosságából adódó 
akadályozottságának kompenzálásra irányul. 

Célja: képességeik, készségeik szinten tartása, 
kompetenciáik fejlesztése, funkciózavarok korrekciója a 
rehabilitáció érdekében. 

A tevékenység különböz� fejleszt� foglalkozások – egyéni 
és csoportos- keretében valósul meg a terápiás 
munkatársak irányításával. 

Gyógypedagógiai fejleszt� foglalkozások: 

Egyéni, illetve kiscsoportos munka formában a heti 
munkatervben meghatározott módon történik.  

A fejleszt� foglalkozások célja, a jól m�köd� képességek 
fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, 
kompenzálása, a személyiség érzelmi, akarati oldalának 
stabilizálása. A kulturális, szociális hátrányok folyamatos 
kompenzálása, korrigálása, visszavezetés a nem 
fogyatékos fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, az 
elfogadás er�sítése a családdal közösen. 

Kondicionális képességek fejlesztése: 

Csoportos munka formában a heti munkatervben 
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meghatározott módon történik.  

Heti 2 alkalommal szervezett tartásjavító torna, illetve heti 
1 alkalommal táncfoglalkozás keretében valósul meg. A 
táncfoglalkozásokat önkéntes okleveles táncpedagógus 
vezeti. 

- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

Az ellátottak önálló életvitelének segítése: a mindennapi 
életvitelükben, személyes környezetük rendben tartásában, 
mindennapi ügyeik intézésében. Az ellátottak egyéni 
gondozási tervének megfelel�en foglalkozások keretében 
hetente 1 alkalommal valósul meg. 

A foglalkozások célja: A fejlesztésben résztvev�k a 
képességeikhez mérten a lehet� legönállóbb módon tudják 
elvégezni az önkiszolgálásukkal kapcsolatos háztartási 
munkákat, mindennapi életükben keletkez� feladatokat. A 
tevékenységet természetes teend�ként építsék be 
mindennapi életükbe. 

- Készségfejlesztés  

A társadalmi beilleszkedést segít� magatartásformák 
kialakításának, egyéni és társas készségek kialakításának, 
fejlesztésének segítése. 

Formái: Készségfejleszt�, kompetenciafejleszt� 
foglalkozások: Szociális kompetenciák, 
egészségmagatartás, manuális készségfejlesztés. 

Egészségmagatartás és a szociális kompetenciák 
fejlesztésének célja, az egészségi állapotot javító, fejleszt� 
magatartás és szokásrend kialakítása. Törekvés a tiszta, 
egészséges környezet megteremtésére. Felismertetni a 
helyes döntések szerepét a feln�tt életre, önálló 
életvezetésre vonatkozóan, a döntési kompetencia 
kialakítása. 

- Tanácsadás  

Az ellátottak a fogyatékosságához és a mindennapi 
életvezetéséhez kapcsolódó kérdések nehézségek 
megoldását segít� szolgáltatás.  

A szolgálat segíti az ellátottakat, hogy kérdéseikre 
megfelel� tájékoztatást kapnak,  véleményüket nyíltan, 
hátrányos következmények nélkül elmondják, kérésüket, 
visszajelzésüket, esetleges panaszukat megfelel� módon, 
tisztelettel kezeljék. 

- Pedagógiai segítségnyújtás  

Olyan ismeretek, viselkedések, attit�dök, értékek átadása, 



�������

gyakoroltatása, amely az ellátottak fejl�dését segíti. A 
szolgáltatás kompetenciafejleszt� foglalkozások keretében 
valóul meg. 

Anyanyelvi kompetencia fejlesztésének kiemelt területe, a 
verbális és írott kommunikáció fejlesztése. Az anyanyelvi 
kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és 
érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban 
egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az 
élet minden területén: családon belül, az intézményben, 
társadalmi érintkezések, szabadid�s tevékenységek során. 

A digitális kompetencia fejlesztése, az infokommunikációs 
eszközök használatának elsajátításával és 
gyakoroltatásával történik. A fejlesztése magában foglalja 
az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 
kritikus használatát, az információ megkeresését, 
alkalmazását, a valós és virtuális kapcsolatok 
megkülönböztetését. 

- Közösségi fejlesztés 

A normalizáció elvét szem el�tt tartva tervezi és szervezi a 
szolgálat a szabadid�s programokat, közösségi 
rendezvényeket az ellátottak számára. 

Programok: 

- városi kulturális intézmények, szervezett programok, 
események látogatása: könyvtár, m�vel�dési ház, 
múzeumok, stb. 

- vallási és nemzeti események, ünnepnapok közös 
ünneplése, 

- közösségi programok: farsangi bál, Valentin nap, 
halloween party, kerti buli, 

- kirándulások, 
- sportprogramok, 
- integrált, érzékenyít� programok diákok bevonásával: 

pl. hulladékgy�jtés, sportversenyek 
- közös találkozók más fogyatékos embereket segít� 

együttm�köd� szervezettel 
 
A szolgálat számos társasjátékkal, fejleszt� játékkal, 
könyvállománnyal is rendelkezik, melyet az ellátottak a 
nappali ellátás során rendszeresen használnak. 

 A szolgálat tevékenységét segít� pályázati projektek 
bemutatása 

TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 

A program címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztés 
Szombathelyen. 
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A projektben a Fogyatékkal Él�ket és Hajléktalanokat 
Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi partnereként 
vett részt, a f�pályázó Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata volt. 

Megvalósult fejlesztés: 

- Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata fér�helyszám 
b�vítése: 65 f�re 

- A szolgálat infrastrukturális hátterének fejlesztése: A 
nappali ellátást biztosító új helyiség került kialakításra, 
amely új berendezést, bútorzatot kapott, interaktív táblával 
ellátott- utóbbi a fejleszt� foglalkozások során nyújt majd 
segítséget a szolgálatnak. A projekt segítségével az 
ellátottak számára új öltöz�szekrények, - továbbá a 
feladatat ellátáshoz kapcsolódóan mikrohullámú, 
mosógép, mosogatógép, játékok és informatikai eszközök 
kerültek beszerzése. 

FOF2016 - Integrációs, önálló életvezetést, szociális 
kompetenciákat fejleszt�, társadalmi szemléletformáló 
tematikus program sorozat megvalósítása. 

Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenl�ségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

Elnyert támogatási összeg: 2.200.000.-Ft 

Projekt id�tartama: 2017. január 1.- 2017. április 30. 

A programban a nappali szolgálat ellátottai az önálló 
életvezetést segít�, szociális kompetenciákat fejleszt� 
foglalkozásokon vettek részt, amely a feln�ttkori szociális 
adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtését 
segítette el�. 

Gyógypedagógus szakember vezetésével Vizuális kreatív 
m�helymunkába kapcsolódtak be a fiatalok. A 
foglalkozások végeredményeként létrejött egy fény-árny 
animációs kisfilm, amely híres fogyatékos emberek életét 
és sikereit mutatja be. A kisfilm érzékenyít� célzattal Vas 
megye iskoláiban “Esély órák” keretében bemutatásra 
került. 

Tematikus workshopok zajlottak, amely a fogyatékos 
embereket segít� szolgáltatások, intézmények még 
hatékonyabb együttm�ködését segítette el�. 

A m�helymunkák témakörei a következ�k voltak: 

� együttm�ködések jelent�sége a koragyermekkori 
intervenció területén,  

� e fogyatékos emberek áldozattá válásának megel�zése  
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� merre tovább az iskolából – fogyatékos fiatalok 
pályaválasztási lehet�ségei  

� a pszichoszociális fogyatékos emberek segítésének 
jelent�sége  

 
A program zárásaként speciális filmes konferenciát 
tervezünk, ahol bemutatjuk a projekt által elért 
eredményeket és megismertetjük a fogyatékos embereket 
segít� szervezeteket, intézményeket a speciális 
filmezéssel. 

FOF 2017 

„Objektívvel szubjektíven”- Szemléletformálás a fotó és 
videó eszközeivel 

Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenl�ségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

Elnyert támogatási összeg: 3.000.000.-Ft 

Projekt id�tartama: 2017. október 1.-2018. június 30. 

A projekt keretében speciális filmes foglalkozásokat 
tervezünk a célcsoport számára, amelynek terápiás hatása 
mellett célja a társadalmi elfogadás el�segítése is.  

Érzékenyít� célzattal fotópályázatot szervezünk 
fogyatékos emberek, illetve iskolás fiatalok számára „Így 
látom a fogyatékos emberek életét” címmel. A pályázat 
fotóit kiállítás és ünnepélyes díjátadó keretében mutatjuk 
be a megyében szervezett Szociális Hét program 
keretében. 

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül:    Támogató 
Szolgálat m�ködtetése  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek 

a közhasznú tevékenységb�l részesül�k 
létszáma: 

 65 f� 

 

a közhasznú tevékenység f�bb eredményei: A támogató szolgáltatás a mindenkori jogszabályoknak 
megfelel� személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett, 
fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást 
nyújtó szolgáltatás.  

A szolgálat a fogyatékkal él� személy szükségleteinek 
speciális kielégítést végzi, életkorának, élethelyzetének és 
egészségi állapotának megfelel�en, a meglév� 
képességeinek fenntartásával, felhasználásával, 
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fejlesztésével. Célja az elérhet� legmagasabb fokú önálló 
életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül 
nyújtott tevékenységekkel és a lakókörnyezeten kívüli 
szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által.  

A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, 
súlyosan fogyatékos embereknek tud segítséget nyújtani, 
aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 
járadékában vagy magasabb összeg� családi pótlékban 
részesülnek.  

Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek 
számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja:  

- személyi segítés, 
- szállítás, 
- információnyújtás, tanácsadás, 
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. 
 

Személyi segítés 
A személyi segítés az önálló életvitel elvein alapuló 
szolgáltatás, mely hozzájárul a fogyatékosságból ered� 
hátrányok csökkentéséhez, az esélyegyenl�ség 
megteremtéséhez.  

A személyi segít�k az ügyfelek egyéni szükségleteihez 
igazodva látják el a személy körüli teend�ket, ezáltal is 
segítve az egyén fizikai és mentális fejl�dését.  

A szolgálat személyi segít�i 2017. évben 1.360 gondozási 
órát teljesítettek, ez 5%-os növekedés a 2016.-os évhez 
viszonyítva. 

 
 Szállítás 
A szolgálat jelenleg 2 speciálisan felszerelt gépjárm�vel 
rendelkezik:  

A szolgálat gépjárm�vei 2017. évben összesen 28.439
utaskilométert tettek meg az ügyfelekkel. 

Személyi szállításunk a városban és a járásban egyedülálló 
szolgáltatás. Segítségünkkel 63 f� fogyatékos ember jut el 
nap, mint nap a munkahelyére, iskolába, óvodába, vagy 
szociális intézménybe.  Támogatásunk nélkül ez számukra 
megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési 
eszközzel nem szállíthatók. F�ként a mozgássérült és az 
értelmi fogyatékos ügyfeleknek tudunk nagy segítséget 
nyújtani, hiszen �k azok a személyek, akik mozgásukban 
akadályozottak, illetve tájékozódási problémával 
küzdenek.  

Lehet�ség van alkalmankénti, illetve rendszeres 



�������

szállítás igénylésére. 

A 64 f� szállítást igényl� közül napi rendszerességgel 35 
f�t szállítunk 

Információs szolgáltatás 
A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik 
alapfeltétele a fizikai- és info-kommunikációs 
akadálymentesítés, azaz a fogyatékos emberek számára 
biztosítani kell, hogy a többségi társadalom tagjaival 
azonos módon igénybe tudják venni a közszolgáltatásokat, 
hozzáférjenek minden szolgáltatáshoz és információhoz. 

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés:  
A szolgálattól az ügyfeleink olyan gyógyászati 
segédeszközöket és terápiás eszközöket kölcsönözhetnek, 
amelyek mindennapjaikat könnyebbé teszik (digitális 
vérnyomásmér�, speciálisan vakoknak kifejlesztett 
„beszél�” vérnyomásmér�, vércukorszint-mér�, t� nélküli 
akupunktúrás készülék, Bioptron lámpa, izomfejlesztésre 
használatos TENS készülék, összecsukható kerekesszék, 
mobil rámpa).  

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül:  
Munkaer�piacon hátrányos helyzet� rétegek képzésének, 
foglalkoztatásának el�segítése és a hozzá kapcsolódó 
szolgáltatások 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Megváltozott munkaképesség�ek, fogyatékos emberek, 
regisztrált álláskeres�k és szolgáltatást kér�k 

a közhasznú tevékenységb�l részesül�k 
létszáma: 

 1.890  f� 

a közhasznú tevékenység f�bb eredményei: Munkaer�-piaci Szolgáltatások: 

1. GINOP - 5.2.1-14 - Mentori szolgáltatás nyújtása 
Ifjúsági Garancia programhoz kapcsolódóan (25 év 
alatti álláskeres�k számára)  

Ellátási terület: Vas megye. 

Id�szak: 2017. január 01-t�l 2017. december 31-ig. 

A GINOP 5.2.1-14 azonosítószámú munkaer�-piaci 
program keretében intézményünk a Vas Megyei 
Kormányhivatal megbízásából mentori szolgáltatás 
igénybevételét biztosítja a 25 év alatti álláskeres�ként 
vagy egyéb módon nyilvántartott, a program 
célcsoportjaiba tartozó személy számára. Amennyiben a 
személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az 
érintettnek az együttm�ködési kötelezettség 
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teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások 
igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való 
kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a 
munkahelyen történ� beilleszkedéshez személyes 
segítségre van szüksége, mentori szolgáltatásban 
részesülhet.  

A mentori szolgáltatást négy mentor nyújtotta a Vas 
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak 
Foglalkoztatási Osztályain és Munkaer�-piaci Pontjain: 
Szombathelyen, Vasváron, Körmenden, Szentgotthárdon, 
Sárváron és Celldömölkön. 

GINOP 5.2.1-14 - Mentori szolgáltatással érintett új 
bevontak száma, megoszlása 2017. január 01. és 2017. 
december 31. között: 448 f� 

 

2. GINOP 5.1.1-15. „Út a munkaer�-piacra” 
Ellátási terület: Vas megye. 

Id�szak: 2017. március 01-t�l 2017. december 31-ig. 

A GINOP 5.1.1-15 azonosítószámú munkaer�-piaci 
program keretében intézményünk a Vas Megyei 
Kormányhivatal megbízásából mentori szolgáltatás 
igénybevételét biztosítja a 25-64 év közötti 
álláskeres�ként vagy egyéb módon nyilvántartott, a 
program célcsoportjaiba tartozó személy számára.  

A mentorálás folyamatos és adott személyre, a program 
célcsoportjaira vonatkozó személyre szabott tanácsadás, 
munkaer�-piaci információnyújtás, az életvezetés 
támogatása az érintettek munkaer�-piaci helyzetének 
javítása, az elhelyezkedés, munkahelyi beilleszkedés, 
beválás érdekében. A mentorálás humán pártfogói, illetve 
személyes segít� szolgáltatást foglalja magába. 

A mentor – a térségi munkaer�piacot átfogóan és 
részleteiben jól ismer� munkatárs – a mentorált személyt 
hosszú távú szakmai- és karrier tervének megvalósításában 
segíti: 

� munkaer�-piac megismerése,  
� munkahelykeresés,  
� megfelel� képzés kiválasztása, 
� képzés eredményes elvégzése,  
� elhelyezkedését követ� beilleszkedés,  
� munkahely megtartás 
 
A mentori szolgáltatást négy mentor nyújtotta a Vas 
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak 
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Foglalkoztatási Osztályai és Munkaer�-piaci Pontjai 
illetékességi területén a szervezetünk által biztosított 
alábbi helyszíneken:  

            Szombathely, 11-es Huszár út 116.   
 K�szeg, Jurisics tér 13.    
 Körmend, Szabadság tér 5.    
 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.   
 Vasvár, Alkotmány u. 8.    
 Sárvár, Árpád út 7-9.     
 Celldömölk, Városháza tér 1., I. emelet   
 

GINOP 5.1.1-15 – „Út a munkaer�piacra” Mentori 
szolgáltatással érintett új bevontak száma, megoszlása 
2017. március 01. és 2017. december 31. között: 945 f� 

3. Munkaer�-piaci egyéni tanácsadás (regisztrált 
álláskeres�k számára) (VA/FF01/00587-2/2016; 
VA/TBFF01/000690-2/2017).  

 
Ellátási terület: Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi, 
Vasvári, és Szentgotthárdi Járási Hivatalok Foglalkoztatási 
Osztályainak illetékességi területe 

Id�szak: 2017. január 01-t�l 2017. december 31-ig. 

A Vas Megyei Kormányhivatal megbízásából egyéni 
munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadást 
nyújtott intézményünk regisztrált álláskeres�k számára egy 
f� tanácsadó munkatársunk közrem�ködésével  
 

Munkatanácsadás: 
Ez a tanácsadási forma a munkaer�-piaci folyamatok 
megismerésén, a munkavállalást el�segít�, illetve 
korlátozó tényez�k feltárásán, az elhelyezkedési akadályok 
elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök 
meghatározásán keresztül segíti a tanácskér�t az álláshoz 
jutáshoz és annak megtartásához. 
Pályatanácsadás: 
A pályatanácsadást igénybe vev� személy 
pályaválasztásának, pályamódosításának el�segítése, 
érdekl�désének, képességének, személyiségének és 
munkaer�-piaci igényének megfelel� pályaterv kialakítása. 
A tanácsadói beszélgetések során a tanácskér� az önmaga 
számára leginkább megfelel� pályák, foglalkozások körét 
határozhatja meg, és tudatosan megtervezheti az 
életpályáját. 
Álláskeresési tanácsadás: 
Azok elhelyezkedésének el�segítése, akik munkát akarnak 
vállalni, álláscéljuk tisztázott és reális, de nem 
rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, 
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gyakorlattal. 
Rehabilitációs tanácsadás  
A foglalkozási rehabilitáció irányának a meghatározására 
irányul, olyan megváltozott munkaképesség� személyek 
számára, akik a képzettségüknek megfelel� munkakörbe 
fokozott segítséggel vagy egyáltalán nem helyezhet�ek el, 
illetve az általuk utoljára legalább 1 évig betöltött 
munkakörbe megváltozott munkaképességük miatt nem 
közvetíthet�ek, vagy nem rendelkeznek szakképzettséggel, 
vagy betegségük miatt hosszú ideje távol maradtak a 
munkaer�piactól.   

Munkaer�-piaci tanácsadásban résztvev�k száma 
helyszínenként: 

Körmend: 216 f� 
Vasvár: 173 f� 
Szentgotthárd: 108 f� 
 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke   
eFt-ban 

Felhasználás célja 

Állami normatív hozzájárulás 115.655 

Fogyatékos személyek nappali 
ellátása, támogató szolgáltatás, 
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 
átmeneti szállása, hajléktalanok 
nappali intézményi ellátása, 
hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása,  

Szociális összevont ágazati pótlék támogatása 32.457 

Fogyatékos személyek nappali 
ellátása, támogató szolgáltatás, 
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 
átmeneti szállása, hajléktalanok 
nappali intézményi ellátása, 
hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása, utcai szociális munka, 
intézményen belüli foglalkoztatás 

Minimálbér, garantált bérminimum támogatás 10.548 

Fogyatékos személyek nappali 
ellátása, támogató szolgáltatás, 
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 
átmeneti szállása, hajléktalanok 
nappali intézményi ellátása, 
hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása, utcai szociális munka, 
intézményen belüli foglalkoztatás 

Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata ellátási szerz�dés szerinti 

támogatás 
113.384 

Fogyatékos ellátás, hajléktalan 
ellátás, közfoglalkoztatás (teljes 
támogatás: 120.000 eFt, ebb�l id�beli 



�������

elhatárolás 6.616 eFt) 

Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata egyéb támogatás 

368 

Karácsonyi ajándék fogyatékos és 
hajléktalan ellátás részére, t�zifa 
feldolgozáshoz támogatás (teljes 
támogatás 2.300 eFt, ebb�l id�beli 
elhatárolás 1.932 eFt) 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
szerz�dés szerinti finanszírozás 

8.165 
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata 

Hajléktalanokért Közalapítvány – pályázati 
források 

4.524 

Betegszobai ellátás, hajléktalan 
ellátáshoz eszközbeszerzés,   
krízisautó m�ködtetése, önkéntes 
munkavégzés támogatása 

Szociális és Gyermekvédelmi F�igazgatóság 37.355 Szociális foglalkoztatás támogatása 

Szociális és Gyermekvédelmi F�igazgatóság 13.000 Utcai szociális munka finanszírozása 

Szociális és Gyermekvédelmi F�igazgatóság 12 

Utcai szociális munka fejlesztési 
támogatás (teljes támogatás 1.000 
eFt, ebb�l id�beli elhatárolás 988 e 
Ft) 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja- támogatás 

82.331 
Közfoglalkoztatás bér, járulék és 
közvetlen költség támogatás 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja - támogatás 

3.496 
Bér és járuléktámogatás 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja - támogatás 

6.991 
Munkaer�-piaci szolgáltatás  

Emberi Er�források Minisztériuma – pályázati 
támogatás 

9.905 
Vas Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház m�ködtetése 

Emberi Er�források Minisztériuma – pályázati 
támogatás 

5.967 
NTP-CSSZP pályázat 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenl�ségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. – pályázati 

támogatás 
2.645 

Fogyatékos személyek pályázati 
támogatás 

Európai Uniós pályázat 2.780 

TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 
Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának b�vítése, 
fejlesztése 

Európai Uniós pályázat 4.866 

TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 
Társadalmi együttm�ködést el�segít� 
komplex program az Óperint 
városrészen 

Európai Uniós pályázat 270 EFOP-1.2.9-17 „Szombathely N�” 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése El�z� év Tárgyév 
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6. Vezet� tisztségvisel�knek nyújtott juttatás 

Tisztség El�z� év (1) Ft-ban Tárgyév (2) Ft-ban 

Dr. Horváthné Németh Klára – ügyvezet� 
igazgató      

Munkabér:                        
6.768.000,- 

Erzsébet utalvány:                
60.000,- 

Munkabér:                        7.200.000,- 

Pénzbeli béren kívüli juttatás:       
60.000,- 

Horváthné Varga Valéria – FEB elnök Tiszteletdíj:                          
540.000,-  

Tiszteletdíj:                          540.000,- 

Schmidtné Borda Katalin – FEB tag 
(2017.06.14-ig) 

Tiszteletdíj:                          
468.000,-  

Tiszteletdíj:                          234.000,- 

Kolman Gabriella – FEB tag   

(2017.06.15-t�l ) 

 Tiszteletdíj:                          255.273,- 

Sági József – FEB tag Tiszteletdíj:                          
468.000,-  

Tiszteletdíj:                          468.000,- 

A. Vezet� tisztségvisel�knek nyújtott 
juttatás összesen: 

8.304.000,- 8.757.273,-

  

Alapadatok El�z� év (1) e Ft-
ban 

Tárgyév (2) e Ft-ban 

B. Éves összes bevétel 520.112 559.947 

ebb�l:   

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

  

D. közszolgáltatási bevétel 111.885 113.384 

E. normatív támogatás 134.752 158.660 

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

400 7.916 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 273.075 279.987 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 514.222 554.845 

I. ebb�l személyi jelleg� ráfordítás 376.415 398.716 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 490.037 523.381 

K. Adózott eredmény 5.225 5.015 

L. A szervezet munkájában közrem�köd� 
közérdek� önkéntes tevékenységet végz� 
személyek száma (a közérdek� önkéntes 
tevékenységr�l szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelel�en) 

- - 
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Er�forrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Igen Nem 

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

Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 f�] Igen Nem 

 

Szombathely, 2018. március 29. 

 
         Dr. Horváthné Németh Klára 
       vállalkozás vezet�je (képvisel�je) 
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