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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
A Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat 2010. évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 5647 ezer Ft, a saját tőke 3500 ezer Ft. A részletes 
kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti 
eredménykimutatásból. 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

Tárgyévben a Szervezet 15426 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is 
használta. A kapott támogatás összege 2113 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A 
növekedés egyik oka a Támogató Szolgáltatás rendszerének átalakítása. A kapott költségvetési 
támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. 
számú mellékletben láthatjuk. 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 739 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet 
mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú 
céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az 
esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználását 
részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Tárgyévben közösségünk összesen 15426 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 
2113 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A növekedés oka a Támogató Szolgáltatás 
rendszerének átalakítása. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet 
tartalmazza. 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (6. sz. melléklet).



7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

Küldetésünk

Egy olyan társadalom megvalósulásán dolgozunk ahol a fogyatékossággal élő embertársainkat nem 
sérültekként kezelik, hanem egyenrangú partnerként fogadják el az élet minden területén. A 
társadalom ép tagjaival megismertetjük a fogyatékossággal élők értékeit és lehetőségeit ahhoz, hogy 
azok a társadalom elfogadott aktív tagjai legyenek. Segítségünkkel hozzájárulunk a térségünkben 
élő ellátottaink mindennapi életvitelének megkönnyítéséhez. Azért küzdünk, hogy minden 
fogyatékossági csoporthoz tartozó felnőttek, gyerekek és a hozzátartozók nehézségei és problémái 
csökkenjenek. Tesszük mindezt a folyamatosan fejlesztett szakmai munkánkkal, szakemberek, 
önkéntesek és együttműködő szervezetek bevonásával. Módszereink a személyi segítés, fejlesztés, 
mobilitás, rehabilitáció, tanácsadás, felvilágosítás, képzés, foglalkoztatás, prevenció, kulturális- és 
szabadidős tevékenységek.

A  Szalmaszál  Fogyatékos  Embereket  Segítő  Szolgálat  2004.  03.  23.-án  alakult.  A  szolgálat 
célcsoportja  a  fogyatékossággal  élő  gyerekek,  felnőttek  és  megváltozott  munkaképességűek.  A 
Szalmaszál  Szolgálat,  mint  fenntartó  2005.  02.  01.-én,  létrehozta  a  Támogató  Szolgáltatást.  A 
Támogató  Szolgáltatás  ellátási  területe  kezdetben  Ibrány  város,  Paszab,  Tiszabercel  község 
közigazgatási területe. Majd 2005. 08. 01.-től Buj községgel bővült.

Az ellátási területünk Magyarország tradicionálisan hátrányos helyzetű környezetében az Észak-
alföldi  régióban  található.  Magas  a  munkanélküliek  aránya,  területi  sajátosságából  adódóan  az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, szakellátásokhoz, speciális közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
nehézséget jelent a fogyatékossággal élők számára. 

A Szolgáltatás egy iroda helységet bérel Ibrányban központjában. Az iroda könnyen megközelíthető 
a fogyatékossággal élők számára és biztosított az akadálymentes környezet is. 

Támogató Szolgáltatás:

Székhely: 4484 Ibrány Dózsa György út 52.
Iroda nyitvatartási rendje:
Hétfő-kedd-Csütörtök 7:30- 16:30,  szerda-péntek:7:30- 18:00,  igény szerint
Telefon/fax:06 42 200 232

Ellátási terület: Ibrány Város, Paszab, Tiszabercel, és Buj Község közigazgatási területe.

A Foglalkoztatási  és  Szociális  Hivatal  három  évre  megkötötte  a  finanszírozási  szerződését  a 
támogató szolgáltatás működtetésére.

Finanszírozási időszak: 2009. január 01. - 2011. december 31.
Kötelezően teljesítendő feladatmutató:
Támogató szolgálat: évi 3000 feladategység, ebből 1200 feladategység személyi segítés.
A szolgálatunk 2010. évre vállalt feladatmutató (főigazgatói döntés szerint):6100.

 A jelentési időszakban a szolgáltatás nyújtására használt gépkocsi utaskilométere 7641

 A megállapodások száma 66 

A jelentési időpontig az adott évben személyi segítéssel teljesített feladatmutató 2718 

A jelentési időpontig az adott évben szállítási szolgáltatással teljesített 
feladatmutató

6386

A feladatmutató számításának módja: A feladatmutató a vállalt, illetve teljesített feladategységek 



száma. 1 feladategység támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa 
miatt szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult 
személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben 
megtett 5 kilométer.

Jelentési kötelezettség:
A Fenntartó minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig, elektronikus úton jelentést ad a 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi Szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. A 
szolgálat az egész éves negyedévenkénti jelentési kötelezettségének eleget tett.

A Fenntartó minden évben, a tárgyévet követő év február 28-áig elszámolást készít és nyújt be a 
működési támogatást folyósító Igazgatósághoz, a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról, 
valamint a szakmai mutatókról a IV. számú mellékletben meghatározottak szerint. 

A Fenntartó minden év szeptember 30-áig, írásban köteles bejelenteni az FSZH részére a következő 
évre vállalt feladatmutatót. Ezen kötelezettségnek eleget tettünk. 

Személyi feltétel:

Munkakör Létszám
Szolgálatvezető 1 fő
Személyi Segítő 2 fő
Személyi Szállító 1 fő

A dolgozók  végzettsége,  létszáma  az  1/2000.(I.  7.)  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális 
intézmények  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  SZCSM  rendelet  szerint 
megfelelnek. Két fő személyi segítő végzettsége szociális gondozó és ápoló a szolgálatvezetőnek a 
végzettsége  általános  szociális  munkás.  A  támogató  szolgálat  valamennyi  munkakörében 
foglalkoztatott dolgozónk elvégezte a speciális támogató szolgálat képzés.

Tárgyi feltételek: Biztosított a szolgálat dolgozói részére egy külön iroda rész ahol
telefon, számítógép, fénymásolás, faxolás, internetes hozzáférés lehetősége. A szolgálat rendelkezi 
egy speciális 7+1 személyes mikro busszal amihez egy speciális lift tartozik. 
A Támogató szolgálat által használt gépjármű típusa: Citroen  Jumper 
Támogató szolgálat által használt gépjármű rendszáma: LGD 763 

Az  irodánk  a  főútvonalról  gyalogosan  és  tömegközlekedési  eszközzel  is  könnyen 
megközelíthető, a törvényi előírásnak megfelelően akadálymentesített.
Az  irodába  érkező  ellátottak  és  érdeklődők  információs  táblán  olvashatják  az  aktuális 
közleményeket, tájékoztatásokat.

Szolgáltatásaink:
• személyi segítés, 
• szállító szolgálat,    
• tanácsadás, információ szolgálat, 
• jelnyelvi tolmácshoz való hozzájutás,
• közösségi, kulturális, családi, szabadidős tevékenységek segítése,
• kerekesszék biztosítása pl.: szállítás esetén
• jogi segítségnyújtás (A tanácsadás az ügyfél kérésére, előzetes időpont egyeztetésre történik, 

ingyenes.)



• prevenciós programok szervezése
• fénymásolás, faxolás,
• internetezési lehetősé
• vérnyomás mérés,
• spirálozás, laminálás
• diszpécser szolgáltat
• kézműves foglalkozáson
• színjátszó kör

A személyi szállítás és személyi segítés kivételév a klienseink részére a 
szolgáltatásaink térítés mentesek. A szolgálat irodájában ezen ingyenes 
szolgáltatások alkalmával a napi kliens forgalom megnövekedett.

A Szolgálat célja: „65/c. § (2) A fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló 
önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése 
mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. (1993.évi III. 
törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.)

A Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat a Támogató Szolgáltatás együttműködésével 
tovább folytatta  2010 ben is  a  sikeres  innovatív szakmai programját. A projekt  célja,  hogy a 
fogyatékossággal élőket és megváltozott munkaképességűeket (re) integrálja az épek világába az 
épek bevonásával  kiemelten  Ibrány-Nagyhalászi  kistérség  területén az  egymásra  épülő speciális 
összetett program sorozat révén. 

A Támogató szolgáltatás nyilvántartásában 2010-ben 66 fő súlyos fogyatékossággal élő kliens van 
regisztrálva. 
A szolgáltatást látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, és halmozottan sérült, vagy 
autista személy veheti idénybe.

A Támogató Szolgáltatás szolgáltatásainak térítési díjai 2010 első félévében.

Támogató Szolgálat Szolgáltatásainak térítési díjai 2010. 01. 11.-től megváltoztak.

1. Személyi segítés: 300 Ft/óra

2. Személyi szállítás: 50 Ft/km

A már elbírált kedvezmények amelyek nem térítés mentességet képeznek 35 Ft -ra emelkedtek.

A szolgáltatás igénylésekor lehetőség van a szolgáltatások díjának mérséklésére, egyéni elbírálás 
alapján. A kérelmet az egyesület elnökéhez kell benyújtani írásban, aki 3 munkanapon belül dönt a 
kérelem ügyében. 

A térítési díj megállapításakor minden megkezdett félóra képezi a térítési óradíj alapját.
A térítési díj fizetése kézpénzfizetési számlával történik, az egyesület megbízottjánál.

Programok:
2010-ben  a  Támogató  Szolgáltatás  kliensei  és  más  érdeklődők  részére  egyik  siket  kliensünk 
önkéntesen jelnyelvi oktatást tartott.



 
A klienseink részére prevenciós előadásokat szerveztünk: drogprevenció a rendőrség bevonásával, 
gyógynővények ismerete 10 alkalmas volt.

A klienseink  szülei  kezdeményezésére  létrehoztuk  Fészek  klubot.  Ezen  a  klub  foglalkozáson 
havonta  a  szülők  beszámolnak  arról,  hogy  ők  hogyan  tudják  gyerekeik  mindennapjait  jobbá 
élhetőbbé tenni. A szülők egymással megosztják szaktudásukat, élettapasztalataikat. Az önkéntes 
segítők ezen tudásanyagot próbálják tudományosan alátámasztani kutató munkájukkal egy előadás 
keretében. Pl.:masszázs, vitaminok, mozgás, zene terápia, 

 A Szalmaszál Szolgálat és a Támogató Szolgáltatás  szervezésében rendeztük meg az egy napos 
szabadtéri rendezvényünket 2010. június 25.én a VI. Fogyatékossággal élők napja.
Szerte a megyénkből több fogyatékosokat ápoló otthon lakói és dolgozói látogattak el a találkozóra. 
Mind a fogyatékossággal élő emberek, mind az épek egyaránt bemutatták produkcióikat, a teljesség 
igénye nélkül láthattunk-hallhattunk többek között táncos-zenés műsorokat, prózai előadást, éneket 
jelbeszéddel,  könnyűzenei  koktélt.  Betekinthettünk  a  rendezvényen  kialakított  játéksarokba, 
találkozhattunk  az  emberek  közé  vegyült  ikerbohócokkal,  végigjárhattuk  a  kézművesek  utcáját, 
fogyatékos  emberek  szebbnél  szebb  alkotásaikban  gyönyörködhettünk,  valamint  lehetőség  nyílt 
vásárlásra is. Sőt, még a rendőrség által tartott drogprevenciós bemutatón is részt vehettünk.

A Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete által szervezett 
családi napra kaptunk meghívást május 15-én. 

2010 05 31 Integrált Gyermeknapi rendezvény a székhelyünkön. 

2010.08.20. Részt vettünk az Ibrány főzőversenyen.

2010.08.30 Részt vettünk az idei buji lecsófőző versenyen, ahol különdíjban részesültünk. 

2010. Szeptember 16.-án ellátottainkkal és a színjátszócsoporttal részt vettünk a 
Gyümölcskarneválon a Siketek Világnapja alkalmából.

2010.okot 10 Vásárosnaményban lépett fel a jelnyelvi színjátszó csoportunk a Fogyatékosok 
Fesztiválján. 
 
2010. okt. 14. 
Az Élek és Szeretek című spanyol filmet tekintettük meg Debrecenben az Apolló moziban 
ellátottainkkal.

2010. október 27. A Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesülettel közös adománygyűjtési akciót 
szerveztünk ellátottainkkal az iszap károsultak javára. 
2010.12.17.-én Ellátottaink részére megszerveztük a karácsonyi ünnepségünket.
2010.12.18. Az ibrányi karácsonyi forgatagban, képviseltette magát a kézműves foglalkozásunk.
2010.12.22.Az ellátottaink jelnyelvi színjátszó csoportjának tagjai is felléptek a SINOSZ karácsonyi 
ünnepségén. 

A Támogató  Szolgáltatás  kliensei  részére  egész  évben  biztosítottuk  a  kézműves  foglalkozást, 
színjátszókört.

A Támogató Szolgáltatás dolgozói részére szükség szerint, de kéthetente legalább esetmegbeszélést 
tartottunk. Az esetmegbeszélés tartalmát az eset-megbeszélési naplóba rögzítettük. A hatékony és 
szervezett munkavégzés miatt minden reggel tartunk dolgozói eligazítást.



A szolgálat dolgozói a szabadságolás terv alapján 2010 ben igénybe vették a szabadságukat. 

Adományosztás:
V. Lakossági ruhaadomány
VI. Vöröskereszt és más civilszervezetek ruhaadomány, segédeszközöket
VII. Kamilliánus rend 

Képzések, konferenciák, tanfolyamok, rendezvények:

FSZH által szervezett Támogató Szolgáltatás képzés, Debrecen
A Szolnoki Civil Szolgáltató Központ Támogató Szolgáltatás Képzése
Szociális kerekasztal Ibrány
Alapfokú jelnyelv képzés
Halmozatlan Sérültek Konferencia Nyíregyháza
Az együttm ködés m vészete tréning,a PRO HÁLÓ szervezésébenű ű
Az egyesületünk szervezet fejlesztésen vett részt.

2010 -ben kértük a Támogató Szolgáltatás működési engedélyének a módosítását két esetben.
• A módosítás oka a székhely változás és a szolgálat gépjárművének adatai rögzítése a 

működési engedélybe. 
• A módosítás oka az ellátási terület bővítése Nagyhalász közigazgatási területével.

A szolgálat vezető és az egyik személyi segítő megszerezte a kötelező kreditpontját így ezáltal az 
9/2000. SZCSM rendeletben a továbbképzési kötelezettségüknek eleget tettek.

Szolgálatunk együttműködik:
Az ellátási területen működő önkormányzatokkal szociális, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi, 
családsegítő egészségügyi (háziorvosok, védőnők), oktatási (iskola, óvoda, bölcsőde) és munkaügyi 
szolgáltatókkal,  intézményekkel.  Segédeszközöket forgalmazó cégekkel,  foglalkoztatást  elősegítő 
szervezetekkel, foglalkoztatókkal. Továbbá civil szervezetekkel: Helyi civil szervezetekkel, illetve 
SINOSZ Sz-Sz-B megyei szövetsége, MEOSZ Sz-Sz-B megyei szövetsége, MEREK, EFOESZ Sz-
Sz-B megyei szövetsége, a Magyar Vöröskereszt .Sz-Sz-B megyei szervezetével,.Hifa Romania, 
MSKSZMSZ, Inspiráció stb:..,

Nyertes pályázatok:

 Pályázatok: NCA működési pályázata 

 FSZH fejlesztési pályázat 

 

Záradék:  E  közhasznúsági  jelentést  a  Szalmaszál  Fogyatékos  Embereket  Segítő  Szolgálat  
2011.03. 21.-i közgyűlése elfogadta.



Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról

2010. év

Támogatásnyújtó neve Támogatás 
időpontja

Támogatás 
összege 

(Ft)

Felhasználás célja Felhasználás összege 
(Ft)

Átvitel 
összege (Ft)

Elszámolás 
határideje

előző évi tárgyévi

1. Központi költségvetési szerv 2010-02-15 14.127.000
Szociális alapszolgáltatás 
támogatása 12.891.000 14.127.000 0 2011-02-28

2. Elkülönített állami pénzalap 0 0 0

NCA 2010-09-03 1.050.000
2009/2010. évi működési támogatás 
tárgyévi része aktív elhatárolással 350.000 1.050.000 0 2011-06-30

3. Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0
4. Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0
5. Települési önkormányzat társulás 0 0 0
6. Magánszemély: 0 0 0
7. Cégek, vállalkozók 0 0 0

8. SZJA 1%-os támogatás 2010-10-22 249.000
Közhasznú tevékenységek 
támogatása (szja 1%) 72.000 249.000 0 2011-10-31

Összesen: 15.426.000 13.313.000 15.426.000 0



Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2010. év

Megnevezés Előző évi 
összeg (eFt)

Tárgyévi
összeg 

(eFt)

Változás

% eFt Megjegyzés

Induló tőke 0 0 0 0

Tőkeváltozási eredmény 74 1155 1560,00% 1081

Lekötött tartalék 1606 1606 0,00% 0

Saját tőke összesen 2761 3500 126,76% 739  

Értékelési tartalék 0 0 0 0,00% 0

Tárgyévi eredmény 1081 739 -68,36% 342

    közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0

    vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0

   egyéb 0 0 0 0



Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

2010. év

Megnevezés Juttatás összege (Ft) 
Előző évi Tárgyévi

Megjegyzés

Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat 
útján) nyújtott 0 0

 - pénzbeli juttatások összesen 0

   ebből: = adóköteles 0 0

             = adómentes 0 0

 - nem pénzbeli juttatások összesen 0 0

   ebből: = adóköteles 0 0

             = adómentes 0 0

Pályázóknak továbbadott támogatások 
(kötelezettségként nyilvántartott összegből) 0 0

 - pénzösszeg 0 0

 - eszközérték 0 0

Pályázóknak adott juttatások (bevételként 
nyilvántartott összegből) 0 0

 - pénzösszeg (alternativ) 0 0

 - eszközérték (alternativ) 0 0

Egyéb támogatások 0 0

Összesen: 0 0



Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2010. év

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás

előző évi tárgyévi % Ft

Központi költségvetési szervtől

  Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 350.000 1.050.000 66,66% 700.000

  Állami Foglalkoztatási Szolgálat Szociális alapellátás működtetése 12.891.000 14.127.000 9,58% 1.236.000

Elkülönített állami pénzalap 0 0

Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0 0

  Önkormányzat 0 0 0 0

Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0

Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0

Magánszemélyektől 0 0 0 0

Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0

Jogi személyiségű gazdasági 
társaságtól

0 0 0 0

Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0

Közhasznú szervezettől 0 0 0 0

SZJA 1%-a (APEH) 72.000 249.000 345,83% 177.000

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0

Egyéb 0 0 0 0

ÖSSZESEN: 13.313.000 15.426.000 13,69% 2.113.000



Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2010. év

Juttatás megnevezése Támogatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés

előző évi tárgyévi % Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0

Természetbeni juttatások 0 0 0 0

  Szja mentes 0 0 0 0

  Szja köteles 0 0 0 0

Értékpapír juttatások 0 0 0 0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 0

Költségtérítések 0 0 0 0

Adott kölcsönök összege 0 0 0 0

  Kamatmentes kölcsönök 0 0 0 0

Egyéb juttatások 0 0 0 0

ÖSSZESEN: 0 0 0 0
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