






 Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 
Közhasznúsági jelentés 

 2010-es esztendőről 
 
 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 
A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2010 évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően éves egyszerűsített 
beszámolót állít össze. Az éves beszámoló a 2010.december 31-i fordulónapra elkészített 
éves mérlegből 
-amelyben az eszközök és a források egyező végösszege 488,679 ezer forint -,az 
eredmény  16,128 ezer forint  –valamint a 2010 december 31.nappal végződő évre 
vonatkozó számviteli eredmény kimutatásából és a közhasznúsági jelentésből áll. A 
részletes kimutatás jelentésünk 1 sz.melléklete, mely áll a mérlegből  a közhasznú 
szervezeti eredménykimutatásból és a  kiegészítő mellékletből áll. 
 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben az Egyesület 305.146 ezer forint állami támogatást kapott amelyből 1.000 
ezer forint kivételével a teljes összeget felhasználta.A fent említett összeg sikeres 
pályázati pénzekből tevődik össze.Időarányos részét mutatjuk ki a 2009.évi bevételeink 
között a többit aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük a mérleg megfelelő sorában. A 
kapott normatív támogatás összege103.490 ezer forinttal több az előző évhez képest. A 
mintegy 57%-os növekedés a két új foglalkoztató beindításának köszönhető. Itt kell 
ugyanakkor megemlíteni,hogy a többi normatíva sajnos az előző évhez képest csökkenést 
mutat,legjelentősebb elvonást az oktatási normatíva mutat  közel 8%-kot, illetve az 
Otthonápolás finanszírozása a feladategység csökkentés miatt. Említést érdemel, hogy a 
gazdasági válság hatására a gazdálkodóktól kapott támogatások 70%-kal csökkentek az 
előző évhez képest,viszont a magánszemélyektől kapott 2,63%-os emelkedés további 
reményt jelent munkánkat illetően.A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2 
sz.melléklet mutatja be, a változásokat az 5 sz.mellékletben láthatjuk. 
 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Az előző évhez képest az Egyesület vagyona 108.613 ezer forinttal emelkedett. Saját 
tőkénk az előző évhez képest 47 %-kal nőtt. A növekmény a telkek és az ingatlanjaink 
minden évben elvégzett értékhelyesbítésnek köszönhető,illetve hogy Egyesületünk egy 
újabb ingatlan résztulajdonosává vált. Tárgyévi eredményünk a 2008-as nehéz év után 
emelkedett,mely köszönhető az év folyamán bevezettt személyi jellegű kiadások 
drasztikus csökkentésének,.ilyen volt például a dolgozók étkezési utalványának 
megszüntetése a bérek befagyasztása.  Egyesületünk mindig arra törekszik, hogy az adott 
évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében, ennek 
részét képezi az a tény is hogy a jövőbeni eszközeink pótlására is meg kell teremtenünk a 
forrásokat , amit mindig a tárgyévi bevételekből kell kigazdálkodnunk. 
A vagyon felhasználását részleteiben a 3 sz.melléklet mutatja be. 
 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
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Egyesületünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.(4 sz.melléklet) 
 
 

  
 

5. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE   
 

Tárgyévben Egyesületünk összesen 311.856 ezer forint támogatást kapott különböző 
címen. A 2008 évhez képest ez 3%-os csökkenés.A belső tartalmát nézve viszont 
tevékenység bővülést takar . A két szociális foglalkoztató beindításával a normatíva 
jelentősen nőtt ami kompenzálta a 2008 évi közel 100 millió pályázaton nyert pénz.A 
tevékenységek szélesítésére törekszik Egyesületünk, annak reményében, hogy 
maradéktalanul  és hosszú távon olyan közhasznú tevékenységeket is biztosítsunk a 
rászorulóknak, melyek csak önmagukban fenntarthatatlanok lennének. A kapott 
támogatások részletes bemutatását a közhasznúsági jelentés 5 sz.melléklete tartalmazza. 

 
  6.  VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,     
       ILLETVE ÖSSZEGE 
 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 253.377 ezer forint volt. A jelentős 
bérnövekedés a foglalkoztatók beindításának köszönhető.Ezen intézményeinkben 
megközelítően 100 új embernek tudtunk munkát biztosítani,ami a válság évében igen 
komoly eredmény.Egyesületünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges 
költségtérítésben részesültek.Összegét tekintve 1.145 ezer forintot fizettünk ki. Ez 14,4 %-
kal kevesebb mint az előző évi mely köszönhető a takarékos megszorító 
intézkedéseknek.Természetbeni juttatást 2009 évben a tisztségviselőknek a fent említett 
okok miatt Egyesületünk nem fizetett. A nevezett kifizetések részletezését a 6 
sz.melléklete tartalmazza. 

 
 
Kaposvár, 2010.04.20. 
 
 
. 
 
                                                                                                                      Dr.Hegedüs Lajos  
                                                                                                                            
                                                                                                                           elnök 
 
 
 
 

2/2 



(E Ft)
Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév

a b  c d e

1.
A.   Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5+6.+7) 316 903 355 407

2.    1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 275 053 293 922
3.         a) alapítótól 958
4.         b) központi költségvetésből 231 207 246 848
5.         c) helyi önkormányzattól 5 334 7 388
6.         d) társadalombiztósítótól 22 244 23 447
7.         e) egyéb,ebből 1%.2.457eFt..                 15 310 16 239
8.    2. Pályázati úton elnyert támogatás 9 095 22 928
9.    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 16 354 20 629

10.    4. Tagdíjból származó bevétel 2 449 2 180
11.    5. Egyéb bevétel 8 403 10 603
12.    6.Pénzügyi műveletek bevételei 2 295 1 856
13.    7. Rendkívűli bevételek 3 254 3 289
14. B.  Vállalkozási tevékenység bevétele  25 109 27 856
15. C.  Összes bevétel (A.+B.) 342 012 383 263

16. D.  Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 292 731 340 697
17.    1. Anyagjellegű ráfordítások 54 364 65 356
18.    2. Személyi jellegű ráfordítások 212 438 253 619
19.    3. Értékcsökkenési leirás 13 595 10 274
20.    4. Egyéb ráfordítások 12 322 11 212
21.    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12 236
22.    6. Rendkívüli ráfordítások

23.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 23 619 26 438

24.    1. Anyagjellegű ráfordítások 9 942 19 522
25.    2. Személyi jellegű ráfordítások 6 638 5 383
26.    3. Értékcsökkenési leirás 518 1 358
27.    4. Egyéb ráfordítások 6 521 175
28.    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
29.    6. Rendkívüli ráfordítások 0
30. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 316 350 367 135
31. G. Adózás eredménye (B.-E.) 1 490 1 418
32. H. Adófizetési kötelezettség 0 0
33. I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény(G.-H.) 1 490 1 418
34. J.  Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 24 172 14 710

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Kaposvár, Béke u. 47.

Adószám:19963156-2-14

KETTŐS  KÖNYVVITELT  VEZETŐ  EGYÉB  SZERVEZETEK  KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT  ÉVES  BESZÁMOLÓJÁNAK  EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. ÉV.

Közhasznúsági jelentés 1.sz.melléklete
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( E Ft )

33. A.  Személyi jellegű ráfordítások 259 000
34.      1. Bérköltség 197 808
35.          ebből:  - megbízási díjak 1 470
36.                     - tiszteletdíjak
37.       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 10 186
38.       3. Bérjárulékok 51 006
39. B.  A szervezet által nyújtott támogatások
40. C.  Továbbutalási céllal kapott támogatások 7 933
41. D.  Továbbutalt támogatás 7 932

Kaposvár,2011.04.12 (elnök)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

     Dr.Hegedüs Lajos
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( E Ft )

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév

a b c d e

1. A.Befektetett eszközök (2-5.sorok) 405 189 399 088

2. I.    IMMATERIÁLIS JAVAK 81

3. II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK 290 370 284 350

4. III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2 510 2 510

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 112 228 112 228

6. Forgóeszközök ( 7-10.sorok) 46 143 60 388

7. I.   KÉSZLETEK 615 1 021

8. II.   KÖVETELÉSEK 7 805 35 127

9. III.  ÉRTÉKPAPÍROK

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 37 723 24 240

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 19 786 29 203

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) 471 118 488 679

13. D.Saját tőke(14.-19.sorok) 339 306 355 435

14. I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

15. II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 201 608 227 079

16. III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 112 228 112 228

18.
V.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPVÉKENYSÉGBŐL         
(KÖZNASZNÚ  TEVÉKENYSÉGBŐL 23 980 14 710

19.
VI.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL 1 490 1 418

20. E. Céltartalékok

21. F. Kötelezettségek (22.-23.sorok) 24 888 23 387

22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23. II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 888 23 387

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 106 924 109 857

25.
Források(passzívák) összesen                           (13.-
20+21.+24.sor) 471 118 488 679

Kaposvár,2011.04.12

elnök

 ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE   2010. ÉV.

Adószám:  19963156-2-14

Közhasznúsági jelentés 1.sz.melléklete

Dr.Hegedüs Lajos

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Kaposvár,Béke u.47.

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
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Támogatástnyújtó neve Felhasználás célja
Átvitel 
összege Ft.

Elszámolás 
határideje

időpontja összege Ft. előző évi tárgyévi
MÁK Szociális norm. 2010.01-12.hó 50 010 387 Működési tám. 2010.évre 50 010 387 2011.01.31
ÁFSZ Szociális Foglalkoztatás 
Támogatás 2010.01-12.hó 92 225 496 Működési tám. 2010.évre 92 225 496 2011.01.31
MÁK Oktatási norm 2010.01-12 hó 33 879 875 Működési tám. 2010.évre 33 879 875 2011.01.31
ÁFSZ Támogató Szolgálat 2010.01-12.hó 38 411 400 Működési tám.2010.évre 38 411 400 2011.02.28
DDRMK Akkr.bértám. 2010.01-12 hó 31 871 723 Bértámogatás MMK-ra 31 871 723 Tárgyhót köv.12-e
OEP 2010.01-12 hó 19 980 100 Működési tám. 2010.évre 19 980 100 Tárgyhót köv.10-e

MEOSZ (SZMM3961-171/2010 PEFŐ 2010.05.01 744 000

A súlyos mozgáskorlátozott 
személyek gépjármű 
szerzési és átalakítási 
támogatás ügyintézéséhez 744 000 2011.04.30

MEOSZ Rendkívűli támogatás 2010.10.21 3 100 000

Működési támogatás 
szociális intézményi 
foglalkoztatás folyamatos 
működéséhez 3 100 000 2010.12.30

Összesen: 270 222 981 270 222 981

Kaposvár MJV Önkorm.(Tám.szolg.) 2010.05.27 207 000 Működési támogatás 207 000 2010.12.31
Kaposvár MJV Önkormányzat(GYP) 2010.05.06 686 000 Működési támogatás 686 000 2010.12.31

Kaposvár MJV Önkormányzat(Átm.Ott.) 2010.05.27 4 687 000
Átmeneti Otthon kaposvári 
ellátottak támogatás 4 687 000 2011.01.31

Somogy megyei Önkormányzat 2010.10.15 1 000 000 GYP működési támogatás 1 000 000 2010.12.10
Somogy megyei Önk. Helyi csoportok 
támogatása 664 000 100 000 564 000 2010.12.31

Helyi Önkormányzatoktól kapott 
támogatás GYP 144 020 144 020 2010.12.31

Önkormányzatok összesen: 7 388 020 100 000 7 288 020 0

Önkormányzatoktól kapott bevételek

Támogatás Felh.összege Ft.

Kimutatás
a költségvetési támogatás felhasználásról

2010.év Közhasznúsági jelentés 2.sz.melléklete
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Támogatástnyújtó neve Felhasználás célja
Átvitel 
összege Ft.

Elszámolás 
határideje

időpontja összege Ft. előző évi tárgyévi

1% összesen: 1 101 149
Átmeneti otthon 
működtetéséhez 1 101 149 2011.10.31

NCA-DD-09-0498 SZMM 2010.01.31 1 800 000 Működési költdégek 900 000 900 000 2010.05.31
NCA-DD-10-0156 2010.10.05 1 300 000 Működési költdégek 1 300 000 0 2011.05.31

K-317/2/2010 2010.01.01 5 751 387
Fészek Lakóotthon részére 
egyszeri kieg.támogatás 5 751 387 2010.05.15

FSZF/201-10121 OFA 2010.12.21 21 332 000
Szociális ellátást nyújtó 
tevékenységek támogatása 12 387 060 2011.05.31

ÁFSZ F/000216/09 2010.12.28 500 000
Gk.akadálymentesítés,kép-
zés 500 000 2011.06.15

ÁFSZ F/000249/09 2010.12.28 500 000 Gk.akadálymentesítés 500 000 201106.15

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 
4863/1 2010.01.29 1 500 000

Munkaerő-piaci program 
kidolgozása a tartós 
munkanélkülivé válás 
megelőzésére 1 500 000 2010.11.30

Pályázati bevételek összesen: 32 683 387 22 838 447 0

Összesen: 310 294 388 300 349 448 0

Kaposvár,2011.04.12. Dr.Hegedüs Lajos
elnök

Pályátatból befolyt bevételek

Támogatás Felh.összege Ft.

Kimutatás

Közhasznúsági jelentés 2.sz.melléklete
a költségvetési támogatás felhasználásról

2010.év
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Közhasznúsági jelentés 3.sz.melléklete

Megnevezés
Előző évi összeg 
(eFt)

Tárgyévi összeg 
(eFt) Megjegyzés

% eFt

D. Saját tőke 339 306 355 435 104,76% 16 129

I.    Induló tőke

II.   Tőkeváltozás 201 608 227 079 112,63% 25 471

III.  Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék 112 228 112 228 0,00% 0

V.  Tárgyévi eredmény 25 470 16 128 63,32% -9 342

       Tárgyévi eredmény        
alaptevékenységből 23 980 14 710 61,34% -9 270

   Tárgyévi eredmény 
vállalkozási tevékenységből 1 490 1 418 95,17% -72

Kaposvár,2011.04.12

elnök
Dr.Hegedüs Lajos

Változás

Kimutatás
a vagyoni felhasználásról

2010.év
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Közhasznúsági jelentés 4.számú melléklete

Juttatás megnevezése Megjegyzés
előző évi tárgyévi % Ft.

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0
  Pézbeli juttatások összsen
   -ebből adóköteles
   -ebből adómentes 0
 Természetbeni juttatások összesen
   -ebből adóköteles
   -ebből adómentes
Egyéb juttatások
Összesen: 0 0 0 0
Egyéb célszerinti,de nem közhasznú 
tevékenység keretében nyújtott
 Pénzbeli juttatások 0
 Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások

Mindösszesen: 0 0 0

Kaposvár,2011.04.12

 

elnök
Dr.Hegedüs Lajos

Egyesületünk 2010-ben nem mutatott ki beszámolójában célszerinti juttatást

Kimutatás
a cél szerinti juttatásokról

2010.év

Juttatás összege (Ft) Eltérés
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Juttatás megnevezése Támogatott cél
előző évi tárgyévi % Ft.

Központi költségvetési szervtől

   MÁK Szociális norm. Működési tám. 2010.évre 59 547 590 50 010 387 83,98% -9 537 203
   MÁK Szoc.fogl.ÁFSZ Támogatás Működési tám. 2010.évre 99 199 950 92 225 496 92,97% -6 974 454
   MÁK Oktatási norm Működési tám. 2010.évre 34 370 417 33 879 875 98,57% -490 542
   DDRMK Akkr.bértám. Bértámogatás MMK-ra 34 368 898 31 871 723 92,73% -2 497 175
ÁFSZ Támogató Szolgálat Működési tám. 2009.évre 35 291 600 38 411 400 108,84% 3 119 800
   OEP Működési tám. 2009.évre 22 244 000 19 980 100 89,82% -2 263 900
   Meosz tagarányos támogatás Működési támogatás 958 518 0 Megszünt -958 518
Meosz egyéb támogatás Céltámogatás 3 805 000 3 844 000 101,02% 39 000

0
ÖSSZESEN: 289 785 973 270 222 981 93,12% -19 562 992

Helyi önkormányzat és szerveitől kapott 
támogatás

   Kaposvár MJV Önkorm. Működési támogatás 5 463 676 5 580 000 102,64% 116 324
   Sm.Önkormányzat Működési támogatás 1 500 000 1 000 000 66,67% -500 000
   Helyi Önkormányzatok tám. Csoport rendezvények 650 000 564 000 86,77% -86 000

0
ÖSSZESEN: 7 613 676 7 144 000 93,83% -469 676

0
Jogi személyiségű gazd.társ.kapott tám. Programok csoport rend. 732 710 3 715 600 507,10% 2 982 890
Magánszemélyektől kapott támogatás 3 986 681 4 969 934 124,66% 983 253
Egyéb Napsugár Lakóotthon 5 280 000 2 000 000 37,88% -3 280 000

0
ÖSSZESEN: 9 999 391 10 685 534 106,86% 686 143

SZJA 1%
Napsugár Lakóotthon és Átmeneti 
Otthon 2 456 589 1 101 149 44,82% -1 355 440

Összesen: 309 855 629 289 153 664 93,92% -20 701 965

Kaposvár,2011.04.12 Dr.Hegedüs Lajos

Kimutatás
a kapott támogatásról

2010.év

Támogatás összege Változás

Közhasznúsági jelenté 5.sz.melléklete
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elnök
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Közhasznúsági jelentés 6.számú melléklete

Juttatás megnevezése Megjegyzés
előző évi tárgyévi % Ft.

0 0
Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0
Természetbeni juttatások
   SZJA mentes 0 0 0
  SZJA köteles 0 33 000 100% 33 000
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak,megbízási díjak
Költségtérítések
Belf.kiküldetési díjak 1 144 678 971 114 84,84% -173 564 Személygépkocsi használat költségtérítése

Adott kölcsönök összege 0 0 0 0
Kamatmentes kölcsönök

Egyéb juttatások 0 0 0 0

Összesen: 1 144 678 1 004 114 -140 564

Kaposvár,2011.04.12

elnök

Kimutatás
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2010.év

Dr.Hegedüs Lajos

A szervezet a fent említett juttatásokat egy összegben mutatja ki.

Juttatás összege (Ft) Eltérés

1/1



III. EREDMÉNY LEVEZETÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A. Közhasznú tevékenység bevételei eFt
1. Központi költségvetéstől kapott támogatás

-Normatíva 214 527
-Akkreditációs bértámogatás 32 322
Önkormányzatoktól kapott támogatás 7 388
Társadalombiztosítótól kapott támogatás 23 746
Egyéb támogatás ebből 1% 1101 e Ft 15 939

2. Pályázati úton elnyert támogatás 22 928
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 20 629
4. Tagdíjból származó bevétel 2 180
5. Egyéb bevételek 10 603
6. Pénzügyi műveletek bevétele 1 855
7. Rendkívűli bevételek 3 290

Rendkívűli bevételek
355 407

B. Vállalkozási bevételek
1. Üdültetés árbevétele 1 928
2. Bérbeadás árbevétele 955
3. Gyógyászati bolt árbevétele 11 333
4. Műszaki szolgálat árbevétele 4 315
4. Cipész tevékenység árbevétele 565
5. Intézményi foglalkoztatók árbevétele 7 301
6. Egyéb árbevétel 1 295
7. Kamat 164

27 856

C. ÖSSZES BEVÉTEL: 383 263

D. Közhasznú tevékenység cél szerinti költségei eFt
1. MSE költségei

anyagjellegű költségek 1 520
személyi jellegű költségek 9 138
értékcsökkenés 219
egyéb ráfordítások

2. MSE Egyesítet Közözsségi Szolgálat költségei
anyagjellegű költségek 1 608
személyi jellegű költségek 261

Vállalkozási bevételek összesen:

Tevékenység céljai szerinti bevételek összesen:
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értékcsökkenés
egyéb ráfordítások

3. Körzeti csoportok költségei
anyagjellegű költségek 1 771
személyi jellegű költségek 2 990
értékcsökkenés 3
egyéb ráfordítások 1

4. Otthon humán egészségügyi Szolgálat költségei
anyagjellegű költségek 7 232
személyi jellegű költségek 14 500
értékcsökkenés 286
egyéb ráfordítások

5. NKSZK Nappali Intézmény költségei
anyagjellegű költségek 701
személyi jellegű költségek 11 258
értékcsökkenés 263
egyéb ráfordítások

NKSZK Intézményi Foglalkoztató költségei
anyagjellegű költségek 2 908
személyi jellegű költségek 18 949
értékcsökkenés 319
egyéb ráfordítások 197

6. Napsugár Szociális Központ költségei
anyagjellegű költségek 2 958
személyi jellegű költségek 17 037
értékcsökkenés 948
egyéb ráfordítások 3

7. Napsugár Egyesített  Támogató Szolgálat költségei
anyagjellegű költségek 12 659
személyi jellegű költségek 22 398
értékcsökkenés 1 708
egyéb ráfordítások 42

8. Napsugár Lakóotthon költségei
anyagjellegű költségek 3 725
személyi jellegű költségek 12 705
értékcsökkenés 1 309
egyéb ráfordítások 1 885
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9. Napsugár Fogy.Emberek Átm.Otthona költségei
anyagjellegű költségek 5 771
személyi jellegű költségek 12 797
értékcsökkenés 1 137
egyéb ráfordítások 569

10. Napsugár Fogy.Emberek Nappali Intézmény költségei
anyagjellegű költségek 2 523
személyi jellegű költségek 6 429
értékcsökkenés 763
egyéb ráfordítások 12

11. Napsugár Szociális Foglalkoztató költségei
anyagjellegű költségek 4 394
személyi jellegű költségek 31 925
értékcsökkenés 1 050
egyéb ráfordítások 433

12. Nagyatád Lakóotthon költségei 
anyagjellegű költségek 2 937
személyi jellegű költségek 13 943
értékcsökkenés 203
egyéb ráfordítások 148

13. Nagyatád Fogy.Nappali Intézmény költségei
anyagjellegű költségek 536
személyi jellegű költségek 5 077
értékcsökkenés 196
egyéb ráfordítások 12

14. Nagyatád Kistérségi Támogató Szolgálat költségei
anyagjellegű költségek 3 261
személyi jellegű költségek 5 142
értékcsökkenés 874
egyéb ráfordítások

15. Nagyatád Szociális Foglalkoztató
anyagjellegű költségek 2 388
személyi jellegű költségek 33 362
értékcsökkenés 877
egyéb ráfordítások 212

16. Továbbutalási céllal kapott támogatás továbbutalása
egyéb ráfordítás 7 933
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17. Napsugár Gyógypedagógiai Központ
anyagjellegű költségek 8 463
személyi jellegű költségek 35 708
értékcsökkenés 120
egyéb ráfordítások 1

Tevékenység céljai szerinti kiadás összesen: 340 697

E. Vállalkozási költség 
anyagjellegű költségek 19 522
személyi jellegű költségek 5 383
értékcsökkenés 1 358
egyéb ráfordítás 175

Vállalkozási költség összesen: 26 438

F. ÖSSZES KÖLTSÉG 367 135

G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 16 128

H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0

I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 16 128
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2010. évi  Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 
 
 

Az egyesült szervezettsége: 
Taglétszámunk 2010. január 1-én 3842 fő, 2010. december 31-én 3516 fő volt. 
Tagdíjfizetési arány: 82 % 
Munkavállalók aránya év közben 183-ról 165-re csökkent. 
 
Közhasznú tevékenységünk: 
2010. évben Egyesületünk folytatta azt az utat, amely a szolgáltatások folyamatos fejlesztése mellett 
a közösségi élet magas színvonalon tartását, a tagság számára a helyi csoportok tevékenységén 
keresztül. 
Egyes intézménycsoportjaink a következő közhasznú tevékenységet végezték 2010. évben: 
 
Egyesületi Közösségi Szolgálat 

 
Az Egyesület Közösségi Szolgálata, a megnövekedett feladatok ellenére, sikeresen ellátta a többi 
egységet koordináló, kiszolgáló, szolgáltató feladatát. 2010. évben a hozzánk forduló 
mozgáskorlátozottak részére 92 főnek sikerült lakás akadálymentesítési támogatást nyújtani. 
Telefonos támogatásban 16 fő részesült. 
 
Műszaki Szolgálat 
A rendszeres karbantartási feladatok ellátása mellett jelentős részt vállalt az egyesület épületeinek 
állag megóvásában. Kaposfüredi intézményünknél egy mobil garázs került felállításra, melynek 
alapozási munkáit végezték. A Pécsi utcai telephelyen átalakítást végeztek a műszaki szolgálat 
szakemberei. 
 
Cipő- és bőrárú javítás 
Már második éve nyújtjuk ezen szolgáltatásunkat  a lakosság megelégedésére. 
 

KÖRZETI CSOPORTJAINK 2010. évi TEVÉKENYSÉGE 
 
 

A megye 13 helyén működnek csoportjaink. Munkájuk meghatározó egyesületünk életében. 
Tagjaink a csoportvezetőknél felvilágosítást kapnak az Őket érintő ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 
Önállóan szerveznek kulturális, szabadidős programokat, hogy a tagok a megszokott mindennapi 
gondjaikból kicsit kikapcsolódhassanak. A csoportvezetők, aktivisták igazi összeköttetést 
biztosítanak az egyesület vezetősége felé. 
 
A csoportok tevékenységének bemutatása (röviden): 
 
BARCS 
10 éves a barcsi és a daruvári csoport közti együttműködés. 
Ez alkalomból 80 fő részvételével Bélaváron rendezvény volt. 
16 fővel a daruvári csoport rendezvényén vettek részt. 
A csoportvezető Varasdinon konferencián vett részt. 
Pécsen 20 fő vett részt az EKF rendezvényen. 
Évzáró rendezvény 40 fővel. Fogadóóra igény szerint volt. 



NAGYATÁD 
Az év folyamán a csoport megtartotta a nőnapot, horgászversenyt, klubfoglalkozást – 
szalonnasütéssel egybekötve. Decemberben évzáró rendezvényt tartottak. 
A csoport elfogadta más csoportok rendezvényeire a meghívást. Rendszeresen képviseltetik 
magukat a helyi rendezvényeken, más civilszervezetekkel kialakított kapcsolatukat a továbbiakban 
is ápolni kívánják. 
 
CSURGÓ 
Majdnem minden hónapban klubdélután volt, ahol például tagdíjat lehetett fizetni, megbeszélték a 
programokat. Megtartották a nőnapot, horgászversenyt, civil és sport majálist, évzáró ünnepséget. 
A nyár folyamán több „főzős” versenyen neveztek a csoport tagjai. A versenyek sikeresek voltak, 
minden alkalommal elismerést kaptak. Egynapos kiránduláson voltak a Horvát tengerparton. 
43 fő vett részt, illetve szerepelt a pécsi para fesztiválon. 
Több másik csoport horgászversenyén is részt vettek. 
 
MARCALI 
Az év folyamán a csoport évnyitó farsangi bált, nőnapi, anyák napi ünnepséget, horgászversenyt, 
évzáró rendezvényt tartottak. A klubfoglalkozás, a heti háromszori gyógytorna rendszeres volt. 
Több egynapos belföldi kirándulást, színházlátogatást szerveztek. Más csoportok által szervezett 
rendezvényeken részt vettek.  
Együttműködési megállapodást kötött a csoport a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 
Központtal.  
Dr. Sütő László polgármester úrtól 10 db ingyenes fürdőjegyet kapott a csoport. 
Ingyenes számítógépes tanfolyam indult már a 3. csoportnak. 
 
BALATONBOIGLÁR 
Februárban „batyus bál” volt. 
Áprilisban a húsvéti néphagyományok őrzése volt a cél. 
Májusban vacsorával, bállal egybekötött májusfa kitáncolás, decemberben „mindenki karácsonya” 
címmel rendezvény volt. 
Havi rendszerességgel tartott a csoport gyűléseket a helyi művelődési házban. 
 
LENGYELTÓTI 
Havi rendszerességgel fogadóórát tart a csoportvezető Lengyeltótiban és Buzsákon. 
Megünnepelték a nőnapot. 
Horgászversenyt szerveztek. Más csoportok horgászversenyén is részt vettek. 
 
SIÓFOK 
A csoportvezető rendszeresen részt vett a központi vezetőségi üléseken, valamint a küldöttekkel a 
küldött közgyűlésen. Rendszeresek volt a csoportgyűlések, ahol az éves tervet, kulturális és egyéb 
aktuális programokat beszélték meg. 
Belföldi és külföldi kirándulást szerveztek.  
Májusban Kaposváron a sérült művészek alkotásainak kiállításán vettek részt. 
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett gálaműsoron a siófoki csoport „Somogyi 
Szépkorúakért” kitüntetést kapott a Megyei Közgyűlés Elnökétől. 
A csoport „Partnerségi együttműködési” megállapodást kötött a Siófoki Önkormányzattal a 
Víztorony idegenforgalmi átalakítása, és a Zamárdi Önkormányzattal „Balaton-part turisztikai 
vonzerejének növelése” érdekében beadott pályázatához, ami az akadálymentesítési munkálatokat is 
jelenti. 
 



KAPOSVÁRI Nagycsoport 
A csoportnak a korábbi csoportvezető betegsége, lemondása miatt 2010-ben sem volt programja. 
2010. év őszén új csoportvezető kezdte meg a munkát. Ismerkedik a feladatokkal, a tagsággal, az 
érdemi munka 2011-ben kezdődött. 
 
KAPOSVÁR-ÉSZAK  
A csoportvezető a részt vesz az egyesület vezetőségi ülésein, a megválasztott küldöttekkel az éves 
küldött-közgyűlésen.  
Májusban évnyitó csoportrendezvény  -  Igal Napsugár Ház 
Egyesületünk üdülőjében tartotta a csoport a rendezvényt, hogy népszerűsítsük az akadálymentes 
pihenés lehetőségét. 
A csoportvezető szervezésével kiállítás nyílt a Corsó Üzletházban sérült művészek munkáiból. 
Bőhm András verseskönyvének bemutatójának szervezésében a kiadástól a bemutatásig a 
csoportvezető aktívan részt vett.  
 
KAPOSVÁR-DÉL 
A csoport 2010-ben kevesebb rendezvényt tartott. Megtartották a nőnapi megemlékezést, és a 
horgászversenyt. Augusztusban kirándulást szerveztek az Ópusztaszeri Nemzeti Parkba. 
A hagyományként számon tartott záró rendezvényt novemberben tartotta a csoport.  
 
BALATONLELLE 
A csoport már 2009-ben, és 2010-ben sem működött. Semmilyen rendezvényük nem volt. A 
csoportvezető elköltözött. Más személy nem vállalta a feladatot, így 2011-től a csoport megszűnt. 
 
T A B  
Havi rendszerességgel megtartották az összejöveteleket, ahol megbeszélik a mozgáskorlátozottakat 
érintő problémákat, rendelkezéseket. Nőnapi ünnepséget tartottak, belföldi kirándulást szerveztek. 
Decemberben esélyegyenlőségi nap keretében megtartották  „mindeni névnapját” és a karácsonyi 
ünnepséget. 
 
FONYÓD 
2010-ben csoportvezető váltás történt. 
Az eddigi csoportvezető a pénztárosi feladatokat látja el. 
A feladatokat közösen próbálják megoldani, már közösen szervezték a nőnapot. 
 



2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 
 

Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ intézménycsoportjai 
 

Gyermekeket ellátó intézmények: 
 Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 
 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ 

Felnőtteket ellátó intézmények 
 Napsugár Integrált Szociális Intézmény 
 Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat 
 Napsugár Kistérségi Szociális Központ 

 
INTÉZMÉNYI ADATOK: (2010. december) 
ELLÁTOTTAK:  
Gyermeklétszám: 
Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ: 
 Pedagógiai Szakszolgálat:  59 fő 

ebből:      7 fejlesztő felkészítés 
       33 korai fejlesztés 
         19 integrált 
        
 Óvoda    11 fő 
 Fejlesztő iskola  24fő 
Összesen:     94 fő 
94 főből  30 fő igényli a szociális ellátást,melyet a Napsugár Szociális Szolgáltató Központ biztosít. 
Felnőtt létszám:  
Támogató Szolgálat:      
Személyi segítés     12 fő 
Személyi szállítás     42 fő, ebből:30 fő állandó szállítás 
Napsugár Integrált Szociális Intézmény: 
Lakóotthoni ellátás:     12 fő 
Fogyatékos emberek Átmeneti Otthoni ellátás:  15 fő fordult meg éves szinten 
Fogyatékos emberek Nappali Intézményi ellátás: 28 fő,  
szociális foglalkoztatásban résztvevők száma:  fejlesztő felkészítésben. 32 

 munka-rehabilitációban 8 
vett részt. 

Napsugár Kistérségi Szociális Központ: 
Nappali Intézményi ellátás:    29 fő, ebből 21 fő szociális foglalkoztatásban 

vett részt. 
 
DOLGOZÓI LÉTSZÁM:    63 fő 

 . 
  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ több intézménycsoportból áll. 
Közoktatási feladatokat lát el gyermekintézményünk a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani 
Központ (Kaposvár Béke u) 
 
Szociális feladatokat lát el: 
Napsugár Szociális Szolgáltató Központ (Kaposvár Béke utca) 
Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat (Kaposvár Iszák utca) 
Napsugár Integrált Szociális Intézmény (Kaposvár Rezeda utca) 
Napsugár Kistérségi Szociális Központ (Kaposvár Pécsi utca) 
 
2010  év feladata a Napsugár Habilitációs és Rehabilitációs Központ intézmény egységeinek 
zavartalan működése volt.  
Gyermekintézménye: Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ valamint a Napsugár 
Szociális Szolgáltató Központ pedagógiai szakszolgálati, óvodai és fejlesztőiskolai tevékenységet 
lát el, illetve biztosítja a szociális ellátást. Gyermekeinkkel részt veszünk különböző 
rendezvényeken. Legjelentősebb eseménye 2010 tavaszán megrendezett fejlesztő iskolai 
konferencia volt. Intézményünk bekapcsolódik a szociális gondozók, főiskolai hallgatók képzésébe.  
Felnőtt intézmények: 
Napsugár Integrált Szociális Intézmény lakóotthoni, átmeneti és nappali ellátást nyújt szociális 
foglalkoztatással. A lakóotthoni részleg 12 fővel működik, telt létszámmal, várakozók száma 5 fő.  
Az átmeneti otthon kihasználtsága nagyobb volt, mint előző évben. Fiataljaink rendszeresen részt 
vesznek a város és megye különböző sport, kulturális eseményein,országos vásárokon,színházi 
látogatásokon. A szociális foglalkoztatás során a nyomdai előkészítő és a kőedénykészítő 
tevékenység a meghatározó.  
Napsugár Kistérségi Szociális Központ nappali ellátás mellett szociális foglalkoztatás is zajlik. 
Az intézményben járó ellátottak szívesen vesznek rész szabadidős programokon. Szabadidős 
tevékenységek közül legkedveltebb a táncklub. Lehetséges sportolási lehetőségek az íjászat, asztali 
tenisz, tollas. Figyelmet fordítunk az ellátottak egészségi állapotának javítására mozgásfejlesztéssel, 
masszázsal. 
 
Kaposvár, 2011.április 27. 
 

 
Beleznai Csilla 

igazgató 



A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 
„Fészek” Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon 

2010. évi tevékenységének összegzése 
 
 

 A „Fészek” Szociális Szolgáltató Központon belül négy ellátási formával állunk a 
fogyatékos személyek rendelkezésére. Ezek a következők:  
 
1. fogyatékos személyek lakóotthona, 
2. fogyatékosok nappali intézménye  
3. támogató szolgálat  
4. szociális foglalkoztatás 

 
Célunk, hogy  
• munkánkat jól képzett szakemberekkel, egyre magasabb szakmai színvonalon végezzük. 

Ennek érdekében, lehetőségeinkhez mérten részt veszünk szakmai rendezvényeken, képzéseken, 
rendszeresen esetmegbeszéléseket, csoport értekezleteket tartunk, igyekszünk saját tudásunkat, 
kapcsolatainkat gyarapítani. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra is, hogy minőségirányítási 
elveket kövessük és az elvárásoknak maradéktalanul eleget tegyünk. 

• szolgáltatásaink révén elősegítsük a fogyatékos emberek társadalmi integrációját, önálló, 
önrendelkezésen alapuló életvitelét, azáltal, hogy lehetőséget nyújtunk lakhatásra, 
foglalkoztatásra, közösséghez való tartozásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, biztosítjuk a 
személyi segítségnyújtást, stb.  
Alapelvünk, hogy csakis ott és annyit segítsünk, amennyit a megrendelő feltétlenül megkíván. 
Nem helyette, hanem vele együtt, az ő bevonásával végezzük megbízásunkat.  

 
2010.  évben következőket valósítottuk meg: 

• Megtörtént az intézmény minőségirányítási rendszerének belső auditálása 
• Eleget tettünk különböző intézmények felé az adatszolgáltatási kötelezettségünknek 
• Jóváhagyott pénzügyi és szakmai beszámolókat készítettünk pályázati elszámolásokhoz. 
• Az év során több alkalommal is az ORSZI bizottsága számára készítettünk elő 

anyagokat a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatokhoz és segítettük 
helyszíni munkájukat. 

• Több nyertes pályázatot készítettünk. Eredményesen szerepeltünk a szociális 
foglalkoztatással kapcsolatos működési pályázaton, majd a 2. közös pályázaton is, melynek 
eredményeképpen többlettámogatást kaptunk. 

 
Állandó szabadidős programok: 
• olvasási lehetőség (napilapok, hetilapok, folyóiratok) 
• elektronikai szórakoztató eszközök használata 
• kézműves foglalkozások (szövés, varrás, ragasztási technikák) 
• kertészkedés 
• háztartási ismeretek (pl. étlap megtervezése, vásárlás megszervezése és lebonyolítása, sütés-

főzés fortélyai, stb.) 
 
Egyéb programok: 

• Megtörtént az éves munkaprogramok összeállítása az érintettek bevonásával 
• Tavaszi/őszi nagytakarítás, tereprendezés, kertészkedés a munkatársak és ellátottak 

bevonásával 



• Ügyességi és szellemi feladatok 
• Ünnepi rendezvények (pl. karácsonyi ünnepség) 
• Zenés-mozgásos darabok betanulása és előadása közönség előtt 
• 9. alkalommal került megrendezésre – a már hagyományosnak mondható - születésnapi 

rendezvénysorozatunk. 
• Kirándulások (a budapesti vidámparkba, falusi tájházhoz, az ország különböző pontjaira, 

stb.) 
 
Képzések: 

Az év folyamán több munkavállaló számára lehetőséget biztosítottunk képzésre, 
továbbképzésre: 
• összesen 7 személy kreditpontos képzésen vett részt a Magyar Vöröskereszt, valamint az 

Oktker- Nodus Kiadó Kft. szervezésében, közülük 3 fő teljesítette az aktuális továbbképzési 
időszakra vonatkozó továbbképzési kötelezettségét 

• minden érintett részt vett az esedékes éves tűz- és munkavédelmi és a MIR oktatásokon, 
találkozókon 

• Lehetőség szerint részt vettünk a módszertani intézmény és más szervezetek által rendezett 
szakmai programokon, konferenciákon. 

 
Intézményünkben lefolytatott ellenőrzések: 

• Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
• Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága.  
• ÁNTSZ, ellenőrzése során ápolás-szakmai hiányosságot nem tapasztalt 
• DDRMHSZK - módszertani ellenőrzés 
• Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – támogató szolgálat ellenőrzése 
• Munkaügyi hatósági ellenőrzés 
• Munkavédelmi hatósági ellenőrzés 

 
Feladatvégzés az egyesületi közösség érdekében: 

• A „Fészek” Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon egyetlen intézményében sem 
foglalkoztatunk kisegítő személyzetet, ebből adódóan az intézményhez tartozó közösség 
végzi el a naponta és esetenként adódó feladatokat, mint pl.: takarítás, parkosítás, 
udvarrendezés, hólapátolás, stb. 

• Olyan együttműködő partnereket kerestünk, akik gondolataikkal, munkájukkal, esetleg 
adományaikkal segítettek bennünket. 

• Több alkalommal a munkatársi közösség együttlétére alkalmat adó programot szerveztünk 
(pl. kirándulás, zenés-táncos programok összeállítása és betanulása) 

 
Támogatóink: 

• Nagyatádi Kórház - Rendelőintézet 
• Somogy Megyei Munkaügyi Központ- Nagyatád 
• Városgondnokság- Nagyatád 
• Magyar Vöröskereszt 
• magánszemélyek 
 
 
 
 
 



 
 

Az egyes intézmények munkájának éves összefoglalója 
 
I. Lakóotthon 
 
Tárgyévi tevékenységünk a következőkre terjedt ki: 
 
1. Közösségformálás  

- rendszeres csoportos beszélgetés  
- egyéni beszélgetések 
- egyéb közös összejövetelek (pl. megemlékezés ünnepekről, szabadidős programok stb.) 

2. Az egyénnel mint személyiséggel való törődés 
- egyéni beszélgetések 
- egyéni fejlesztési tervek elkészítése, folyamatos értékelése, szükség esetén módosítások 

meghatározása az érintettel közösen 
3. Az intézmény külső kapcsolatai 

- folyamatos munkakapcsolatban álltunk az egyesület különböző egységeiben dolgozókkal, a 
helyi körzeti csoporttal 

- a város más intézményeivel való kapcsolatainkat továbbra is ápoltuk, bővítettük 
- mozgássérültek rendezvényein való megjelenés (akár megyén kívül is) 
- mozgássérültekkel kapcsolatos információk folyamatos figyelése, tájékoztatás 

4. Szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése 
A szabadidős programok szervezésénél mindenkor az ellátottak igényeit tartottuk szem előtt. 
- Ügyességi, szórakoztató vetélkedők 
- Szabadtéri programok ( grillezés, szalonnasütés, bogrács ételek készítése, virág ültetés, stb.) 
- Séták, kirándulások, csoportos utazások 

5.   Az ellátottak munkához való jutásának lehetősége 
 A „Fészek” Lakóotthonban ellátott emberek számára kivétel nélkül mindenkinek biztosítani 
tudtuk a fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban való részvételt. 
6. A lakók létszámának alakulása a tárgy évben 

2010-ben 3 lakó költözött ki a lakóotthonból. 
 

II. Fogyatékosok Nappali Intézménye 
 

Intézményünk célja különféle fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű, de 
valamilyen formában foglalkoztatható, 16. életévüket betöltött, de nyugdíjkorhatárt még el nem ért 
rászorulók nappali ellátása. Lehetőséget nyújtunk számukra, hogy közösséghez tartozhassanak, 
munkát végezhessenek, szabadidejüket hasznosan tölthessék. 
 
Tevékenységi területeink 2010. során 
 
1. Közösségformálás 

- rendszeres csoportos beszélgetések (gondozási csoportonként, ill. az összes ellátottal) 
- egyéni beszélgetések 
- intézményi és külső rendezvényeken való részvétel 
- egyéb összejövetelek (ünnepek, szabadidős programok) 

2. Kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival, barátaival 
- hozzátartozók bevonása az intézmény munkatársai és az ellátotti közösség által szervezett 

programokba (pl. üdülés, kirándulás egyéb közösségi programok) 



3. Az egyénnel mint személyiséggel való törődés 
- egyéni beszélgetések 
- a problémahelyzetek kezelése azon a szinten, melyen azok felmerültek 

 
4. Az intézmény külső kapcsolatai 

- együttműködés a város más szociális intézményeivel 
- az intézmény képviselete a városi rendezvényeken 
- fogyatékosokkal kapcsolatos információk figyelése, tájékoztatás 

5. Foglalkoztatás 
- 2010. évben továbbra is sikerült a nappali intézmény ellátottai számára a munkavégzés 

lehetőségét biztosítanunk, fenntartanunk. Az intézmény tagjai nyomdai kisegítő 
tevékenységet, ill. cérnacsomagolást végeztek. 

6. Egyéb programok 
Azon tagjaink számára, akiknek sérültségük természetéből fakadóan különösen nagy szükségük 
van speciális feladatokban, programokban való részvételre, nagy hangsúlyt fektettünk a 
megtapasztalásra, az egyes feladatok, szituációk átélésére, a saját élmények útján való tanulásra. 
Az intézmény tagjai minden tevékenységben számíthattak segítségünkre, elsődleges célnak 
azonban azt tekintettük, hogy az egyes feladatokat lehetőség szerint maguk oldják meg, saját 
képességeik, készségeik maximális felhasználásával. 
2010-ben folytatott programjaink a következők voltak: 

- konyhai tevékenység (sütés – főzés) 
- kézimunka foglalkozások  
- kertészkedés 

Egyéb megvalósult programjaink: 
- szellemi és ügyességi vetélkedők 
- kirándulások: múzeumlátogatás,  
- mozgásfejlesztő foglalkozások: gimnasztika, zenés torna, séta, asztalitenisz,  

7. Az ellátotti létszám alakulása 
2010. folyamán a nappali intézmény kapacitása (összesen: 32 fő) feltöltött volt 

 
III. Kistérségi Támogató Szolgálat 
 

Az intézmény célja: Nagyatádon és a környező településeken élő rászorulók hozzásegítése 
az önrendelkezésen alapuló önálló életvitelhez. Ennek megfelelően 2010. évben a következőket 
valósítottuk meg: 

 
Napi munkafolyamatok: 
- megbízókkal való folyamatos kapcsolattartás (a helyszínen tett látogatásokkal) 
- tájékoztató jellegű megbeszélések (személyi segítőinkkel) 
- esetmegbeszélések (személyi segítőinkkel) 
- pontos munkabeosztás heti megbeszélése 

 
A Támogató Szolgálat által nyújtott lehetőségekről folyamatosan, szükség szerint pedig eseti 

jelleggel pontos információt juttatunk el az emberekhez.  
Ennek módjai és eszközei a következők voltak: 
hirdetések a helyi TV-ben, újságokban 
kapcsolatok megerősítése a környező települések szociális szakembereivel 
kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere más támogató szolgálatokkal 
együttműködés más (szociális, oktatási) intézményekkel, akik hasonló feladatokat látnak el (pl. 
Gondozási Központ, speciális általános iskola) 



 
Szolgáltatásaink: 
1. Szállító szolgálat 
a szállításokat a megrendelő igényeinek megfelelően végeztük, szükség szerint kísérőként személyi 
segítőt biztosítottunk 
2. Információs, tanácsadó szolgáltatás 
telefonon és személyesen is álltunk az érdeklődők rendelkezésére 
a fogyatékosokat érintő információkról való tájékoztatás 
szükség esetén a kliens átirányítása a számára megfelelő, nem általunk nyújtott szolgáltatáshoz 
3. Személyi segítségnyújtás 
alapelv: nem a megrendelő helyett végezni a feladatokat, hanem vele együtt, a szükséges segítség 
biztosításával 
A szolgáltatás nem korlátozódik külső megrendelésekre, hanem a „Fészek” többi ellátottainknak is 
rendelkezésére állunk. Az ellátást mindenkori kapacitásunk függvényében, munkanapokon 
biztosítjuk. 
 
IV. Szociális foglalkoztatás 
 
A finanszírozási rendszer változása 
2010-től a szociális foglalkoztatás finanszírozása, hasonlóan a támogató szolgálatokéhoz, az addigi 
normatív állami támogatási forma helyett pályázati úton történik. Az új finanszírozási formával járó 
változásokhoz és új követelményekhez Szolgálatunk sikeresen alkalmazkodott. Sajnálatos 
körülmény azonban az, hogy egy kedvezőtlen jogszabályi változás miatt 2010-ben az 55. életévüket 
betöltött ellátottaink foglalkoztatására nem volt lehetőségünk.  

 
2010-ben  a szociális foglalkoztatásban összesen 32 fő fejlesztő felkészítő foglalkoztatására 

volt lehetőség 4, 6 és 7 és 8 órás napi munkaidőben.  
 Tárgyévi működésünk során biztosítani tudtuk a folyamatos és eredményes, a megrendelő 
elvárásainak megfelelő munkavégzés lehetőségét. 
Munkánk során fontos szempontnak tartjuk, hogy minden munkavállaló egyénre szabott 
bánásmódban részesüljön. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 
foglalkoztatottak képességeit, készségeit, pillanatnyi egészségi állapotát, teherbíró képességét 
figyelembe véve kapjanak feladatokat és segítői támogatást. Éppen ezért egy-egy konkrét feladat 
elvégzésével kapcsolatos megbízást mindig alapos szóbeli, magyarázó tájékoztatás és gyakorlati 
szemléltetés előz meg, ezt követően pedig a munkafázisok igény szerinti begyakorlásra van 
lehetőség.  

Az egyénre szabott bánásmód mellett nagy hangsúlyt fektetünk a jó munkahelyi légkör 
kialakítására is. Ennek érdekében alapvető elvárásoknak (mint pl.: munkaidő betartása, 
alkoholmentes állapot, lelkiismeretes és odaadó hozzáállás a munkavégzéshez, egymás tisztelete és 
megbecsülése, stb.) feltétlenül meg kell felelni. 
 
 
 
Nagyatád, 2011.04.06. 
 
                                                                                          Hervai Anna igazgató                  
 



OTTHONI SZAKÁPOLÁSI ÉS HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 
2010. évi beszámoló 

                                                  
Az Otthoni Szakápolási és Humán Egészségügyi Szolgálat a tevékenységét Kaposvár városban 
és a megye harmincöt településén végzi. 
 
V. A szolgálatnál magasan kvalifikált szakdolgozók kompetenciájuknak megfelelően, orvos, 

szolgálatvezető, szakfelügyelő irányításával, utasításával, önállóan végzik munkájukat. 
 
Meghatározott ápolási tevékenységre adott megbízást követően, az ápolási standardok szigorú 
betartásával, ápolási dokumentációk vezetésével végeznek. 
A szolgálatnál 6 főállású és 10 részfoglalkoztatású munkatárs dolgozik. /gyógytornász, diplomás 
ápoló, felnőtt szakápoló, OKJ ápoló, fizikotherápiás asszisztens/ 
Együttműködési szerződésünk van háziorvosokkal, szakorvosokkal, beleegyező nyilatkozataink 
vannak a polgármesterektől, MEP által finanszírozottak a szolgáltatásaink. 
Jelenleg a területi lefedettségünk miatt 3 ÁNTSZ szakmai felügyelete alá tartozunk. 
A regionális átalakulás miatt a szakirányú tevékenységek ellenőrzését az Országos Szakfelügyeleti 
Módszertani Központ végzi.     
A 2010 évben összesen 7871vizitet teljesítettünk, teljes ellátásra és részleges ellátásra szoruló 
betegek körében. 
Szakápolás: 4711vizit. 
Gyógytorna: 2020vizit. 
Fiziotherápia: 1140vizit. 
 
Havonta : 95-100-beteget részesítünk Otthoni Szakápolásban 
  
MEP által szerződött vizitszámunk 6860. 
 
2010. évben folyamatos ellenőrzésben részesítettek bennünket a felügyeleti és finanszírozási 
szervek. 
Az ellenőrzések eredménye: 
Somogy megyei szinten a legkiválóbb eredményeket értük el a Szakápolási Szolgálatok között. A 
munkánk teljes elismerési sikert aratott. 
    
Továbbképzések: 
 
Folyamatos Pontszerző Továbbképzéseken, 
ÁNTSZ, Kórházak által meghirdetett továbbképzéseken vesszünk részt és a kötelező képzéseken. 
 
Beruházások:  
 
Az Otthoni Szakápolás eredményéből: amortizálódott eszközeinket cseréltük ki /vérnyomásmérők, 
TENS, és egyszer használatos eszközök és fizioterápiás eszközök  vásárlása történt. 
2004. novemberétől ISO. 2001. szabvány szerint dolgozunk. 
2010 év novemberétől megújult a minőségirányítási rendszerünk. Kötelezővé tették a MOHE tagjai 
részére az új rendszert, amit jelenleg dolgozok ki. 
 
 
 
 



Humán Egészségügyi Szolgáltatások: 
 
Orvosi Műszerek és Gyógyászati Segédeszköz Szaküzletünk: orvosi műszerek, gyógyászati 
segédeszközök, inkontinencia és kötszer termékek forgalmazásával foglalkozik. A helyszínen 
vénybeváltás történik. Ami a boltunkban nem található, megrendelés alapján beszerezzük.  
ÁNTSZ engedéllyel működünk 2005 június24-től 
 
A boltban üzletvezető dolgozik gyógyászati segédeszköz és forgalmazói végzettséggel. 
A bolt bevétele növekedett. A bolt eszköztára bővült akadálymentes eszközökkel amit vény alapján 
és vény nélkül is megvásárolhatnak kedves vevőink. / speciális mosdók, WC, zuhanyülőke, króm 
kapaszkodok, WC magasítók, indukciós erősítők. 
 
Alaptevékenységünkhöz szervesen kapcsolódik az ápolási és mozgásfejlesztő eszközök, 
gyógyászati segédeszközök kölcsönzése. Otthoni szakápolási tevékenységünk közben gyakran 
szembesülünk az igénnyel, hogy a gyógyulás időtartamára biztosítsunk segédeszközt, tartós 
betegség, vagy betegség utáni állapotjavulás érdekében. 
ÁNTSZ működési engedély módosítás történt a bolt megváltozott nyitva tartása miatt. 
 
 
                           
Kaposvár, 2011. 04. 28.                                                                         Beidekné Kacs Éva 
                                                                                                                  Szolgálatvezető 
 
                                          

 
 
 

Rehabilitációs Képzési és Szabadidő Központ Igal, Hegyi u. 7. 
2010-es évi beszámoló  

 
Az egyesület igali üdűlőjében148-fő 597 vendégéjszakát töltött el. Az ebből származó 

bevétel:1928-eFt volt, és a támogatásból való bevétel, ami 219-eFt. Így az  össz bevétel: 2150-
eFTt. A tervezett 3750-eFft-tól 1600-eFt-tal kevesebb, ami a nagyfokú gazdasági válság, 
valamint az elszegényesedés okozott, amitől az üdülés nagymértékben visszaesett. Ez nem az 
üdülővel illetve annak minőségével és az ott dolgozók munkájukra róható fel. Bizakodunk az 
idei gazdasági év javulásában, hogy jobb anyagi körülmények között több vendég tudja igénybe 
venni az üdülőt.  
 
 
     Készítette: 

 Tóth Lajosné gondnok 
       Igal:2011.04.14 

 
 



Beszámoló a Napsugár Egyesített Támogató Szolgálata 
2010.évi tevékenységéről 

 
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, a támogató szolgáltatás és a közösségi 
ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30.) kormányrendeletnek 
megfelelően, 2009 január 01-i hatállyal, a fenntartásában működő támogató szolgálatok 
integrálásával létrehozta Napsugár Egyesített Támogató Szolgálatát.  
 
Az intézmény finanszírozási támogatása 2011. december 31-ig, az integrált Támogató 
Szolgálatokat megillető alaptámogatásból, valamint az Állami Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatallal kötött   TSZ-248/0-2008 számú finanszírozási szerződésben illetve az ezt módosító 
finanszírozási szerződésekben meghatározott feladatmutató alapján meghatározott 
teljesítménytámogatásból  tevődik össze. 

 
Az Egyesített Támogató Szolgálat 2010-ben is az 1993. évi III.tv 65/C §-ban  
meghatározottaknak, valamint a többször módosított 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet  
vonatkozó (39/A–39/D§) szakmai követelményeknek megfelelően végezte feladatát                                           

 
Elsődleges ellátási területe:      Kaposvár MJV közigazgatási területe 

További ellátási területek: Kaposvári Kistérség, Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség,  
                                                    Lengyeltóti Kistérség, Tabi Kistérség, a Fonyódi Kistérség   
                                                    a módosított Működési engedély alapján 2010.11.11-i  
                                                    hatállyal kikerült a Szolgálat ellátási területéből. 
 
2010 évben szerződés szerint teljesítendő feladatmutató: 12 840 fe 
2010-ben ténylegesen teljesített feladatmutató:                         18 372 fe 

              Személyi segítés:   7 432  fe (40.45%) 
              Személyszállítás:                10 940 fe (59.55%) 

  
Támogató szolgáltatási Megállapodással rendelkező, ellátásunkban részesített, 

szociálisan rászorult fogyatékos személyek száma 2010-ben összesen: 54 fő  
Rendszeres személyi segítésben részesítettek száma: 10 fő/7 432 óra/év-1 950 alkalom/év 

                                                                                        
A személyi segítés ellátottakra gyakorolt hatása elsősorban a megváltozott élethelyzet 

elfogadásában, a csökkent ill. megváltozott képességek fejlődésében, az énkép erősödésében,  
önálló életvitel kialakulásában mérhető.  

Az ellátásunkban részesülő fogyatékosok hozzátartozói számára: segítségünkkel 
lehetővé válik munkahelyük megtartása, ill. munkaerőpiacon való részvételük.  

Számukra mind a fizikai, mind a mentális vonatkozású, akár időleges tehermentesítés is                     
sokat jelent.  

A személyi segítést minden esetben egyénre szabott, az ellátásban részesülő igényeihez, 
képességeihez, a fogyatékosság típusához, a sérültség mértékéhez igazodó, Egyéni Gondozási 
Terv alapján végezzük. 

Rendszeres személyszállításban részesítettek száma: 42 fő  
                                   109 398 (utas)km/év  -  5 198 szállítási alkalom/év 
Mindkét szolgáltatást igénybevevők száma:                3 fő 
A szállító szolgáltatás célja: a hozzáférés, az elérhetőség lehetővé tétele, biztosítása. 
A Támogató Szolgálat ily módon közvetetten segíti a fogyatékos emberek társadalmi 

életben való aktív részvételét. Rendszeresen szállítjuk a Kistérségek közigazgatási területéhez 



tartozó településen élő gyermekeket: fejlesztő, képző intézményekbe, foglalkozásokra, a 
megváltozott munkaképességű felnőtt igénylőket munkahelyükre. 

Igény szerint végezzük az ugyancsak az Egyesület fenntartásában működő Átmeneti és 
Lakóotthon lakóinak szállítását kulturális, sport, szabadidős és egyéb közösségi 
rendezvényekre.  

Bevásárlások, hivatalos ügyek intézéséhez, orvosi vizsgálatokra való eljutásukat 3, 
kerekesszékesek szállítására is alkalmas, emelőszerkezettel ellátott, speciális szállítójárművel 
biztosítjuk. 

A szállítás során kísérőt minden esetben, személyi segítőt igény szerint biztosítunk. 
 
Az ellátások területi és fogyatékossági típusok szerinti megosztása: 
         Személyi segítés: Kaposvár városban  9 fő – 2 fő látás-, 7 fő mozgássérült 
                                      Kadarkút-Nagybajomi Kistérség: 1 fő – súlyos mozgásfogyatékos 
         Személyszállítás: Valamennyi Kistérségből érkeznek és teljesülnek szállítási  

                                        igények. A Kistérségek 16 településén szállítószolgáltatásunkat  
                                        igénybevevő 18 személyből : 

2 fő látássérült 
5 értelmi fogyatékos gyermek 
5 halmozottan fogyatékos gyermekkorú 
6 súlyos mozgássérült 

        A  26 kaposvári szállítást igénylőből  
   halmozottan fogyatékos  9 gyermekkorú 
   autista                              1 gyermekkorú 
   mozgássérült                    16 fő 

 Információ, tanácsadás: zömében telefonon történik, de személyes megkeresés útján is 
fordulnak Szolgálatunkhoz információért. Tapasztalataink szerint a megváltozott élethelyzetbe 
kerülő fogyatékosok és hozzátartozóik nem rendelkeznek kellő ismerettel, információval az őket 
fogyatékosságuk okán megillető szolgáltatási, ellátási lehetőségekről. A Támogató Szolgálat 
2010-ben 58, a fentiekkel kapcsolatos érdeklődőnek nyújtott adekvát információt. 
 

  Személyi és szakképzettségi jellemzők  
  A Támogató Szolgálatok létszám és szakirányú végzettségének feltételeit az 1/2000 (I.7.)    
  SZCSM rendelet szabályozza. 

Az Egyesített Támogató Szolgálat 2010.12.31-én munkaviszonyban álló dolgozóinak száma: 11 
fő 
 Szolgálatvezető: 1 fő – főállású  
         Személyi segítő:  5 fő – főállású  
 Gépkocsivezető: 5 fő – főállású            
Valamennyi dolgozó rendelkezik a jogszabályban előírt szakmai képzettséggel.  
         
 

2010-ben a Támogató Szolgálat valamennyi dolgozója befejezte a speciális támogató 
szolgáltatási képzést, így a szakképzettségi arány 100% 

Befejeződtek a 2009-ben kezdett kreditpontos képzések is. 2010 év végére a Támogató 
Szolgálatnak továbbképzési kötelezettsége nincs. 
Helyettesítés, fejlesztés 
 
Személyi segítők szabadság, vagy betegség miatti helyettesítését külső, szociális 
szakképzettséggel rendelkező dolgozók megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásával, ill. a 



jó együttműködésnek köszönhetően, a Kolping Támogató Szolgálat bevonásával sikerült az 
ellátások zökkenőmentes biztosításával megoldanunk.  
Szállítószolgálatunk gépkocsivezetőinek helyettesítése az Egyesület más egységeiben 
foglalkoztatott, speciális szállítószolgáltatási képzéssel rendelkező gépkocsivezető bevonásával 
történt. 
 
Nehézséget jelentett a gépkocsipark csökkenése – 2010.11.01-től az addigi 4 gépjármű helyett 3-
al teszünk eleget a változatlan számú szállítási igényeknek. 
A rugalmas munkaszervezésnek köszönhetően azonban – a személyi segítéssel egyezően – a 
személyszállításban is sikerült minden beérkező igényt kielégíteni. 
Támogató szolgáltató tevékenységekre várakozó 2010-ben sem volt. 
 
Fejlesztésre a finanszírozási támogatás terhére 2010-ben sem volt lehetőségünk. Az ÁFSZ által 
finanszírozott fejlesztési pályázati támogatásból vált lehetővé egy újabb 4+3 pontos 
kerekesszék és utas rögzítő biztonsági rendszer beszerelése az ezzel még nem rendelkező 
gépjárműbe. 
 A fogyatékos gyermekek szállítását rendszeresen végző szállítójármű fűtését a Kaposvár 
MJV Önkormányzattól - támogatás címén - kapott forrás kiegészítést használtuk fel.  
 
Kapcsolattartás, együttműködés 
A támogató Szolgálat napi szintű (telefonos, személyes) kapcsolatot tart az ellátottakkal, 
hozzátartozóikkal, törvényes képviselővel. 
Együttműködéssel rendelkezik a Kaposváron és a Kistérségekben működő szociális, eü-i, 
közszolgálati szolgáltatókkal, civil és érdekvédelmi szervezetekkel / Gondozási Központ, 
Jelzőrendszeres h.s., CsSK, Munkaügyi Központ, Esélyek Háza, háziorvosok stb) 
 
Egyéb szakmai lehetőségek 
 

A Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat 2010-ben is biztosította a Dunántúli Régió 
személyi segítői részére a terepgyakorlati helyszínét, valamint részt vett elméleti és gyakorlati 
képzésükben.  

Tevékeny részt vállalunk az ÁFSZ  által létrehozott Dunántúli Regionális Referencia 
Intézmény munkájában szakértői feladatok ellátásával.  

Ennek keretében 2010 márciusában és szeptemberében a Szolgálat székhelyén (Iszák 
u.42)  Szakmai Napot szerveztünk 25 – 25  dunántúli kolléga részvételével.        

A Támogató Szolgálat dolgozói valamennyien a Szervezeti és Működési Szabályzatban, 
valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint, a szakmai és etikai követelményeknek 
maximálisan megfelelve, elhivatottan végzik munkájukat. 

 
 
 
                                          
A beszámolót készítette:       dr.Berencz Ferencné  

 szolgálatvezető 
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