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Az Egyesület rövid bemutatása 
 
Az Utcai Szociális Segítık Egyesülete 1992. 04. 17-én alakult, a KEM Bíróság 
PK.60.097/1992 számon 1992. 05. 18-án jegyezte be és 1998. 08. 15-én a PK.60.097/1992 
számon közhasznú szervezetté nyilvánította. 
 
Az Egyesület 2011. évben is az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelıen mőködött. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
Az Egyesület elnöke: Balatoni Ágnes 
 
Az Egyesület közgyőléseirıl jegyzıkönyv készült. A közgyőléseken ismertettük a tagokkal az 
Egyesület pénzügyi beszámolóját. Az elızı évi SZJA 1% felhasználásának nyilvánosságra 
hozatala megtörtént. A közgyőlések határozatképesek voltak. 
Az Egyesület bevételeinek jelentıs része pályázati támogatás.  
A számviteli törvény alapján kettıs könyvvitelt alkalmaz az Egyesület. 
Az Egyesületnek köztartozása nincsen. 
A teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 13 fı, a 
részmunkaidıben foglalkoztatottaké 3 fı, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyúak 
átlagos állományi létszáma 5 fı. 
Az Egyesület pénzét az OTP Bank Rt. KEM fiókjának folyószámláján vezeti. 
Adószám: 19151379-1-11 
 
 

I. Számviteli beszámoló 
 
A számviteli beszámoló a számviteli-, illetve a közhasznú szervezetekre vonatkozó 
jogszabályok elıírásainak megfelelıen készült.  
 
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója az 
alábbi részekbıl áll: 

1. Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves 
beszámolójának mérlege, valamint 

2. Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves 
beszámolójának eredmény-kimutatása. 

 
Az Egyesület könyvvezetésének módja kettıs könyvvitel. Könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
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1. Az egyszerősített éves beszámoló mérlegének adatai (összegek ezer Ft-ban): 
 
 

Megnevezés Elızı év Zárás éve 

A. Befektetett eszközök  17.670 16.247 

  I. IMMATERIÁLIS JAVAK - - 

 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 17.670 16.247 

III. BEFEKTETT ESZKÖZÖK   - - 

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZK ÉRTÉKVESZTÉSE - - 

B. Forgóeszközök  13.031 21.259 

   I. KÉSZLETEK 1 384 

 II. KÖVETELÉSEK 1.400 - 

III. ÉRTÉKPAPÍROK - - 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 11.630 20.875 

C. Aktív idıbeli elhatárolás 4.969 3.706 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN   35.670 41.212 

D. Saját tıke (14.-19. sor) -4.575 -1.664 

  I. INDULİ TİKE / JEGYZETT TİKE - - 

 II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY -7.528 -4.575 

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - 

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - 

 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY   ALAPTEVÉKENY- 
SÉGBİL  (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL) 2.953 2.911 

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBİL - - 

E. Céltartalékok - - 

F. Kötelezettségek  18.830 21.346 

  I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2.934 2.784 

 II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 15.896 18.562 

G. Passzív idıbeli elhatárolások 21.415 21.530 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 35.670 41.212 
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2. Az egyszerősített éves  beszámoló eredmény-kimutatásának adatai (összegek ezer 
Ft-ban): 

 

Megnevezés Elızı év Zárás éve 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 116.259 82.330 

   1. Közhasznú mőködésre kapott támogatás 28.157 31.160 

       a) alapítótól - - 

       b) központi költségvetéstıl 18.651 27.419 

       c) helyi önkormányzattól 3.535 3.508 

       d) egyéb 5.971 233 

   2. Pályázati úton elnyert támogatás 81.288 48.908 

   3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4.650 220 

   4. Tagdíjból származó bevétel 51 75 

   5. Egyéb bevétel 2.113 1.967 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele - - 

C. Összes bevétel 116.259 82.330 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 113.306 79.419 

   1. Anyagjellegő ráfordítások 54.758 35.845 

   2. Személyi jellegő ráfordítások 4.387 39.464 

   3. Értékcsökkenési leírás 1.327 3.298 

   4. Egyéb ráfordítások 1.327 132 

   5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 637 680 

   6. Rendkívüli ráfordítások - - 

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - - 

F. Összes ráfordítás (D+E) 113.306 79.419 

G. Adózás elıtti eredmény (B-E) -  -  

H. Adófizetési kötelezettség - - 

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - - 
Tárgyévi közhasznú eredmény 2.953 2.911 
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3. Az egyszerősített éves  beszámoló tájékoztató adatai (összegek ezer Ft-ban): 
 

A. Személyi jellegő ráfordítások 39.464 

     1. Bérköltség 30.548 

         ebbıl: - megbízási díjak 8.454 

                    - tiszteletdíjak - 

     2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 853 

     3. Bérjárulékok 8.063 

B. A szervezet által nyújtott támogatások - 

ebbıl: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt,  illetve átadott támogatás - 
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II. Költségvetési támogatások felhasználása 
 
 

1. A közhasznú célú mőködésre kapott támogatások és azok 
felhasználása: 

 
 

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 
költségvetési szervtıl  

Elızı év Zárás éve 

NCA - mőködési támogatás 2.563 1.458 
Normatív támogatás – utcai gondozó szolgálat 
mőködtetése 

9.088 9.088 

Normatív támogatás – Nappali melegedı mőködtetés, 
fenntartás 

- 6.595 

Normatív támogatás – Idıszakos férıhely 
mőködtetés, fenntartás 

- 3.278 

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbő 
szolgáltatás – mőködés, fenntartás 

7.000 7.000 

Bevétel együtt 
 

18.651 27.419 

 
 
 

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 
Tatabányai Önkormányzattól  

Elızı év Zárás éve 

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás - Utcai, 
lakótelepi szociális munka, készenlét  

3.197 3.170 

Hajléktalanok higiénés igényeinek megvalósítására 338 338 
Bevétel együtt 
 

3.535 3.508 

 
 

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás - 
egyéb  

Elızı év Zárás éve 

Szja 1 %-ának kiutalása, tartalékolás - 208 
Carbonex Kft. – hajléktalan ellátásra - 25 
Sex Educatio Alapítvány – AIDS világnap - - 
Forel Kft. - mőködésre 5.500 - 
Megszőnt alapítvány vagyonfelosztásából kapott 
támogatás 

471 - 

Magánszemély adománya – hajléktalan ellátásra - - 
Bevétel együtt 
 

5.971 233 
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2. Pályázati úton elnyert támogatások és azok felhasználása:  
 
 

Pályázati úton elnyert támogatás                                                                                               Elızı év Zárás éve 
Hajléktalanokért Közalapítvány – Regionális 
diszpécser szolgálat  

7.366 8.000 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Krízisautó 
mőködtetés 

323 - 

Hajléktalanokért Közalapítvány – gyógyszer, kötszer 
beszerzés 

301 377 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Étkeztetés utcán 462 726 
Hajléktalanokért Közalapítvány – Étkeztetés 
Idıszakos férıhelyen 

42 169 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Hétvégi utcai 
szociális munka mőködési költségek 

414 - 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Krízisférıhely 
kialakítása, mőködtetése 

3.042 - 

Hajléktalanokért Közalapítvány – szupervízió 406 670 
Hajléktalanokért Közalapítvány – Speciális 
Zsilipszoba engedélyezési eljárás finanszírozása 

240 - 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Zsilipszoba 
fejlesztési támogatása 

403 - 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Utcai Szolgálatok 
fejlesztési támogatása 

315 - 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Utcai Szolgálat 
gépkocsi javításának támogatása 

120 326 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Utcai Szolgálatok 
mőködésének támogatása 

483 - 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Hétvégi szociális 
munka, krízisautó mőködtetés, kiegészítı támogatás 

572 1.086 

Hajléktalanokért Közalapítvány - Kríziselhelyezés 
támogatása +6 férıhelyen 

151 - 

Hajléktalanokért Közalapítvány – Zsilipszoba 
mőködési költségeinek támogatása  

206 976 

Fejlesztési támogatások halasztott bevétele 1.222 - 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – 
Alacsonyküszöbő Szolgálat Fejlesztés 

350 350 

TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0081 - 5.521 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány – POSITUS  7.658 - 
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0007 6.937 - 
TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0097 24.885 10.989 
TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0003 20.336 19.718 
Fejlesztési támogatás elhatárolás 801 - 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium – Mediáció a 750 - 
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szenvedélybeteg ellátásban 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium – Szenve-
délybetegek alacsonyküszöbő szolgálat fejlesztése 

1.193 - 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Alternatív 
szermentes szabadidı eltöltési lehetıségek 

1.348 - 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium – 
Drogprevenciós kortárs segítı képzés 

962 - 

Bevétel együtt 
 

81.288 48.908 

 
 
III.   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

 
 

Megnevezés 
2011. 

január 1-i 
állapot 

Képzés Felhaszná-
lás 

2011. 
december 

31-i állapot 
Induló tıke /Jegyzett tıke - - - - 
Tıkeváltozás / Eredmény -4.575 - - -4.575 
Lekötött tartalék - - - - 
Értékelési tartalék - - - - 
Tárgyévi  eredmény 
alaptevékenységbıl 

- 2.911 - 2.911 

Tárgyévi  eredmény vállalkozási  
tevékenységbıl 

- - - - 

Saját tıke 
 

-4.575 2.911 - -1.664 

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
TÁMOP-5.3.1 forrásból 218 eFt értékben étkeztetést nyújtottunk roma és hajléktalan 
célcsoport részére, valamint alapvetı számítástechnikai képzést. A pályázat keretében 
egyéb szolgáltatások nyújtása pld. képzési-, munkaügyi tanácsadás. 
TÁMOP-5.3.3 forrásból étkeztetést 104 eFt értékben, képzési támogatás 422 eFt, lakbér 
támogatást 2.563 eFt értékben, akkreditált képzést és OKJ-s képzést nyújtottunk a 
célcsoport részére 2.223 eFt értékben. A pályázat keretében egyéb szolgáltatások 
nyújtása pld. képzési-, addiktológiai-, munkaügyi tanácsadás. 
Térítésmentes szolgáltatások nyújtása az Egyesület tevékenységének megfelelıen 
(iratpótlás, szociális munka, bizonyítvány másolat beszerzés, tanácsadás).  
Természetbeni juttatások az utcai szociális munka keretein belül (tea, élelmiszer, 
gyógyszer, kötszer, vitamin, ruha, takaró stb.)  
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V.  Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások:  
 
Az Egyesület tisztségviselıi munkájukat társadalmi munkában végzik, tevékenységükért 
díjazásban nem részesülnek. 

VI. Az Egyesület 2011. évi tevékenységének bemutatása 
 

• Két Utcai Gondozó Szolgálat mőködtetése: Az ellátatlan csoportok felkutatása, 
problémáik felmérése, információ- és adatgyőjtés, folyamatos kapcsolat 
kialakítása, elérhetıség biztosítása; információszolgáltatás, krízis beavatkozás a 
közvetlen veszélyhelyzetben élık számára; elsısegélynyújtás. Téli krízis 
idıszakában fokozott utcai jelenlét. Ügyfélszolgálat mőködtetése. 

• Krízisautó mőködtetése: célja a téli idıszakban (november 1. és március 31. 
között) Komárom-Esztergom megye bármely részén krízishelyzetbe, életét, testi és 
mentális épségét veszélyeztetı körülmények közé kerülı fedél nélküli emberhez 
viszonylag rövid idın belül ki tudjanak menni olyan képzett és tapasztalt szociális 
munkások, akik segíteni tudnak a veszélyes helyzetek kezelésében. Ellátási 
lehetıségek: krízis intervenció, esetkezelés, ruha, élelem (meleg tea, hideg élelem) 
nyújtása, krízisférıhelyi elhelyezés intézése, szállítás. A krízisautó programot a 
Hajléktalanokért Közalapítvány támogatja. 

• Regionális diszpécserszolgálat mőködtetése: a telefonszolgálat a Közép-Dunántúli 
régióban a hajléktalan ellátásban résztvevı és ahhoz kapcsolódó intézmények 
szolgáltatásairól folyamatos, naprakész információk nyújtása a krízishelyzetbe 
vagy annak közelébe került hajléktalan emberek hatékonyabb ellátása, elhelyezése 
érdekében, valamint az intézményi, lakossági felajánlások koordinálása. Krízisautó 
mőködésének a koordinálása. A regionális diszpécser szolgálat mőködését a 
Hajléktalanokért Közalapítvány támogatja. 

• Utcai és lakótelepi szociális munka végzése: a magatartásával, testi, lelki, értelmi 
fejlıdését veszélyeztetı, a szabadidejét az utcán töltı, kallódó, csellengı 
gyermekeket speciális segítségben részesíti, a lakóhelyérıl önkényesen eltávozó, 
vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó 
gyermekeket felkutatja, elısegíti a lakóhelyére történı visszakerülését, szükség 
esetén kezdeményezi az érintett átmeneti gondozását, vagy gyermekvédelmi 
gondoskodásban való részesítését. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 
támogatásával. 

• Készenléti szolgálat mőködtetése: a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl 
felmerülı krízishelyzetekben azonnali segítség, tanács vagy tájékoztatás nyújtása. 
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával. 

• 2009.01.01-tıl Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbő ellátás 
mőködtetése. A szolgáltatás célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak 
csökkentését, az életet veszélyeztetı helyzetek elhárítását, valamint az 
életmódváltozás elindításának, segítését a szerhasználattal, viselkedési 
problémákkal küzdık körében.  
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• Nappali melegedı és idıszakos férıhely mőködtetése a Speciális Zsilipszobában. 
• 2009.06.01-tıl TÁMOP-5.3.1 PROHARO Elsı lépés” - alacsony foglalkoztatási 

eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı program 
megvalósítása. A projekt célja Tatabánya szegregált lakókörnyezetében élı romák 
(30fı), illetve Tatabánya utcáin élı hajléktalan emberek (30fı) társadalmi re-
integrációja, képzésbe való bekapcsolódásuk, nyílt munkaerı-piaci 
elhelyezkedésük segítése, olyan egyéni adottságaikra és szükségleteikre épülı 
komplex szolgáltatás és kognitív viselkedésterápiás módszer alkalmazásával, mely 
az alkalmazkodóképesség javítását helyezi középpontba. 

• 2010.04.01-tıl TÁMOP-5.3.3 „SINEDOMO” projekt. A projekt célja Tatabánya 
utcáin élı hajléktalan emberek (30fı) társadalmi re-integrációja, képzésbe való 
bekapcsolódásuk, nyílt munkaerı-piaci elhelyezkedésük segítése, olyan egyéni 
adottságaikra és szükségleteikre épülı komplex szolgáltatás és kognitív 
viselkedésterápiás módszer alkalmazásával, mely az alkalmazkodóképesség 
javítását helyezi középpontba. 

• 2011.09.01-tıl TÁMOP-5.3.1 PROHARO PLUSZ társadalmi és munkaerı-piaci 
részvétel szempontjából különösen hátrányos helyzetben lévı emberek 
foglalkoztathatóságának javítása, szükséges kulcsképességeik kialakítása, az 
önálló életvitelre való képesség megteremtése. Segítünk kialakítani az egyén azon 
szociális stratégiáit, amelyek szükségesek a munkaerı-piaci belépéshez és 
bennmaradáshoz. Az egyént nem önmagában, hanem a családdal együtt kezeljük, 
és juttatjuk el az együttmőködési hálózatnak az ügyfél számára szükséges 
pontjaira. 

• Adományok fogadása és továbbítása 
• Kapcsolattartás, együttmőködés a társintézményekkel 
• Leendı és már a terepen dolgozó szakemberek és önkéntes segítık képzése 

 
Az Egyesület tevékenységérıl a www.uszse.hu honlapon tájékozódhat. 

 
Az Utcai Szociális Segítık Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2010. évi 
személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogattak minket. Az Egyesület részére 2011. évben a 
NAV átutalt 93.650.-Ft-ot.  
 
Az 1% felhasználásáról a közlemények honlapunkon megtekinthetıek (www.uszse.hu).  
 
Adószámunk 19151379-1-11 
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