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Beszámoló a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat  

2014. évi szakmai munkájáról és gazdasági tevékenységéről  

 

Az intézmény 2011.július 1-én kezdte meg működését. 

Alapítója a Magyarországi Evangélikus Egyház 

Alapításának időpontja 2011. május 23.  

 

1. Az intézmény általános adatai: 

Intézmény neve: Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat 

Az intézmény székhelye: 9542 Boba, József A. u. 24. 

Az intézmény fenntartója: A Magyarországi Evangélikus Egyház, aki a fenntartói jogok 

gyakorlását és kötelezettségek teljesítését a Diakóniai Osztály útján látja el. 

Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személy 

A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján önállóan gazdálkodó intézmény; a 

gazdálkodásról, vagyoni és pénzügyi helyzetének alakulásáról a kettős könyvvitel 

rendszerében nyilvántartást vezet számítógépes programok használata mellett. 

Adószám: 18211779-2-18 

KSH-szám: 18211779 8810 559 18 

Ágazati azonosító: S0283894   

számlaszám: 12095003-01293935-00100001  

Érvényes működési engedély száma: VAC/SZGY/648-21/2014 

Érvényessége: határozatlan idejű 

Működést engedélyező hatóság: Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

Az intézmény képviseletére jogosult személy: Az intézményvezető. 

 

Az intézmény típusa: diakóniai intézmény 

Diakóniai szeretetintézmény mely személyes gondoskodást nyújt ellátási területén, a házi 

segítségnyújtás, étkeztetést, nappali ellátás és Támogató szolgáltatás megszervezésével, az arra 

rászorulóknak.  

 

A szolgáltatások ellátási területét két kistérség 55 települése alkotja.  

Celldömölki Kistérség: Boba, Borgáta, Celldömölk, Csönge, Duka, Egyházashetye, 

Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, 

Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, 

Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, 

Szergény, Tokorcs, Vönöck. 

Devecseri Kistérség: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, 

Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, 

Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, 

Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid. 

 

Az intézmény alapfeladatainak, alaptevékenységének bemutatása: 

A működését és annak kereteit 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I.7.) SzCSM rendelet, 9/1999. 

(XI.24) SzCSM rendelet, 29/1993. (II.17) Kormány rendelet, 36/2007. (XII.22.) SzMM 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Adorj%C3%A1nh%C3%A1za
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1catorna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Borsz%C3%B6rcs%C3%B6k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B6gle
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dabrony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Devecser
http://hu.wikipedia.org/wiki/Doba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egeralja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iszk%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kamond
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karak%C3%B3sz%C3%B6rcs%C3%B6k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kerta
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisberzseny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiscs%C5%91sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kispirit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kissz%C5%91l%C5%91s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolont%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyal%C3%A1sony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagypirit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pusztamiske
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3jen%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3sz%C5%91l%C5%91s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3v%C3%A1s%C3%A1rhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3vecse
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCskev%C3%A1r_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vid_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
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rendelet, Mindenkori Költségvetési Törvény valamint MEE Zsinatának 2005. évi VIII. 

törvénye: Az egyház intézményeiről, és annak módosításairól szóló rendelkezések biztosítják 

és alapozzák meg. 

Az intézményünk az alapszolgáltatás keretein belül biztosítja a gondozottak étkeztetését, 

koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő egészségügyi és fizikai ellátását, mentális 

gondozását, hasznos időtöltésük megszervezését, foglalkoztatásukat, életvitelük 

megkönnyítését a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésével, valamint önállóságuk 

megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtást.  

 

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik otthonukban 

önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 

Étkeztetés révén gondoskodik napi egyszeri meleg étel biztosításával azokról, akik szociálisan 

rászorultak, s akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan, vagy 

átmenetileg nem képesek ezt biztosítani. 

Támogató szolgálatunk a szállító szolgáltatás, és személyi segítés működtetésével súlyos 

fogyatékos személyek részére saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben nyújt segítséget, 

életvitelük megkönnyítésében elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésével, 

valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtással, ezzel 

segítve az esély egyenlőség megteremtését.  

Nappali ellátás keretében a koruk, egészségi állapotuk miatt, önmagukról gondoskodni 

részben képes, vagy időszakosan felügyeletre szoruló idős és demens személyek részére 

lehetőséget biztosítunk napközbeni tartózkodásra. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az 

igénybevevők minél hosszabb ideig maradhassanak otthonukban, és minél később legyen 

szükségük szakosított-bentlakásos elhelyezésre. 

 

I. A szakmai munka bemutatása 
 

1. Házi segítségnyújtás: 

 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását szükségleteinek megfelelően lakókörnyezetében biztosítja. 

A gondozási tevékenység, a szolgáltatás működése 2014-ben az előírásoknak megfelelően 

folyt. 

 

A szolgáltatás célja: 

Olyan segítségnyújtás, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete, 

saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

 

Feladata: 

 A gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat 

kialakítása és fenntartása, az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok 

ellátása, közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, segítségnyújtás 

a környezetével való kapcsolattartásában, háztartás vitelben továbbá szükség esetén a 

bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

A gondozónők felvételek során tájékoztatási, tanácsadási, előgondozási feladatokat látnak 

el, segítséget nyújtanak a szociális ügyek intézésében és környezettanulmányokat 

készítenek. Ezeken túl segítséget nyújtanak közösségi egyházi programok szervezésében.  

A házi gondozók a szükségleteknek megfelelően alkalmanként nemcsak hétköznapokon 

dolgoznak, hanem hétvégi ügyeletet is ellátnak azoknál a gondozottaknál, akik egyedül élnek. 
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A gondozási tevékenység: 

1./ Fizikai ellátás: a személyi higiénével kapcsolatos feladatok, a gondozott szűkebb 

környezetében végzendő háztartási feladatok, élelmezéssel kapcsolatos feladatok  

2./ Egészségügyi ellátás: a gondozott egészségi állapotának figyelemmel kísérése, változások 

észlelése, jelzése, orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, kapcsolattartás a háziorvossal, kórházi 

ápolás esetén látogatás, stb. 

3./ Mentális gondozás: a testi - lelki funkciók, hangulatváltozások folyamatos figyelemmel 

kísérése, krízishelyzetek felismerése; jelzése, segítségkérés a megfelelő szakembertől, társas 

kapcsolatok ápolása; elősegítése, felkészítés kórházba kerüléskor, vagy szociális otthoni életre, 

beszélgetés, vallási, kulturális igények kielégítése (pl. felolvasás, templomba kísérés, házi 

istentiszteletek szervezésének segítése). 

4./ Érdekvédelmi feladatok: ügyintézésben segítségnyújtás (pl. posta, közüzemi befizetések, 

szociális ügyekben való segédkezés) a feladattól függően szakember igénybevétele. 

(Lakáskarbantartás, favágás, kerti munka, pince, melléképületek rendben tartása igényének 

felmerülése során a házi gondozó szervezési munkával nyújt segítséget - munkást, szakembert 

keres).  

A gondozási célok kitűzése, az ellátás módjának, gyakoriságának formájának tervezése, az 

egyéni igények, a kérelmező egészségügyi, fizikai, mentális állapota, az orvos és az előzetes 

állapotfelmérést végző javaslatai megállapításai figyelembevételével, egyeztetésével történik, 

melyet rendszeresen felül kell vizsgálni a felmerülő változó igények felmérése érdekében. 

A házi gondozók, a vezető gondozó napi kapcsolatban vannak egymással.  

Heti team megbeszélések keretében a gondozók beszámolnak gondozási tevékenységükről, a 

gondozottak állapotáról, a gondozás folyamatában bekövetkezett változásokról. 

 

Az ellátott települések centrumában helyezkedik el a székhely mely kedvező közlekedési 

feltételei miatt az ellátottak számára is elérhető a szolgáltatással érintett kb. 30 km-es sugarú 

körben lévő településekről.    

 

Az ellátottak köre: 

A szolgáltatás ellátási területén jelenleg hivatalosan tartózkodó szociálisan rászoruló 

személyekre terjed ki. Az ellátás igénybevétele önkéntes.  

 A szolgáltatás igénybevétele: 

Az ellátást szóban illetve írásban lehet – a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendelet mellékletei csatolásával -  kérelmezni. 

Az igénybevétel feltétele a legalább napi 1 óra gondozási szükséglet megléte.  

 

A térítési díjak: 

A fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj 2014-ben 100 Ft/ óra volt. A személyi 

térítési díj minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett megállapítva. 

 

Együttműködés: 

 Az intézmény együttműködik és szoros kapcsolatban áll a szociális alap- és szakellátást 

nyújtó intézményekkel, a házi orvosokkal és az egészségügyi intézménnyel, a terület civil és 

egyházi szervezeteivel. Cél a problémák megoldása, illetve jelzése. A kapcsolattartás módja 

írásos és személyes megkeresés. 
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A szolgáltatás 2014.évi eredményei, mutatószámai.  

Az intézmény 2014. január 1-én 405 fő ellátásával folytatta tevékenységét 19 településen. 

Összességében elmondható hogy az éves fluktuáció jóval magasabb volt, mint az előző 

években, így 10 fővel több ellátottnak nyújtottunk segítséget, az év során, de az ellátott 

létszám az év végére mégis csökkent. A gondozottak száma év végén 384 fő volt. A működési 

engedély szerint 440 főre van kapacitásunk. A ki használtsági mutató ennek eredményeképp 

csökkent.    

 

Intézményünk összesen 475 Fő ellátását végezte 

Induló létszám: 2014.01.01-én      405 fő 

Ellátásba került év végéig               70 fő 

Ellátása megszűnt           90 főnek 

Záró létszám  2014.12. 31-én         383 fő 

Várakozó               0 fő 

 

Megszűnés oka: 28 fő esetében elhalálozás, 16 fő esetén intézménybe kerülés, 5 fő esetében 

költözés, 12 fő esetében egyéb szociális ellátás igénybevétele (nappali ellátás, ápolási díj, 

gondozóház), 27 lemondás, egyéb okok miatt. 4 főt tartós szüneteltetés miatt meg kellett 

szüntetni, ők ápolási osztályon idősotthoni elhelyezésre várnak. 

 

 

Település szerinti megoszlás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Település  Ellátott fő 

Boba 52 

Kispirit 20 

Nagypirit 28 

Csögle 50 

Celldömölk 98 

Kemenespálfa 17 

Jánosháza 43 

Duka 21 

Kissomlyó 18 

Egyházashetye 8 

Nemeskocs 5 

Karakó  3 

Adorjánháza 12 

Borgáta 3 

Egeralja 2 

Nemeskeresztúr 4 

Kamond 24 

Kerta 42 

Karakószörcsök 25 

ÖSSZESEN: 475 
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Gondozási szükséglet szerinti megoszlás: 

 

 
 

 

Az ellátottak nem és életkor szerinti megoszlása: 

 

 
 

 

 
 

 

 

Korcsoportok: Férfiak Nők 

0-59 9 21 

60-69 28 60 

70-79 35 124 

80-89 38 129 

90 felett 8 23 

Összes ellátott: 118 357 
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Az ellátottak kor és gondozási szükséglet szerinti megoszlása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A számított éves ellátott létszám 391 fő volt.  

A környező falvak lakossága elöregedett ezért az ellátásra a létszám csökkenés ellenére is nagy 

szükség mutatkozik.  Az ellátói létszám és az ellátottak számának aránya nem változott. A 

gondozónők átlagban 9 fő napi gondozását végzik, tiszteletdíjas gondozók segítségével.  

 

Személyi feltételek: 

A szolgálat házi segítségnyújtó szolgálata 1 vezető gondozóval és 46 gondozóval kezdte 

működését, közöttük 37 főállású és 9 részmunkaidős volt. Az ellátottak számának csökkenése  

a gondozói létszám csökkenését is eredményezte ezért 2014 év december 31én az állományi 

létszám 42 főre csökkent.  36 teljes munkaidős 6 fő részmunkaidős dolgozó végzi jelenleg a 

szolgáltatást, számított létszámuk 37,3 fő. 

9 gondozó az év során szakképzettséget szerzett, jelenleg 28 fő rendelkezik szakképzettséggel, 

egy fő képzése folyamatban van. 

 

 

 

Korcsoport: 1 óra  2 óra 3 óra 4 óra 4óra feletti 
Összes 
jogosult 

0-59  15 12 3 0 0 30 

60-69 60 24 3 1 0 88 

70-79 94 56 6 2 1 159 

80-89 74 81 6 2 4 167 

90 felett 7 18 1 3 2 31 

Összes jogosult: 250 191 19 8 7 475 
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Bevételek: 

A szolgáltatás bevételeit az állami normatív támogatás, egyházi kiegészítő támogatás, és a 

térítési díj bevételek teszik ki. 

Térítési díj csak az ellátott otthonában végzett tevékenységi időér kérhető. 

  

Egy ellátottra jutó átlagos térítési díj bevétel: 11 523 Ft/fő/év 

Egy ellátottra jutó fajlagos bevétel: 159 743 Ft/fő/év 

Egy ellátottra jutó fajlagos ráfordítás: 253 265 Ft/fő/év 

Fizetőképesség:  

Intézményi térítési díj 2014-ben 100Ft/óra volt 

Az intézményi térítési díjhoz képest fizetett átlag személyi térítési díj: 99 Ft/óra 

Fizetőképesség: 99% 

 

A tervhez képest az ellátottak száma elmaradt az igényelt 400 fő helyett a számított éves 

ellátott létszám 391,31 fő volt, a teljesítés 98 %  

 

2. Szociális étkeztetés 

 

A szolgáltatás célja, feladata: 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai, 

szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek biztosítani. 

 

A feladatellátás tartalma: 

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Az 

étkeztetés biztosítása vásárolt élelmezéssel kiszállítással történik. A munkaszüneti és 

pihenőnapon történő étkeztetés feltételei is biztosítottak. 

 

Az ellátottak köre: 

A szolgáltatás ellátási területén jelenleg hivatalosan tartózkodó rászoruló személyekre terjed 

ki. Az ellátás igénybevétele önkéntes.  

 A szolgáltatás igénybevétele: 

Az ellátást szóban illetve írásban lehet (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendelet mellékletei csatolásával) kérelmezni. 

 

A térítési díjak: 

A fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj 2014-ban 490 Ft/ nap volt. A személyi 

térítési díj minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett megállapítva. 

 

Személyi feltételek: 

Az étkezéssel kapcsolatos rendelések bonyolítását, adminisztrációs munkát, és nyilvántartások 

vezetését 1 fő szociális segítő végzi.  

 

Intézményünk összesen 85 Fő étkeztetésében nyújtott segítséget. 

Házi gondozásban és étkezésben is részesült: 65 fő. 

Igénybevételi napló alapján számolt éves étkezésben részesülő 71,18 fő. 

Induló létszám: 2014.01.01-én     64 fő 

Ellátásba került év végéig             21 fő 
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Ellátása megszűnt         15 főnek 

Záró létszám 2014.12. 31-én        70 fő 

 

Megszűnésre 6 fő esetében elhalálozás, 3 fő esetében szociális otthoni elhelyezés miatti 

lemondás, 2 főnek egyéb okbeli lemondás miatt szűnt meg az ellátása. 4 fő tartós szüneteltetés 

miatt került megszűntetésre.  

 

Bevételek: 

A szolgáltatás bevételeit az állami normatív támogatás, egyházi kiegészítő támogatás, és a 

térítési díj bevételek teszik ki. 

  

Egy ellátottra jutó átlagos térítési díj bevétel: 114 688 Ft/fő/év 

Egy ellátottra jutó fajlagos bevétel: 173 019 Ft/fő/év 

Egy ellátottra jutó fajlagos ráfordítás: 183 844 Ft/fő/év 

Fizetőképesség:  

Intézményi térítési díj 2014-ban bruttó 490 Ft/nap volt 

Az intézményi térítési díjhoz képest fizetett átlag személyi térítési díj: 457 Ft/nap 

Fizetőképesség: 94% 

A tervhez képest az ellátottak száma itt is kevesebb lett az igényelt 75 fő helyett a számított 

éves ellátott létszám 71,18 fő volt, a teljesítés 95%  

 

 

3. Támogató Szolgálat: 

 

2014 év november20-ától intézményünk új szolgáltatásként a Sztv. értelmében súlyos 

fogyatékos emberek részére speciális személyi szállítást, biztosít szállító szolgáltatás 

működtetésével, valamint személyi segítő szolgáltatást, mely személyre szabott, tervszerű, a 

fejleszteni kívánt területre fókuszált segítségnyújtás.  

 

A szolgáltatás célja: 

A szolgáltatás biztosítása hozzájárul a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának 

megvalósulásához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez. Az önellátási képesség, javításával, 

fejlesztésével, a szükséges eszközök, szolgáltatások hozzáférhetővé tételével a fogyatékos 

ember képessé válik a családi, közösségi, kulturális, szabadidős kapcsolatokban való 

egyenrangú részvételhez.  

 

A támogató szolgálat feladata, tevékenységei: 

 Szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való segítés, 

 A fogyatékkal élők társadalmi kapcsolatainak erősítése, 

 Egészségi állapotuknak és fogyatékosságuk jellegének megfelelő egészségügyi, 

szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, 

 Segítő kapcsolat kialítása, fenntartása, 

 Közösségi, kulturális és szabadidős programokban való részvétel elősegítése, 

 Kapcsolattartás érdekképviseleti szervekkel, más egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokkal, önsegítő csoportokkal, Munkaügyi Központtal, s ezek révén a  

 Társadalmi integráció elősegítése 

 

A Személyi segítésben részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási terv készül. A 

segítségnyújtás módjának és gyakoriságának alapját a gondozási terv képezi.  
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Az ellátottak köre: 

Az ellátás igénybevétele önkéntes. A szolgáltatás igénybevételét kérelem benyújtásával, és 

a szociális rászorultság igazolásával kezdeményezi a segítségnyújtást igénylő kliens. A 

kérelem benyújtását követően az intézményvezető megvizsgálja szociális rászorultságot.  

Intézményünknél az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban 

meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel, illetve a jogszabály szerinti rászorultsága nem áll fenn, de 

életvitele megkönnyítése érdekében a szolgáltatást igénybe kívánja venni és vállalja a 

térítési díj megfizetését. 

 

Szociális rászorultság és annak igazolása: 

A támogató szolgálat szociálisan rászorult klienskörébe a súlyos fogyatékos személyek 

tartoznak. A szolgáltatás igénybevétele jogosultság szempontjából minden fogyatékossági 

csoportba tartozóra kiterjed. 

A támogató szolgáltatás igénybevételének rászorultság vizsgálata során szociálisan 

rászorultnak minősül a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve 

magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyos fogyatékosságot igazolni 

lehet az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, az 

ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló 

szakvéleménnyel.  

 

 A szolgáltatás igénybevétele: 

Az ellátást szóban illetve írásban lehet kérelmezni. A szolgáltatást érvényes megállapodással 

lehet igénybe venni.  

 

Személyi feltételek: 

A szállító szolgáltatást 1 fő gépkocsivezető végzi. A személyi segítői feladatokat 2 fő szociális 

gondozó kapcsolt munkakörben látja el.  A támogatószolgálat vezető az intézményvezető.   

 

Tárgyi feltételek:  

A szállításhoz szükséges speciálisan átalakított mozgássérültek kerekes székes szállítására 

alkalmas gépjármű beszerzése megtörtént. 

Az intézmény akadálymentes. 

 

A térítési díjak: 

A fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj 2014-ben a személyi segítségnyújtás 

vonatkozásában 100 Ft/ óra volt. A szállító szolgáltatást 50 Ft /km intézményi térítési díj 

ellenében lehetett igénybe venni. A személyi térítési díj minden esetben a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően lett megállapítva. A szociálisan nem rászorultak térítési díját a 

fenntartó az intézményi térítési díjjal azonos mértékben állapította meg. 

 

A szolgáltatás 2014.évi eredményei, mutatószámai.  

A szolgáltatás 2014. decemberében indult.  

Intézményünk összesen 3 Fő ellátását végezte. 

Záró létszám 2014. 12. 31.-én 3Fő 

Ebből szociálisan rászorult 2 fő 

 Fogyatékosság típusa szerint: 

 1 Fő mozgássérült 

 1 Fő látássérült 
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Bevételek: 

A szolgáltatás bevételeit csak a térítési díj bevételek teszik ki, mivel szolgáltatás működési 

engedéllyel rendelkezik, de az nem került befogadásra.  

A december hónapban befizetett térítési díj bevétel  

Szállító szolgáltatás 23 015 Ft 

Személyi segítés 0 Ft 

 

4. Nappali ellátás idős és demens személyek részére 

 

Szintén decembertől indított új szolgáltatás a nappali ellátás mely lehetőséget ad 

napközbeni tartózkodásra mindazoknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, részben 

képesek önmagukról gondoskodni, vagy időszakosan felügyeletre szorulnak.  

 

A szolgáltatás célja: 

Az ellátási területen élő lakosok nappali ellátásának biztosítása valamint a szociális-ellátással 

szembeni igényük, rászorultságuk figyelemmel kísérése.  

 

Feladata:  
Nappali ellátást igénybevevők számára lehetőség biztosítása napközbeni tartózkodásra, 

pihenésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, 

ruházatuk tisztántartására. A szolgáltatásokat az igénybevevők részére szociális, egészségi, 

mentális állapotuknak megfelelően napi életritmushoz igazodóan biztosítjuk. 

A helyi igényeknek megfelelően közösségi programokat szervezünk és helyet biztosítunk a 

közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Intézményünk biztosítja, hogy a 

szolgáltatás nyitott formában működjön és mind az ellátotti kör mind a lakosság számára 

elérhetőek legyenek a szolgáltatások. Ezeken túl gondozónőink segítséget nyújtanak 

közösségi egyházi programok szervezésében, lebonyolításában. 

 

A nappali ellátás szolgáltatásai:  

 szabadidős programok szervezése, 

 szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a  szakellátásokhoz való 

hozzájutás segítése, 

 egészségügyi ellátás felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás, gyógytorna 

lehetőségének biztosítása, mentális gondozás 

 hivatalos ügyek intézésének segítése, 

 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 

 speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. 

 foglalkoztatás szervezése 

 

A nappali ellátásban részesülő személy gondozása az igénybevételi rászorultságtól függően 

(teljes, vagy rész szolgáltatás) gondozási terv alapján valósul meg. 

A klub éves, havi és napi programterv alapján szervezi az ellátottak napi életritmushoz 

igazodó hasznos időeltöltését.  

 

A demens ellátottak speciális szolgáltatásai: 

 egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel szervezzük 

 a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a 

szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el. 
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 gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítjuk. 

2014 évben demens ellátott nem vette igénybe a szolgáltatást. 

 

Az ellátottak köre: 

Az ellátás igénybevétele önkéntes. A szolgáltatás igénybevételét kérelem benyújtásával 

kezdeményezi a segítségnyújtást igénylő kliens.  

Intézményünknél az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban 

meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel. Az idősek klubjába felvehető az a 18-ik életévét betöltött személy 

is, aki egészségi állapotára figyelemmel a fentiek szerinti támogatásra szorul és más nappali 

intézményben ellátásra nincs lehetősége. 

Az időskorú személyek nappali ellátása keretében a demenciában szenvedő személyek 

ellátásáról is gondoskodunk. 

 

A speciális ellátás igényléshez szükséges szakvélemény: 

A demens személyek nappali ellátása igénybevételekor a Pszichiátriai/Neurológiai 

Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító 

szakvéleménye szükséges.  

Amennyiben az igénybevételt követően, vagy állapot felméréskor demencia kórkép 

véleményezhető, az ellátás vezető kezdeményezi a szakvélemény beszerzését. Az ellátottak 

állapotfelmérése a Mini- mentál teszt segítségével történik.  

 

Személyi feltételek: 

A nappali ellátást 1 fő szociális gondozó biztosítja. A vezető gondozói feladatokat az 

intézményvezető látja el. A mentálhigiénés feladatokat az intézményi lelkész végzi.   

 

Tárgyi feltételek:  

A szolgáltatás az intézmény székhelyén működik. Az ellátottak rendelkezésére áll két 

közösségi helyiség, egy pihenőszoba, és egy teakonyha, higiénés helyiségek. Az intézmény 

akadálymentes, az ellátotti csoport igényeihez alkalmazkodva kerültek a berendezések 

beszerzésre. A mosási, tisztálkodási lehetőség tárgyi feltételei is biztosítottak. 

 A nehezen mozgó ellátottak szállításhoz a támogató szolgálat speciálisan átalakított 

gépjárművét lehet igénybe venni.  

 

A térítési díjak: 

A fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj 2014-ben az intézményvezető javaslata 

alapján 0 Ft-ban lett meghatározva.  

 

A szolgáltatás 2014.évi eredményei, mutatószámai.  

A szolgáltatás 2014. decemberében indult.  

Intézményünk összesen 15 Fő ellátását végezte. 

Záró létszám 2014. 12. 31.-én 15 Fő 

2014-ben demens szakvéleménnyel rendelkező ellátott nem volt.  

 

Bevételek: 

A szolgáltatás bevételeit az állami normatív támogatás, egyházi kiegészítő támogatás, és a 

térítési díj bevételek teszik ki. 

Az új szolgáltatás vonatkozásában - mivel az november 20.-ától kapott működési engedélyt- 

normatíva igénylés nem volt. 
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Az elszámolás eredménye 2014. év dec. 31-ig: 0,35 fő 

 

Az alaptevékenységek külön álló szervezeti egységek, egymás mellett, mellérendelt 

viszonyban állnak, de folyamatos kapcsolatban vannak egymással, szolgáltatásaik adott esetben 

kiegészítik egymást, így biztosítva az ellátottak állapot változása esetén az átjárhatóságot egyes 

gondozási formák, szolgáltatások közt.  

 

3. Szakmai irányítás  

 

Feladata, az intézményben folyó gondozási munka folyamatos segítése, ellenőrzése, a 

fejlesztési irányvonalak meghatározása, a munka feltételeinek megteremtése, szervezése, az 

evangéliumi szellemben való mentális gondozás felügyelete, és feltételi biztosítása.  

A feladatot az Intézményi lelkész az Intézményvezető és a Gazdasági vezető látja el. 

A pénztárosi feladatot jelenleg a személyi segítéssel is megbízott szociális gondozó látja el.  

Az intézmény 2014. 01.01.-én hatályos működési engedéllyel rendelkezett.  

 

Ellenőrzések: 
1. A magyarországi Evangélikus Egyház az 1993 évi III. törvény 92/C§ (1)b pontja 

alapján célellenőrzést végzett intézményünknél a normatíva elszámolással kapcsolatos 

dokumentációval összefüggésben. 

 

Az elszámolással kapcsolatban hibáról nem értesültünk. 

 

2. A Vas Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 

Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztálya ellenőrzést tartott intézményünk 

vonatkozásában. 

 

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban rögzített nyílván tartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítésének vizsgálata volt. 

 

A vizsgálat sem összegszerű sem ügyviteli hiányosságot nem állapított meg. 

 

3. Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 2014 évben 

helyszíni ellenőrzést hajtott végre.  

 

Az ellenőrzés célja mindkét szakfeladat tekintetében a 2013 évi támogatások elszámolása és a 

támogatások jogszerű felhasználási követelményeinek vizsgálata. 

 

Az ellenőrzés megállapította, hogy az előírt követelményeknek az intézmény eleget tett. A 

támogatás elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt, és annak 

felhasználása is jogszerű volt. 

 

Szakmai munka bemutatása: 

 

A gondozóink hetente egy alkalommal gyűlnek össze, ilyenkor vannak a kiscsoportos 

megbeszélések, és a munkanaplók leadásának is ez a határideje. Ezek az alkalmak mindig 

áhítattal kezdődnek, melyet az intézményi lelkész tart. 

Az év során ismét sikerült megteremteni a pénzügyi feltételeit egy két napos gondozói csendes 

napnak. A dolgozók lelki fejlődése és kiégés megelőzése miatt fontosnak tartottuk az alkalom 

megtartását. A hétvége jól sikerült, ez a későbbi szakmai munkában kamatozott is.  
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A gondozottaink számára több alkalommal sikerült közösségi programokat szervezni, melyek 

természetesen közös istentisztelettel kezdődtek. Az ellátottak nagy része szívesen vesz részt 

ezeken az alkalmakon és igénylik is a közös együttlétet.  

 

Intézményünknek 2012 júliusától napi szintű jelentési kötelezettsége van a szolgáltatások 

igénybevételéről a KENYSZI nyilvántartási rendszerbe. Az adatfeltöltés minden ellátott 

vonatkozásában határidőre megtörtént, a napi szintű jelentések folyamatosak. Havonta 

önellenőrzést végzünk, mely nagy odafigyelést igényel, hisz dogozóink többsége területen 

dolgozik és adminisztrációjukat csak utólag tudjuk ellenőrizni. A naponta jelentett 

igénybevétel és az általunk vezetett dokumentumok között az év végén eltérés nem volt. 

 

2014 áprilisától intézményünknél elkezdtük a minőségirányítási rendszer bevezetését a MSZ 

EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelően.  

A rendszer kiépítésével célunk az volt, hogy az intézmény  bizonyítsa, hogy képes 

folyamatosan az ellátottak és hozzátartozóik és az alkalmazandó jogszabályok 

követelményeinek megfelelően szolgáltatni,  fokozza a kliensek megelégedettségét a 

rendszer eredményes alkalmazása útján, beleértve ebbe a folyamatos fejlesztés folyamatait, 

továbbá fokozza a bizalmat a jogszabályi követelmények teljesülése iránt. 

Meghatároztuk minőségpolitikánkat, a minőségcélokat (melyeket teljesítenünk az év 

folyamán), az eljárásokat,  a protokollokat. 

Az folyamat eredményeként 2014. október 28-án intézményünk megkapta a Tanúsítványt. 

 

A minőség irányítási rendszer részét képezi az ellátottak elégedettségének mérése. 

Intézményünk eddig is évente végzett elégedettségi vizsgálatot, de 2014 évben ezt a minőség 

biztosítás részeként kidolgozott új kérdőív alapján végezte.  

Az elégedettségi vizsgálat összefoglalója: 

„A kiküldött kérdőívek 100%-a visszaérkezett intézményünkhöz. A kérdőívek aláírása nem volt 

kötelező, ennek ellenére a megkérdezett 54 %-a, névvel küldte vissza az ívet. Ez azt mutatja, 

hogy ellátottaink nem közömbösek az intézmény iránt, és örülnek, hogy véleményt 

nyilváníthattak. 

Elmondhatjuk, hogy az ellátással összességében elégedettek, csak egyetlen fő fejezte ki teljes 

elégedetlenségét, sajnos az Ő kilétére nem derült fény, mert az aláírást nem vállalta, így 

problémáit nem tudjuk kezelni.”  

 

Tárgyi feltételek: 

Az intézmény székhelye a Bobai Evangélikus Egyházközség tulajdonában van. Az intézmény 

a székhelyhasználatért bérleti díjat fizet. A bérleti díj szolgál fedezetül az országos egyház 

egyházközségnek adott támogatásának visszafizetésére. A bérleti díj kifizetése nagy terhet rótt 

az intézményre, de az év során sikerült kigazdálkodni, anélkül hogy a működést veszélyeztette 

volna.  

A két új szolgáltatás működési engedélyeztetéséhez és a kialakításához szükség volt a tárgyi 

feltételek megteremtésére.  

Az intézmény tárgyi feltételeinek, eszközeinek bővítését a tartalék alapból kapott támogatás is 

segítette. A támogatást ezúton is köszönjük. 

Támogató szolgálat: 

Beszerzésre került egy a speciális ellátási igényeknek megfelelő gépjármű és a szolgáltatás 

végzéséhez szükséges számítógép. 
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Nappali ellátás: 

A rosszul hőszigetelt régi épületrész (közösségi helyiség) födémszigetelése megtörtént. 

Az ellátottak részére kialakításra került pihenőszoba berendezései: 

- Kanapé, polcok,  

A kanapét adományként kaptuk. 

A közösségi helyiségbe beszerzésre került  

- 6 db fotel 

- egy darab nagyképernyős televízió 

- CD lejátszó 

- Bútorzat 

- Fogasok, vállfák 

- számítógép 

- testsúlymérő 

 

Az intézmény számára ezen kívül beszerzésre került egy pelenkázó, egy iratmegsemmisítő és 

egy külső adathordozó. Az utóbbiak a minőségbiztosítási rendszer kialakítás miatt kerültek 

beszerzésre.  

 

Pályázatok, egyéb bevételek: 

A diakóniai tartalék alapból 2 250 e Ft összegű támogatást kaptunk a két új szolgáltatás tárgyi 

feltételeinek megteremtéséhez, ezen sikerült autót vásárolnunk és átalakítani, 36 m
2
 épületrész 

födém szigetelését elvégeztetni, számítógépet beszerezni és a nappali ellátás biztosításához 

szórakoztató eszközöket, bútort vásárolni.  A támogatást köszönjük. 

 

Intézményünk sikerrel pályázott kihelyezett ingyenes továbbképzésre az NCSSZI TÁMOP 

5.4.10 projekt keretében. A pályázatnak köszönhetően 25 fő dolgozó fejenként 40 kreditpontot 

érő továbbképzése valósul meg 2015 februárjában. Ennek értéke Kb. 1 500 e Ft. 

 

Az intézményhez az idei évben 309 e Ft adomány érkezett. 

Egyéb pályázati forrásbevonási lehetőségünk sajnos 2014-ben sem volt.   

 

Igényelt normatíva szolgáltatásonként: 

HSny: 

Igényelt normatíva 2013. novemberében 2014-re vonatkozóan:       400 fő  

Elszámolás eredménye 2014. év dec. 31-ig:       391,31 fő 

A teljesítés 98 % 

 

Étkeztetés: 

Igényelt normatíva 2013. novemberében 2014-re vonatkozóan: 75 fő  

Elszámolás eredménye 2014. év dec. 31-ig:           71, 18 fő 

A teljesítés 95% 

 

Nappali ellátás: 
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Az új szolgáltatás vonatkozásában - mivel az november 20.-ától kapott működési engedélyt- 

normatíva igénylés nem volt. 

Az elszámolás eredménye 2014. év dec. 31-ig: 0,35 fő 

 

Az év végi elszámolás eredményeként a házi segítségnyújtás vonatkozásban 8,69 Fő 

visszafizetési kötelezettség keletkezett, ennek oka az ellátotti létszám csökkenése.   

Az étkeztetésnél 3,82 fő visszafizetési kötelezettség keletkezett.  

A nappali ellátás vonatkozásában 0, 35 fő többlet jogosultság keletkezett. 

 

Jövőbeni elképzelések, a költségvetéshez is szorosan kapcsolódó fejlesztési irányvonalak.  

Az intézmény szakmai programjában szerepel, a hátrányos helyzetű települések 

vonatkozásában történő komplex szolgáltatási rendszer kiépítése az idős lakosság számára. 

Ennek megfelelően alakítjuk a rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseinket is.  

Elsődleges cél a meglévő szolgáltatás fenntartása, a kapacitások kihasználása.  

A szolgáltatások palettájának bővítése az első lépés volt egy „több lábon álló” stabil 

gazdálkodású intézmény megvalósításához. Elsődlegesen most a Támogató szolgálatot 

szeretnénk úgy működtetni, hogy a befogadása megvalósuljon. Az idős nappali ellátásba a 

Demens ellátásra szeretnénk a hangsúlyt fektetni. Sajnos az új épültben a szűk költségvetés 

miatt, sem konyha, sem melegítő konyha lehetőségének kialakításra nem volt lehetőség, így 

korlátozottak a lehetőségeik a további speciális ellátási igényű csoportok befogadására. 

Keressük a lehetőségét olyan vállalkozási tevékenység bevezetésének, amelyhez feltételeink 

adottak, és kevés ráfordítással lehetne a bevételeket növelni. Továbbra sem vetjük el a 

gondolatát egy bentlakásos intézményi részleg kialakításának vagy az alapszolgáltatások 

bővítésének. Sajnos a jogszabályi környezet ehhez továbbra sem kedvező.  

 

Összegzés: 

Intézményünk 2013. évben is gazdaságosan működött.   

Célunk továbbra is az arra rászorulók számára magas színvonalú szakszerű szolgáltatás 

biztosítása, a szociális biztonságuk megteremtése, megőrzése, valamint lelki gondozásuk 

evangélikus szellemben történő biztosítása. 

Működési engedélyünk két kistérség településeit foglalja magába ez egyház önkormányzati 

szinten is két egyházmegyét érint a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben. A 

szolgáltatással lefedett települések száma 19. A 2014 év folyamán sikerült két új szolgáltatás 

működési engedélyeztetésének feltételeit megteremteni, és a szolgáltatásnyújtást elindítani.  

A szociális munka a folyamatosan szigorodó jogszabályi előírásoknak és a magas szintű 

szakmai elvárásoknak megfelelően folyt az elmúlt év folyamán. Az ellátottak számára az 

intézmény dolgozói személyre szabott gondoskodást biztosítanak a belső szakmai 

szabályzások figyelembe vételével is. 

Az adekvát segítségnyújtás az igénybevevők elégedettségét eredményezte.  
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II. Szöveges értékelés az Egyszerűtett éves beszámolóhoz 

 
 

Mérleg fősorok bemutatása 

 

a.) Befektetett eszközök: 

Immateriális javak: Tárgyévi beszerzés 0 e Ft, 

                                Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 0 e Ft. 

                                 2014.12.31-ei nettó érték: 0 Ft. 

Egyéb káresemény miatt kivezetésre került egy számítógépes szoftver, melynek bruttó 

értéke és elszámolt értékcsökkenése is 33 e Ft volt. 

 

Tárgyi eszközök:   Nyitó nettó érték: 2.902 e Ft.  

                               Tárgyévi beszerzés 2.741 e Ft, melyből kis értékű: 426 e Ft. 

                               Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés: 1.279 e Ft. 

                               2014.12.31-ei nettó érték: 4.364 e Ft. 

Selejtezésre került 2014.évben 23 e Ft bruttó értékű kis értékű tárgyi eszköz. 

Egyéb káresemény miatt kivezetésre került 1 db számítógép bruttó értéke és elszámolt 

amortizációja 125 e Ft értékben.                                  

. 

b.) Forgóeszközök értéke: 25.537 e Ft. 

Követelések értéke 1.254 e Ft. 

1.074 e Ft vevő követelés,  

     10 e Ft munkabér előleg, (1 fő dolgozónak kérésére Megállapodás alapján nyújtottunk 

munkabér előleget) 

     55 e Ft rehabilitációs hozzájárulás (éves elszámolás alapján visszajáró)    

   115 e Ft ÁFA (következő időszakra átvihető). 

 

Értékpapírok értéke 24.200 e Ft 

10.000 e Ft Kamatozó Kincstárjegy. 

14.196 e Ft befektetési jegy. 

         4 e Ft értékpapír elszámolási számla egyenlege 

 

Pénzeszközök értéke: 83 e Ft. 

 -     pénztár 125 e Ft 

-      elszámolási betét -42 e Ft (12.31-én levont kezelési költség miatt keletkezett a mínusz, 

melyet 2015.01.05- én az első munkanapon rendeztünk)  

 

                          

c.) Aktív időbeli elhatárolás értéke 83 e Ft. 

      Költségek aktív időbeli elhatárolása a gépjárművek 2015. évre fizetett biztosítási 

díjrésze, valamint hírlap előfizetési díj és áramdíj található. 

 

d.) Saját tőke értéke: 21.218 e Ft. 
- 16.508 e Ft tőkeváltozás, mely a 2011-2013. évi eredményünk 

- 4.710 e Ft tárgyévi eredmény alaptevékenységből. 

  

e.) Céltartalékok: nem volt. 
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f.) Kötelezettségek értéke: 8.548 e Ft 
 

      Hosszú lejáratú kötelezettsége a szeretetszolgálatnak nem volt. 

      Rövid lejáratú kötelezettségek értéke: 8.548 e Ft. 

-   1005 e Ft szállítói kötelezettség 

-     323 e Ft %-os EHO (12.havi béren kívüli juttatást terhelő) 

-         4 e Ft előírt munkáltatói táppénz hozzájárulás 

-   1397 e Ft szociális hozzájár. adó 

-   3691 e Ft jövedelem elszámolási számla 

-         4 e Ft fel nem vett járandóság 

-   1034 e Ft társadalombiztosítási kötelezettség 

-   1063 e Ft személyi jövedelemadó 

-      27 e Ft letiltás bírói végzés alapján 4 fő dolgozótól. 

   

g.) Passzív időbeli elhatárolás értéke: 218 e Ft 

205 e Ft a visszafizetendő 2014. évi bérkompenzáció, 13 e Ft telefondíj. 

       

 

 

 

Eredmény kimutatás és 2014.évi költségvetés  

 

 

A 2014. évre tervezett eredményünkhöz képest pozitív irányban tértünk el összességében. 

Több tényező befolyásolta a pozitív eltérést, legjelentősebb a bér- és járulék megtakarítás. 

A tényleges bevételek 1 %-kal haladták meg a tervezettet, a kiadások viszont 5 %-kal 

elmaradtak a tervezettől. 

Az egyház háztartásáról szóló 2000.évi I. törvény 3.§ (3.) pontja értelmében a kiadási 

oldalon 20 %-ot meghaladó túllépés esetében kellett volna pótköltségvetést készíteni, ami a 

változások ellenére nálunk nem állt fenn. 

 

 

A. Bevételek 

 

Összességében intézményünknél 1 %-os pozitív irányú eltérést mutatnak a bevételek.  

 

1. Értékesítés nettó árbevétele 

4 %-os negatív eltérés keletkezett, ennek oka, hogy az ellátotti létszám csökkent. 

  

   Saját térítési díj bevételek: 

a.) étkeztetés terv adatai: 6 871 e Ft tényadatai: 6.428 e Ft. A 6,4 %-os eltérés abból 

adódott, hogy elmaradt az ellátotti létszám a tervezettől. 

            Egy ellátottra jutó átlagos térítési díj bevétel: 114.689 Ft/fő/év 

 

b.) Házi segítségnyújtásnál terv adat: 4.577 e Ft, tényadat: 4.509 e Ft. Az eltérés 1,5 %. 

            Egy ellátottra jutó átlagos térítési díj bevétel: 11.523 Ft/fő/év. 

 

 

2. Egyéb bevételek:  

12 e Ft egyéb bevétel a kerekítési különbözetekből adódott.  
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3. Támogatások: 

3.1. Szociális alap normatíva 

 A normatív támogatások a tervezettnek megfelelően alakultak. 

a.) Étkeztetés 

75 főre igényeltük meg a normatívát, így költségvetési tervünkben ezzel számoltunk. 

               75 fő * 55.360 Ft/fő/év = 4.152 e Ft 

 

b.) Házi segítségnyújtás  

400 főre igényeltünk normatívát, tervezéskor ezzel számoltunk. 

             400 * 145.000 Ft/fő/év = 58.000 e Ft 

 

 A 2014. évben nem sikerült teljesíteni az igényelt támogatásnak megfelelő létszámadatot 

sem az étkeztetésnél, sem a házi segítségnyújtásnál. Ebből 2015. évben 2 962 e Ft-ot vissza 

kell fizetnünk. 

 

Mivel az igénylés és az elszámolás közötti különbség nem érte el 10 %-ot nem kellett 

módosítástanunk.  

 

    3.2. Kiegészítő normatíva alakulása 

Az egyházi kiegészítő normatíva tervadata: 37.083 e Ft, tényadata: 36.936 e Ft közti 

minimális, 0,4 % eltérést az intézményi lelkész illetményének év közbeni változása okozta.  

 

3.3. Az előző évek normatíva különbözete: 

 

Tervadat:   605 e Ft 

Tényadat:  574 e Ft  

 

Eltérés oka, hogy tervezéskor külön terveztük az étkeztetés után visszafizetendő 30 e Ft-ot, 

és a többlet után járó 605 e Ft-ot, de az elszámolás alapján csökkentett összeget kaptuk meg 

és így került könyvelésre a csökkentett összeg. 

 

3.4. Egyéb központi költségvetési támogatás:  

 

  Tervadat:     7.397 e Ft. 

  Tényadat:    6.526 e Ft.   

 

A 11,8 %-os csökkenés okai: 

- Sajnos 2014. évben nem tudtunk újabb dolgozókat a Munkaügyi Központ támogatásával 

foglalkoztatni. 

- Erre a sorra terveztünk 450 e Ft bértámogatást, melyet rehabilitációs foglalkoztatás után 

kaptunk. Ez az összeg egyéb támogatások soron jelenik meg a tényadatok között. 

- A bérkompenzáció igénylésnél egy havi adatokat kellett megadni, melynek 12-szeresét 

kaptuk meg. Egy bérkompenzációval érintett dolgozónk nyugdíjba ment március elején, így 

továbbra nem voltunk jogosultak az utána folyósított támogatásra. 

 

    3.5. Egyéb támogatások 

Tervadat:         0 e Ft 

Tényadat: 3.009 e Ft. 
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Intézményünk a tartalékalapból 2.250 e Ft támogatást kapott sikeres pályázata alapján, 

melyből a novemberben indult új szolgáltatások tárgyi feltételeinek nagy részét meg tudtuk 

valósítani. 

450 e Ft bértámogatást kaptunk elkülönített alapból. 

Továbbá az év folyamán 309 e Ft adomány érkezett szeretetszolgálatunkhoz. 

 

 

 

B. Ráfordítások 

Az éves összes ráfordítás a tervezetthez képest 5 %-kal tér el negatív irányban.  

 

1. Anyagjellegű ráfordítások 100 %-ban teljesültek. Ezen belül költség nemenként az 

alábbi eltérések mutatkoznak. 

 

a) Anyagköltség 

 

Tervadat:  2.275 e Ft  

  Tényadat: 2.654 e Ft. 

      Eltérés: 17  %. 

Jelentősebb eltérések: 

     - A tervezett 50 e Ft áramdíj helyett 124 e Ft lett a tényleges fogyasztás.  

     - Nyomtatvány, irodaszer költség, valamint a szakmai anyag költség 1/3-dal meghaladta a 

tervezettet, melyeket alulterveztünk. 

     - A fenntartási, karbantartási anyagok költségét az új gépjárműre beszerzett gumiabroncsok 

növelték meg 52 e Ft-tal, valamint a Peugeot mikrobuszhoz vásárolt 2 db gumiabroncs 41 e Ft 

értékben. 

     - Üzemanyagköltség 10 %-os növekedésének oka az új (szállító) szolgáltatás bevezetése.  

 Intézményi autó üzemanyag költsége:  665 e Ft. 

 Támogató szolgálat gépjármű:     105 e Ft (szeptemberben szereztük be) 

 

b) Igénybevett szolgáltatások  

 Tervadat:  20.915 e Ft  

 Tényadat: 20.520 e Ft 

     Eltérés: -2 %, ami nem jelentős. 

   

Bérleti díj költségünk a tervezettnek megfelelően alakult. 

A tervezetthez képest a karbantartási költség szolgáltatás része 47 %-ra teljesült, melynek oka, 

hogy a fénymásolóra tervezett karbantartási költség elmaradt a tervezettől. 

 

      Oktatási és továbbképzési költség 18 %-kal haladta meg a tervezettet. Dolgozóink elkezdték 

kötelező képzésüket és ennek vizsgadíját az intézmény vállalta az előző évi gyakorlat szerint. 

      

 Vásárolt élelmezés 5 %-kal maradt el a tervezettől az ellátotti létszám csökkenése miatt. 

       

c) Egyéb szolgáltatások  

 Tervadat:  690 e Ft  

 Tényadat: 759 e Ft 

 

Összességében 10 %-kal haladtuk meg a tervet. 
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  A pénzügyi befektetési szolgáltatási díjakban a bankköltségen kívül a béren kívüli 

juttatásokra felszámított kezelési költségek is szerepelnek, melyet nem tudtunk tervezni, de 

eredményünk lehetővé tette, hogy év végén adjunk dolgozóinknak.  

 

.2. Személyi jellegű ráfordítások 

Összességében 7 % megtakarítás keletkezett. Ennek oka a kevesebb szolgáltatási igényhez 

kevesebb dolgozót kellett alkalmazni, így a bérköltségek csökkentek. 

 

a) Bérköltségek 

Tervadat: 76.194 e Ft 

Tényadat: 69.110 e Ft. 

Étkeztetés saját és rákönyvelt kp-i : 2 427 e Ft 

Hsny saját és rákönyvelt kp-i :       66 683 e Ft 

 

b) Személyi jellegű egyéb kifizetések  

Tervadat:        700 e Ft 

Tényadat:    3.308 e Ft 

Étkeztetés saját és rákönyvelt kp-i :   67 e Ft 

Hsny saját és rákönyvelt kp-i :      3 241 e Ft 

 

c) Bérjárulékok  

Tervadat:  17.735 e Ft  

Tényadat: 15.913 e Ft 

Étkeztetés saját és rákönyvelt kp-i : 633 e Ft 

Hsny saját és rákönyvelt kp-i :     15 280 e Ft 

 

Év elején a negatív eredményű költségvetésű tervezet miatt a dolgozóknak sem jutalmat, 

sem kafetériát nem terveztünk, de sikerült dolgozóinknak év végén étkezési hozzájárulást 

fizetnünk (havi 4000 Ft), valamint ezen felül 829 e Ft jutalom került kifizetésre 

intézményvezetői döntés alapján. 

 

3. Értékcsökkenés 

Tervadat: 1.216 e Ft 

Tényadat: 1.279 e Ft 

 

Terv szerinti értékcsökkenés:  

Terv: 716 e Ft 

Tény: 853 e Ft 

Ez a két induló szolgáltatás tárgyi feltételeinek megteremtése miatt van. Beszerzésre került 

egy személygépkocsi, egy televízió, két számítógép, bútorzat. 

 

100 e Ft alatti eszközbeszerzés: 

Terv:  500 e Ft 

Tény:  426 e Ft 

 

Összességében 5 % eltérés mutatkozik pozitív irányba.  

 

4. Egyéb ráfordítások 

Az eltérés (1%) a fenn említett előző évi normatíva rendezése miatti könyvelési technikából 

adódik. 
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Összegzés: 

A szigorú gazdálkodásnak köszönhetően az intézmény tervezett pénzügyi eredményét 

6 535 e Ft-tal növelni tudta. 

 

Boba, 2015. február 15. 

 

              …………………………………….. 

               Mórotzné Kiss Györgyi  

        Intézményvezető 

 

A beszámolót az Igazgatótanács véleményezte és jóváhagyta: 

 

Boba, 2015. …………………………….. 

 

       

 

       …………………………………... 

                    Kovácsné Tóth Márta 

                           Igazgatótanács Elnök 


