
A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2007. évi 
közhasznúsági jelentés kivonata 

a) Számviteli beszámoló főbb adatai: 
A 2007. évi mérleg főösszege: 102.394 eFt.  
A mérleg szerinti eredmény 3.066 eFt. 
A tárgyévi közhasznú tevékenység bevételei 532.044 eFt, kiadásai: 536.927 eFt, 

b) A központi költségvetési szervtől támogatás nem volt. 
c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

A befektetett eszközök tárgyévi nettó értéke 13.086 eFt.  
A Szolgálat a technikai erőforrások fejlesztésére 1.953 eFt-ot fordított. 

d) A Társaság célszerinti juttatásban a tárgy évben nem részesült. 
e) Elkülönített állami pénzalaptól és egyéb szervektől kapott támogatások: 

A Decentralizált Foglalkoztatási Alap a közhasznú foglalkoztatáshoz 76.189 eFt 
támogatást nyújtott. 
A helyi önkormányzatoktól összesen 428.135 eFt támogatást kapott. Ezen belül a Fővárosi 
Önkormányzattól 84.700 eFt támogatást, a kerületi önkormányzatoktól a közhasznú 
foglalkoztatáshoz 33.886 eFt, a közcélú foglalkoztatáshoz 172.464 eFt támogatást kapott. 
A Társaság a tárgy év során nem részesült támogatásban kisebbségi települési 
önkormányzattól, települési önkormányzat társulásától, magán személytől, egyéni 
vállalkozótól, és személyiség nélküli társaságtól. Az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítványtól 2.384 eFt, Európai Uniós forrásból 72.863 eFt pályázati támogatásba 
részesült.  

f) A vezető tisztségviselők javadalmazása:  
Ügyvezető munkabére 317.700 eFt/hó, prémiuma 150 %-a, a Felügyelő Bizottság elnökének 

havi 79.900 eFt/hó, a tagjainak havi 54.400 eFt/hó a tiszteletdíja. 
g) Rövid tartalmi beszámoló: 
Az év során 2.155 ügyfél kereste meg Társaságunkat, 82%-uk tartósan munka nélküli, 17%-

uk hajléktalan személy. 768 főnek tudtunk közhasznú és közcélú munkát biztosítani 
önkormányzati közfeladatok segítésére. Hat fővárosi kerületben működtettünk a kerületi 
munkanélküliek számára közfoglalkoztatást.  

Ügyfélszolgálataink nyitvatartási rendje: 
Kirendeltség Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Központ + 

- II. ker. 
- VIII.ker 

8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 - 8,00-13,00 

V. ker. 9,00-14,00 9,00-14,00 9,00-14,00 9,00-14,00 9,00-12,00 
XIV. ker. 9,00-14,30 9,00-14,30 - 9,00-14,30 - 
XXI. ker. 8,00-18,00 - 8,00-16,30 - 8,00-11,30 
XXIII. ker. 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-12,00 

 
Az ügyfélszolgálatok minden hozzá forduló személy számára ad elhelyezkedési 
tanácsadást, illetve szükség esetén elirányítja társ szakszolgálathoz, intézményhez (pl. 
egészségügyi, mentális, szociális, lakhatási problémák esetén). Közfoglalkoztatású 
munkahelyet annak a budapesti lakosnak ajánl, akinek ez a 1991. évi IV. törvény (Flt.) 
37/A.§ és a 1993. évi III. törvény közcélú foglalkoztatásra vonatkozó előírásai alapján 
lehetséges. 

h) Az átmeneti, rehabilitációs célú munkahelyteremtés mellett, szociális segítséget is 
nyújtottunk. A hajléktalanok részére indított programjaink keretében 232 hajléktalan 
emberrel kötöttünk munkaszerződést, számukra orvosi vizsgálatot is biztosítottunk. 
Ügyfeleink közül százötven főt tudtunk visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra. 

 


