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c) Számviteli beszámoló főbb adatai: 
A 2009. évi mérleg főösszege: 120.877 eFt.  
A mérleg szerinti eredmény 5.951 eFt. 
A tárgyévi közhasznú tevékenység bevételei 725.717 eFt, kiadásai: 725.310 eFt, 

d) A központi költségvetési szervtől támogatás nem volt. 
e) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

A befektetett eszközök tárgyévi nettó értéke 23.534eFt.  
A Szolgálat a technikai erőforrások fejlesztésére 8.192 eFt-ot fordított. 

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

A Munkaügyi Központ a közhasznú foglalkoztatáshoz 37.529 eFt támogatást nyújtott. 
A helyi önkormányzatoktól összesen 462.946 eFt támogatást kapott, a Fővárosi Önkor-
mányzattól 86.556 eFt támogatás érkezett. 
A Szolgálat a tárgy év során nem részesült támogatásban kisebbségi települési önkor-
mányzattól, települési önkormányzat társulásától, magán személytől, egyéni vállalkozó-
tól, és személyiség nélküli társaságtól. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól 
27.740 eFt, Európai Uniós forrásból 19.354 eFt, norvég alapból 53.468eFt pályázati tá-
mogatásba részesült.  

f) A vezető tisztségviselők javadalmazása: 
Ügyvezető munkabére 600.000 Ft/hó, prémiuma 45 %-a, a Felügyelő Bizottság elnökének 
havi 79.900 Ft/hó, a tagjainak havi 54.400 Ft/hó a tiszteletdíja. 

g) Rövid tartalmi beszámoló: 
A közfoglalkoztatásban az „út a munkához” rendszer bevezetésével 60%-kal több sze-
mély vett részt. A 4.642 munkanélküli ügyfél közül, 1.673 főt sikerült legális munka-
helyre segíteni. Közülük 1.144 főt közfoglalkoztatásba, 170 főt átmeneti munkához, 401 
főt pedig – a válság ellenére is – tartósabb, piaci munkahelyre sikerült segíteni. A 
hajléktalan közfoglalkoztatottak év végi záró létszáma 143 fő, mely az előző évi 1,8-
szorosa. Négy fővárosi kerületben működtettünk a kerületi munkanélküliek számára köz-
foglalkoztatást.  
Ügyfélszolgálataink nyitvatartási rendje: 
Kirendeltség Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Központ +II. 
ker. VIII.ker 

800 - 1400 800 - 1400 800 - 1400 - 800 - 1300 

XIV. ker. 900-1430 900-1430 - 900-1430 - 
XXI. ker. 800 - 1800 - 800 - 1630 - 800 - 1130 

 
Az ügyfélszolgálatok minden hozzá forduló személy számára ad elhelyezkedési tanács-
adást, illetve szükség esetén elirányítja társ szakszolgálathoz, intézményhez (pl. egés-
zségügyi, mentális, szociális, lakhatási problémák esetén). Közfoglalkoztatású munkahe-
lyet 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. 
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