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Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A társaság kizárólagos tulajdonosa Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata. Az alapító az alapító okiratot a 24/2015.(I.29) Kgy. sz. határozatnak
megfelelően foglalta egységes szerkezetbe. Az Alapító okirat a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseihez igazodik,
figyelemmel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseire.
1. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 25. § alapján a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapból, és európai uniós forrásokból megvalósított felnőttképzés,
valamint a foglalkoztatást elősegítő képzések lebonyolítása.
2. A 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról 3 § és 4 §-a, valamint a 13/A§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az állami
foglalkoztatási szerv feladatait az alábbiak szerint végzi:

•
•
•

hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatásának elősegítése érdekében
munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása
munkáltatók felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, a
munkába állók sikeres beilleszkedése érdekében
a társégi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a
térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek
erősítése, problémák felvetése, megoldások elősegítése foglalkoztatás
területén

•
•

a vállalkozások munkaerő- és képzési igényeinek felmérésére alapozva
megvalósuló szakképzett munkaerő-hiány enyhítése céljából a térségben
a várható foglalkoztatási-, munkaerőigények előrejelzése.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével a Szombathelyi
Képző Központ Kft foglalkoztatási program megvalósításában vesz részt.
A program a szombathelyi járás területén a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű
célcsoport képzését és foglalkoztatását segíti elő. A Szombathelyi Képző Központ Kft
aktív szerepet vállal a paktum tagok együttműködésének összehangolásában, a
célcsoport felkutatásában, fejlesztésében, az elsődleges munkaerő-piacra történő
integrálásában.

A Társaság feladata
A Társaság a tevékenységi körébe tartozó és eddig megvalósított pályázatok
tekintetében a fenntartási időszakban elvégzi a kötelezően felmerülő
adatszolgáltatásokat, valamint a jelenleg futó projektekben vállalt szakmai
tevékenységek megvalósításában vesz részt.
Továbbá a Társaság elősegíti a hátrányos helyzetű célcsoport munkaerő-piaci
programokba való bevonását.
Az alapító kijelenti azt, hogy a társaság évenkénti működési költségeihez hozzájárul.
A Szombathelyi Képző Központ Kft a szombathelyi járás területén gazdaság- és
foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés tagja.

Közhasznú tevékenységek bemutatása
A Szombathelyi Képző Központ Kft képzési tanácsadás és munkaerő-piaci
szolgáltatási tevékenysége
A TOP projekten kívül a Társaság folyamatosan végzi a munkaerő-piaci információ
nyújtását, amely hozzájárul a különböző célcsoportok felzárkóztatásához, valamint
foglalkoztatásának elősegítéséhez.
Az érdeklődőkkel kölcsönös egyeztetési folyamat keretében a valós képzési
szükségletek feltárása, s ezek figyelembevételével képzési tanácsadás nyújtása. A
szolgáltatás célja annak felmérése, hogy a képzés iránt érdeklődő személyes képzési
szándékai, céljai és igényei egybe esnek-e az általunk biztosított képzések
célrendszerével. A szolgáltatás célja továbbá a tanácsadási tevékenység keretében a
képzéssel kapcsolatos döntéshez szükséges, a képzési kínálatunkkal kapcsolatos
információk átadása.
A Szombathelyi Képző Központ Kft. a képzési tanácsadási szolgáltatást nyújt
munkavállalók, álláskeresők, valamint egyéb képzésre jelentkező résztvevők részére.

A Szombathelyi Képző Központ képzési és munkaerő-piaci szakemberei 2017. évben
folyamatosan nyújtottak munkaerő-piaci szolgáltatást és információs tanácsadást az
érdeklődők számára.

Pályázatok
1. TOP-6.8.2-15-SH1 – Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város
területén és várostérségében „Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerség a
Szombathelyi Járás területén” című projekt
Konzorcium tagjai:
•
•
•
•

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (vezető partner)
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Képző Központ Kft

Együttműködő partner:
• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Projektcél:
A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás
támogatásának, a vállalkozásfejlesztés és a gazdasági fellendülés együttes,
összehangolt támogatása valósul meg, mely térségi együttműködésre,
igényfelmérésre és tervezésre alapozódik. A munkaerő-kereslet és kínálat
összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, célzott toborzás és
kiválasztás eredményeképpen hatékony foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg,
melyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó
átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is támogatnak. Ennek
eredményeképpen jelentősen megnövekszik a munkavállalói mobilitás és a
hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerőpiacra történő
visszatérésének esélye. A program során a célzott képzési programok a konkrét helyi
vállalkozói igényekre épülve, az önkormányzatok, helyi foglalkoztatók és a képző
intézmények partneri együttműködésére alapozva segítik elő a megfelelő
képzettségű munkaerő biztosítását, ezáltal a térségi foglalkoztatási viszonyok
javítását. A szombathelyi járásban létrejövő program keretében, programszerű és
integrált, a járásra kiterjedő, a releváns gazdasági ágazatokat felölelő gazdaság – és
foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés, széleskörű partnerség támogatása és a
célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.

Célcsoport:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

álláskereső hátrányos helyzetű személyek:
az alacsony iskolai végzettségű személyek,
25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, (gyakornoki
programmal érintett kiemelt célcsoport),
50 év felettiek,
GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő
felnőttek,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
megváltozott munkaképességű személyek,
roma nemzetiséghez tartozó személyek
közfoglalkoztatottak

A szombathelyi járásban működő foglalkoztatási program keretében komplex
munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt a Nonprofit Kft, melynek koordinációját a
Paktum iroda végzi.
A foglalkoztatási projekt keretében minimum 830 fő munkaerő-piaici
szolgáltatásokban részesül, továbbá 363 fő elhelyezkedését segíti elő a program.
A megvalósítás időtartama: 48 hónap (2016.09.23 – 2020.09.30.)

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

A társaság jegyzett tőkéje 3.530.000,- Ft készpénzből áll.

Sajáttőke változása (ezer Ft):

Nyitó
Vállalkozói
változás
Közhasznú
változás
Záró

2012. év
2013. év
2014. év 2015. év
2016. év
2017. év
10.310
14.461
148.971
149.755
149.772
15.461
0
132.682
51
7
19
-3
4.151

1.828

733

10

-134.330

-3.275

14.461

148.971

149.755

149.772

15.461

12.183

Kimutatás a 2017. évben kapott támogatásokról
Támogató
megnevezése

Támogatott
cél

Támogatás
összege

Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Működési
támogatás

21.000.000

Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Célzott
támogatás
eszközök
beszerzéséhez
(7 db lap-top és
szoftver)

1.667.000

Támogatás
összegéből 2017.
évre eső rész
21.000.000

Ft-ban
Megjegyzés

-

324.035 Halasztott
bevételként
nyilvántartott
támogatás, az adott
évi értékcsökkenési
leírás arányában
kerül feloldásra

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek 2017. évben fizetett díjazásokról
Bálint András ügyvezető igazgató
(2011.03.01. naptól)
Bér
Megbízási díj
Béren kívüli juttatások
Folyósított kölcsön
- ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás
Összesen:

E Ft
6.000
0
275
0
0
6.275

Szombathely, 2018.03.28.

Bálint András
Ügyvezető igazgató

Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonporfit Kft
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2017
adatok ezer forintban
Tétel megnevezése

Előző év

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

Előző évek
helyesbítései

Tárgyév

66994

61296

48580

21324

0

0

3760

0

14603

39972

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

51

0

1527

22

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a.) alapítótól
b.) központi költségvetésből
c.) helyi önkormányzattól
d.) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás

5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel

(A.+B.)

68521

61318

201324

64571

Anyagjellegű ráfordításai

15665

25841

Személyi jellegű ráfordítások

30806

33095

4835

5226

149698

229

320

180

0

0

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

1508

25

Anyagjellegű ráfordítások

492

10

Személyi jellegű ráfordítások

803

13

Értékcsökkenési leírás

165

2

Egyéb ráfordítások

30

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

18

0

0

0

202832

64596

19

-3

19

-3

-134330

-3275

ebből:

23163

25266

megbízási díjak

2084

1896

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

2039

2111

3. Bérjárulékok

6407

5731

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás

(D.+E.)

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B.-E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény

(G.-H.)
(A.-D.)

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség

tiszteletdíjak

B. A szervezet által nyújtott támogatások

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez1
Közhasznúsági melléklet - minta 1. A szervezet azonosító adatai
név:
Szombathelyi Képző Központ
székhely:
9700 Szombathely, Akacs M. u. 8-10
bejegyző határozat száma:
18-09-108374
nyilvántartási szám:
képviselő neve:
Bálint András
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Szakképzési feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltétel biztosítása
NFA és európai uniós forrásokból megvalósított felnőttképzés
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként
közhasznú tevékenység megnevezése:
Hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatásának
elősegítése érdekében komplex munkaerő-piaci
szolgáltatások nyújtása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a
jogszabályhely:
munkanélküliek ellátásáról 3 § és 4 §-a, valamint a 13/A §
(1) bekezdésében foglaltak alapján
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
álláskeresők és inaktívak
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
136 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Munkaerő-piaci szolgáltatások keretében munkaerő-piaci és képzési információk nyújtása hátrányos helyzetű
álláskeresők, inaktívak és a képzések iránt érdeklődő magánszemélyek részére. Tanácsadó, kapcsolattartó és
információs pont biztosítása, potenciális munkavállalók toborzása, mentorálása.
4.2
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év*
Tárgyév*
működési támogatás
48.580
21.324
normatív támogatás
0
0
KLIK támogatás
0
0
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum ktgtérítés
3.760
0
pályázati forrásból elnyert támogatás
14.603
39.972
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év (1)*
Tárgyév (2)*
ügyvezető igazgató bér+megbízási díj
6.000
6.000
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
1

6.000
Előző év (1)*

6.000
Tárgyév (2)*

68.521

61.318

0

0

0
0
14.603

0
0
39.972

53.918
202.832

21.346
64.596

Megállapította: 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 10. § (4), 6. melléklet. Hatályos: 2012.
VII. 4-től. Lásd: 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 9. § (2).
2
Hatályon kívül helyezte: 88/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §. Hatálytalan: 2014. III. 28tól.

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]
* Adatok ezer forintban.

31.609
201.324
-134.311
-

33.108
64.571
-3.278
-

Mutató teljesítése
Igen
Nem
Nem

Igen
Nem
Nem
Mutató teljesítése

Nem
Igen
Nem

---->>----->>--<<-----<<----

Nem
Igen
Nem

