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Közhasznú társaság

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a
tagok közhasznú szakképzés-fejlesztési és felnőttképző nonprofit gazdasági társaságként
hozták létre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján. Szombathely Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 98/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatában foglaltak szerint – mely
alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vasi Szakmunkásképző és
Oktatási Alapítványnak a társaságban lévő üzletrészét megvásárolta – a társaság
egyszemélyes gazdasági társasággá alakult, melynek kizárólagos tulajdonosa Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata lett. Az alapító az alapító okiratot a 24/2015.(I.29) Kgy.
sz. határozatnak megfelelően hozta létre és annak rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseihez igazítva, továbbá figyelemmel az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire is az alábbiak szerint állapítja
meg és foglalja egységes szerkezetbe:
Szombathely gazdaságfejlesztésében kiemelt szerepet játszó gazdasági társaságok
kezdeményezésére 2013 elején megindult a régióban a műszaki felsőoktatás kialakításának
folyamata, amelynek első lépéseként a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
engedélyével gépészmérnöki alapszak indul Szombathelyen. 2013. november 22-én került
aláírásra a Nyugat-magyarországi Egyetem, a térség fenti meghatározó járműipari vállalatai és
Szombathely Megyei Jogú Város között az a háromoldalú megállapodás, mely alapján Duális
Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ alakul Szombathelyen, amely a Szombathelyi
Képző Központ Kft. szervezeti egységeként működik.

Társaság közhasznú tevékenységi köre
•

•

szakképzési feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltétel biztosítása a
tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyonban. (2011. évi CLXXXVII. törvény a
szakképzésről 92/A § (8) bekezdése alapján)
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, valamint európai uniós forrásokból
megvalósított felnőttképzés, valamint a foglalkoztatást elősegítő képzések
lefolytatása; (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 25. § alapján)

Társaság feladata és célja:
A társaság tulajdonosa kinyilvánította, hogy együttműködési megállapodás keretében rögzíti
az eddigi pályázatok fenntartási időszakában felmerülő adatszolgáltatást, amelyet a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vállal. Az együttműködési megállapodás
tartalmazza, hogy a jelenleg futó projektek megvalósítását a Szombathelyi Képző Központ
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.
Az alapító kijelenti azt, hogy a korábbi együttműködésüknek megfelelően a továbbiakban is
vállalja, hogy a társaság évenkénti működési költségeihez hozzájárul.
A Szombathelyi Képző Központ NKft. ellátja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek
képzését. A hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése érdekében
képességfejlesztő és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat végez.
A 2011. évi CLXXXVII. törvényben rögzítetteknek megfelelően, a gazdasági társaság
együttműködési megállapodás keretében a tulajdonában lévő vagyon ingyenes használati
jogát biztosítja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára.
A társaság 8 szombathelyi szakképző iskolával együttműködve felnőttképzési tevékenységet
lát el.

OM
azonosító
Sz.
száma
036744
1. Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium
Intézmény neve

2.
3.

4.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző
Iskola és Kollégium
Horváth Boldizsár Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző
Iskola és Kollégium

036756
036742
036741

Címe
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1.
9700 Szombathely, Rohonci u. 1.
9700 Szombathely, Hadnagy u. 1.
9700 Szombathely, Szent László
király u. 10.
9700 Szombathely, Zrínyi Ilona u.
12.
9700 Szombathely, Nagykar utca 1–
3.

5.

6.
7.
8.

Herman Ottó Kertészeti,
Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási
Szakképző Iskola és Kollégium
Művészeti Szakközépiskola

036757

9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen
utca 1.

036734

Hefele Menyhért Építő - és Faipari
Szakképző Iskola
Oladi Közép- és Szakiskola

036749

9700 Szombathely, Paragvári utca
77.
9700 Szombathely, Szent Márton
utca 77.
9700 Szombathely, Simon István
utca 2–6.

200897

Közhasznú tevékenységek bemutatása
1. A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 92/A § (8) bekezdése alapján a
szakképzési feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltétel biztosítása a tulajdonában lévő
ingó és ingatlan vagyonnal, mely alapján ingyenes használati jogot biztosít az Önkormányzati
tulajdon arányában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott szakképző
iskoláknak.
A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola az épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő, hegesztő, karosszéria lakatos, mechatronikai technikus, villanyszerelő, valamint a
gépi forgácsoló szakképzésének gyakorlati oktatása számára kizárólag a Képző Központ
biztosította a tanműhelyeket.
2. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból és európai uniós forrásokból megvalósított
felnőttképzés, valamint foglalkoztatást elősegítő képzések lefolytatása; (2013. évi LXXVII.
törvény a felnőttképzésről 25. § alapján). A TÁMOP-1.1.2 „A hátrányos helyzetűek
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”
projekt kerete finanszírozásában valósultak meg az alábbi képzések:
a, A a VAM/01/002314/2014 iktató számú Együttműködési megállapodás alapján a
Wolframelektródás védőgázas ívhegesztő (OKJ 31 521 09) + Minősített hegesztő képzés.
A képzés kezdési időpontja 2014.06.10.
A képzés befejezési időpontja 2014.12.03.
A képzés 780 órás +Környezeti fenntarthatósági ismeretek 6 óra. Ebből az elméleti órák
száma 240+6 óra, a gyakorlati órák száma 540 óra.
A képzés 16 fővel indult és a képzés során 1 fő kimaradt, így 15 fő szerezte meg az OKJ-s
bizonyítványt, míg a Minősített hegesztő képzésből további 1 fő kimaradt a képzésből, 14-en
kaptak tanúsítványt a képzés végén.
b, A VAM/01/002311/2014 iktató számú Együttműködési megállapodás szerint Gépi
forgácsoló (34 521 03) képzés valósult meg.
A képzés kezdési időpontja 2014.06.05.
A képzés befejezési időpontja 2015.01.22.
A képzés 960 órás + Környezeti fenntarthatósági ismeretek 6 óra. Ebből az elméleti órák
száma 288+6 óra, a gyakorlati órák száma 672 óra.

A képzés 13 fővel indult, egy fő kimaradt és 12 fő jelentkezett OKJ-s komplex szakmai
vizsgára.
c, A VAM/01/002845/2014 iktató számú Együttműködési megállapodás szerint három Német
KER B1 képzés valósult meg.
A német alapfokú nyelvvizsgára felkészítő képzés kezdési időpontja 2014.09.15.
A képzés befejezésének időpontja 2015.02.06.
A képzés 400+6 elméleti óra.
A képzést 44 fő kezdte meg, 40 fő fejezte be.
d, A VAM/01/002847/2014 iktató számú Együttműködési megállapodás szerint egy Angol
KER B1 képzés valósult meg.
1800-049-14/T112 kódszámú (14-010) angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítő képzés
kezdési időpontja 2014.09.15.
A képzés befejezésének időpontja 2015.02.06.
A képzés 400+6 elméleti óra.
A képzést 16 fő kezdte meg, 14 fő fejezte be.

Pályázatok
1. „Osztrák-magyar projekt a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő
integrálása a duális szakképzés keretében” c. projekt
Pályázó - Vezető partner: BFI Wien
Projekt főbb adatai:
Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013-ba
benyújtott „AT-HU ISA“ című pályázatát a Közös Monitoring Bizottság 2012. május 30-31-i
ülésén 430.210,00 euró, azaz négyszázharmincezer-kettőszáztíz euró összköltséggel,
365.678,50 euró, azaz háromszázhatvanötezer-hatszázhetvennyolc euró ötven cent ERFA
támogatással jóváhagyta.
A projekt megvalósításának kezdete:
2012. 09. 01.
A projekt megvalósításának befejezése:
2014. 08. 31.
Projekt közvetlen célja:
A szakoktatás és képzés munkaerő-piaci jelentőségének valamint az elhelyezkedés esélyének
növelése és az oktatói kompetenciák fejlesztése magyar és osztrák oldalon.
A szakoktatás és képzés ausztriai és magyarországi tapasztalatainak kölcsönös megosztása a
Magyarországon bevezetésre kerülő duális-képzés rendszerének tükrében. Tapasztalatcsere a
hátrányos helyzetű tanulók nevelésének gyakorlatáról, munkaerő-piaci és iskolai
esélyegyenlőségük, szociális integrációjuk elősegítése érdekében.

A projekt célcsoportja:
Közvetlen célcsoport: pedagógusok (tanárok) és a gyakorlati képzőhelyet biztosító
vállalkozók.
A közvetett célcsoport: a hátrányos helyzetű duális képzési rendszerbe bevonható fiatalok.
2. ERASMUS+ STRATÉGIAI PARTNERSÉG
„ Szociális kompetencia és egyéb támogató intézkedések újonnan kidolgozott képzések
keretében”
Konzorcium tagjai:
• Szombathelyi Képző Központ Kft., HU (Lead Partner)
• Berufsförderungsinstitut Wien, AT
• Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento, IT
• NGi (UK) Limited, UK
• LEED Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.,
Projektcél:
• Álláskereső fiatalok felkészítése, szakmai és egyéb tanfolyamok elkezdéséhez, a
munkaerőpiacon való érvényesüléshez
• Felkészítés azon oktatók részére, akik a nehézségekkel küzdő fiatalokkal a szakmai
képzések során kapcsolatba kerülnek.
Célcsoport:
Olyan 16-36 év közötti alacsony iskolai végzettségű álláskereső fiatalok, akik tanulási
nehézségekkel és szociális zavarokkal küzdenek. Alacsony az önértékelésük, motiválatlanok,
valamint korábbi tanulási kudarcaik vannak.
Projektidőtartam: 24 hónap (2014. 09.01. – 2016. 08.31.)
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

2009.év
2010.év
2011.év 2012.év
2013. év
2014. év
-31.391
3.946
9.554
10.310
14.461
148.971
211
1.556
0
0
132.682
51
35.126

4.052

756

4.151

1.828

733

3.946

9.554

10.310

14.461

148.971

149.755

Kimutatás a 2014. évben kapott támogatásokról
Támogató
megnevezése
Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Magyar
Államkincstár
Vasmegyei
Igazgatósága
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Szombathelyi
Tankerülete
Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Támogatott cél

Ft-ban
Megjegyzés

30.000.000

Támogatás
összegéből
2014 évre eső
rész
30.000.000

253.163

253.163

-

Fenntartási
támogatás

20.748.795

20.748.795

-

Célzott
támogatás
tetőfelújítás,
gázellátó
rendszer
átalakítása

18.963.000

55.837

Működési
támogatás
Normatív
hozzájárulás

Támogatás
összege

-

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

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek 2014. évben fizetett díjazásokról
Bálint András ügyvezető igazgató
(2011.03.01. naptól)
Bér
Megbízási díj
Prémium
Folyósított kölcsön
- ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás
Összesen:

E Ft
6.000
0
0
0
0
6.000

Szombathely, 2015.03.12.

Bálint András
Ügyvezető igazgató

