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A TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

A Tolnáért NKkft. 2019. évben végzett munkáját 3 feladatcsoport határozza meg: 

- a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum, 
- a közbeszerzési eljárások bonyolítása, 
- a Tolnáért NKkft. saját TOP-os pályázatai. 

A társaság az elmúlt évben is 4 fővel tevékenykedett, ezen belül a pénzügyi számviteli 
és könyvelési feladatokat Balázsné Geier Klára kolléganőnk látta el megbízási 
jogviszonyban. 

Az NKkft. tevékenysége szorosan összekapcsolódik a Megyei Önkormányzat pályázati 
tevékenységével, munkánkat összehangoltan végezzük a Területfejlesztési Osztállyal, 
illetve a megye településeinek önkormányzataival a közös célok megvalósítása 
érdekében.  

Alapvető célunk volt 2019-ben is, hogy a társaság megőrizze pénzügyi stabilitását és 
eredményesen gazdálkodjon, emellett továbbra is jó kapcsolatot tartunk fenn 
partnereinkkel, különösen a megyei települési önkormányzatokkal. 

Fontos számunkra partnereink bizalma és megelégedettsége a nekik végzett feladatok 
és projektek megoldásában és megvalósításában. 

A 26/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozat melléklete
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Az elmúlt évben továbbra is az egyik legjelentősebb feladatunk a TOP-5.1.1-15-TL1-
2016-00001 azonosító számú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekthez 
kapcsolódott. 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016-ban pályázatot nyújtott be Magyarország 
Kormányának a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 kódszámú megyei szintű 
foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 
elnevezésű program felhívására. A program keretében, a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-
00001 azonosítószámú szerződéssel támogatott Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum 
projekt a Tolna Megyei Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője, valamint a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Kék Madár 
Alapítvány és a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi megállapodása 
alapján, egymással szorosan együttműködve valósul meg. 

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt, a Foglalkoztatási Stratégiában 
megfogalmazott célokat egyrészt a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának 
javításával, illetve a munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a megye 
fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánja 
megvalósítani. 

A projekt közvetlen célja, hogy megyei szinten többszereplős együttműködés – 
foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési megállapodás (paktum) – jöjjön létre, melynek 
keretein belül a gazdasági élet helyi és a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, 
az állam, az önkormányzat és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői 
egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, erőfeszítéseiket, a gazdasági és 
a munkaerőpiac fellendítése érdekében.  

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt konzorciumának tagjai, valamint a 
Tolna Megyei Kereskedelemi és Iparkamara együttműködésében 2016. november 21. 
napján megalakult a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum. A megalakulás óta további 
partnerek írták alá az együttműködési megállapodást, így ma a Paktum már 30 tagra 
bővült. 

A megyei paktum elsődleges célja a térség gazdasági fellendítése, foglalkoztatási 
szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése. A megyei szintű foglalkoztatási 
együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. 
Aktív kapcsolatot tart a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző 
szervekkel. Támogatja a szociális gazdaság fejlődését, valamint munkaerő-piaci, 
képzési és foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg. 

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum szerve a Paktum Iroda, melyet a Tolnáért 
NKkft. működtet. 



3 
 

Feladatunk volt 2019-ben is a Foglalkoztatási Paktum ügyvitelével kapcsolatos 
tevékenység végzése úgymint: 

- Titkársági feladatok:  
ülések előkészítése, megszervezése, levelezés, emlékeztető kezelése, 
nyilvánosság biztosítása, ernyőszervezeti feladatok ellátása. 

- Döntés előkészítési, együttműködési, szervezési és koordinációs feladatok: 
napirendek, döntési javaslatok, alternatívák készítése. 

- Végrehajtással kapcsolatos feladatok: 
a döntések, fejlesztések végrehajtásának elkészítése, ezekről jelentések készítése. 
 

Mindezek mellett feladatunk volt, ahogy továbbra is az, hogy a Foglalkoztatási Paktum 
megvalósítása során a mikro-, kis-, és középvállalkozásokkal, mint a projekt egyik 
meghatározó célcsoportjával megismertessük a projektben rejlő lehetőséget. 

Az ő igényüknek megfelelően szeretnénk figyelmük felkeltésével a programba bevonni, 
képzésben részesíteni vagy rögtön munkába közvetíteni a projekt támogatási 
rendszerével, a hátrányos helyzetű álláskeresőket. 

A Paktum projekt a tartósan munka nélkül levőket, a hátrányos helyzetűeket és az 
inaktívakat akarja megszólítani és visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra. Ezzel a 
tevékenységgel egy meglévő állapot kezelése és javítása a cél. Munkánkat a 
konzorciumi partnerekkel szorosan együttműködve végezzük.  

Mindezen célok érdekében 2019 késő őszén vállalkozói fórumokat tartottunk a Tolna 
Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a 
Szekszárdi Szakképzési Centrummal együtt. 

A vállalkozói fórumok szervezője és házigazdája a Tolnáért NKkft. volt. 

A Tamásiban, Dombóváron, Bonyhádon és Pakson rendezett fórumaink nagyon 
eredményesek és hasznosak voltak, a vállalkozások képviselői szívesen vettek részt a 
rendezvényeken és aktívan bekapcsolódtak a konzultációkba. 

A fórum lehetőséget biztosított a résztvevő mikró-, kis- és közép vállalkozásoknak az 
új Szakképzési Törvény adta lehetőségek tükrében, hogy véleményt és információt 
cseréljenek szakember-ellátottságukról, munkaerőigényükről, a gyakorlati oktatás 
kérdéseiről és a pályázatokban lévő lehetőségekről. 

A mai munkaerőhelyzet javítása, kezelése mellett nagyon fontos, hogy a jövő számára 
megfelelő, korszerű szakmai tudással rendelkező fiatalok kerüljenek ki az oktatási 
intézményekből. 

Pár éven belül ezekkel a fiatalokkal kellene biztosítani a megye vállalkozásainak 
folyamatosan növekvő humánerőforrás igényét. A diákok korszerű piacorientált 
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képzésbe vonása hatékonyabb és olcsóbb módja a munkaerő biztosításának, mint egy 
már meglévő munkaerő-piaci helyzet kezelése. 

E cél érdekében az elmúlt év őszén a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával és a Szekszárdi Szakképzési Centrummal együtt 
pályaorientációs fórumokat szerveztünk Dombóváron, Bonyhádon, Tamásiban és 
Pakson. A rendezvényekre a 7. és 8. osztályosokat és vállalkozókat hívtuk meg.  

A meghívott helyi vállalkozások bemutatták tevékenységüket, munkájuk egy-egy 
látványosabb eredményét. Emellett a náluk foglalkoztatott szakmunkásoknak kínált 
anyagi és egyéb juttatásokról is tájékoztatták a diákokat, felhívva a figyelmüket cégükre, 
ahová szívesen várnak minden végzett fiatalt.  

Konzorciumi partnereinkkel célunk, hogy felhívjuk a diákok figyelmét arra, hogy a 
Szakképzési Törvény milyen új lehetőségeket kínál szakmai végzettség megszerzése, 
akár technikumi vagy felsőfokú végzettséggel is. Szeretnénk a továbbiakban is 
bemutatni, hogy a ma és a jövő munkaerőpiacán a piacképes szakmával rendelkező, 
kvalifikált munkaerő milyen keresett, és hogy milyen előnyös feltételekkel tud 
elhelyezkedni és perspektívikus életpályát megvalósítani. 

A pályaorientációs rendezvények szervezője a Tolnáért NKKft. volt. 

A fórum tematikáját a gyerekek igényének megfelelően alakítottuk. A rendezvények 
minden várakozásunkat felülmúlva sikeresek voltak, köszönhetően a pedagógusok 
pozitív hozzáállásának is. A diákok aktívan bekapcsolódtak a programba. 

 

  

Másik nagy feladatcsoportunk a TOP-1.1.3-15, a TOP-1.2.1-15, a TOP-1.4.1-15, a 
TOP-2.1.3-15, a TOP-3.1.1-15, a TOP-3.2.1-15, a TOP-4.1.1-15 kódszámú 
felhívásokra benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása. 

 

A Konzorciumi tag települési Önkormányzatok Támogatási kérelmeket nyújtottak be a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, az alábbi felhívásokra: 

 

Felhívások 
kódszáma: 

Felhívás címe: 

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 

TOP-1.2.1-15 Társadalmi és önkormányzati szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 
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TOP-1.4.1-15 
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével 

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések 

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
 

Támogatási kérelem benyújtására irányuló konzorciumi együttműködési 
megállapodásban részes felek a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalát jelölték ki, 
mint a nevükben közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérőt. Majd ezt követően a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2017. (II.10) számú határozatával döntött 
arról, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatásának feladatát a Tolnáért –Tolna 
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. részére kívánja átadni. Ennek 
érdekében a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolnáért NKkft. és a jelen 
eljárásban érintett települési önkormányzatok három oldalú együttműködési 
megállapodást írtak alá, amelyben a közbeszerzési eljárással összefüggő 
tevékenységekre a Tolnáért NKkft.-t jelölte ki és egyben döntöttek konzorciumi tagként 
történő felvételéről. 

A konzorciumi bővítést a Magyar Államkincstár jóváhagyta. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében beadott pályázatokból 
2019-ben 6 pályázat esetében a Kft. végezte a közbeszerzési eljárás lebonyolítását és 
zárt le eredményesen. Továbbra is kapunk megbízásokat közbeszerzési eljárások 
lebonyolítására. 

 

A Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési NKkft. a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében több önkormányzattal működik együtt 
településfejlesztési pályázatok megvalósításában. 

 

A közösen végzett pályázati tevékenység amellett, hogy erősíti a Kft. kapcsolatait a 
megye önkormányzataival, jelentős bevételi forrást is jelent a társaságnak, ezzel is 
segítve a pénzügyi stabilitás megőrzését. 
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1. A TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029 azonosítószámú,  

„Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Mőcsényben” című 
projekt 

A mőcsényi projekt esetében a Kft. végezte a projektmenedzseri munkát. A 
projekt elkészült, a projekt zárása megtörtént. 

2. A TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú, 

„Fenntartható közlekedésfejlesztés Harcon” című projekt 

A projekt megvalósult, a projektmenedzseri feladatokat elvégeztük. 

 

3. A TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú, 

„Épületenergetikai fejlesztések Závodon - Óvoda és Polgármesteri hivatal 
teljes épületének energetikai korszerűsítése” című projekt 

A projekt megvalósult, a projektmenedzseri feladatokat látta el a Kft., a projekt 
zárása folyik. 

 
 

4. A TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018 azonosítószámú, 

„Kurd Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című 
projekt 
 
A projektmenedzseri feladatokat látja el a Kft. A projekt megvalósítása a végéhez 
közeledik. 
 
 

5. A TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024 azonosítószámú, 
 

„Kapospula Községi Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése” című 
projekt 
 
Az energetikai projektek pályázatát is az NKkft. írta, a projekt pozitív döntésben 
részesült. A projekt projektmenedzsmenti feladatait az NKkft. végzi, a 
megvalósítás hamarosan indul. 

 
 

6. A TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 azonosítószámú, 
 

„Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon” 
című projekt 
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I. Általános kiegészítések 

 
 

1.A társaság bemutatása 
 
1.1 A társaság főbb adatai 
 
 Székhely, telephely:                                  7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 Adószám:                                                  25331051-2-17 
 Cégjegyzékszám:                                     17-09-010663 
 KSH szám:                                                25331051-8413-572-17 
 Beszámoló aláírására jogosult képviselő neve, azonosító adatai: 
                                                                    Varga-Stadler Gábor ügyvezető 
                                                                    Lakcím: 7200 Dombóvár, Kápolna utca 11. 
 Alapítás időpontja:                                     2015.július 2. 
         
1.2. A társaság alakulása: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (továbbiakban: Civil tv.) megfelelő rendelkezési 
alapján a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél 
nélkül szolgáló tevékenység folytatására közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot 
hozott létre. 
 
1.3 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége: 
 
Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében 
gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenység lát el az alapító által átadott feladat 
formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) 
bek. bg,)  
Mint az alapító által létrehozott szervezet az alapító által átadott feladatként koordinálja Tolna 
megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységét és az 
Önkormányzatok, valamint gazdasági szerveztek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági 
szereplőivel együttműködve. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 11.§ (1) bek. ce,)  
Az alapító által átadott feladatként ellátja a helyi akciócsoportok a közösség vezérelt helyi 
fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait. (A területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e,)  
A vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során részt vesz helyi 
akciócsoportok és közösség vezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek 
tevékenységében. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
13.§ f,)  
 
1.4. A társaság tevékenységi körei: 
  
       Közhasznú tevékenységek:  
 
      84.13 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése  

  
      70.10 ’08   Üzletvezetés  
      94.99 ’08     M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység   
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      Közhasznú tevékenység érdekében folytatható vállalkozási tevékenységek: 
      

A társaság vállalkozási tevékenységet csak nonprofit (közhasznú) céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  

 
 

18.12 ’08         Nyomás (kivéve: napilap)  
18.13 ’08         Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.20 ’08         Egyéb sokszorosítás  
58.11 ’08         Könyvkiadás  
58.12 ’08         Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
58.13 ’08         Napilapkiadás  
58.14 ’08         Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 ’08         Egyéb kiadói tevékenység  

       58.29 ’08  Egyéb szoftverkiadás  
       59.11 ’08         Film-, videó-, televízióműsor-gyártás  
       59.20 ’08   Hangfelvétel készítése, kiadása  

62.01 ’08         Számítógépes programozás  
62.02 ’08         Információ-technológiai szaktanácsadás  
62.03 ’08         Számítógép-üzemeltetés 
62.09 ’08         Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
63.11 ’08          Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
63.12 ’08          Világháló-portál szolgáltatás  

       63.99 ’08   M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
       68.20 ’08    Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

70.21 ’08         PR, kommunikáció  
70.22 ’08         Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11 ’08         Építészmérnöki tevékenység  

       72.11 ’08  Biotechnológiai kutatás, fejlesztés  
       72.19 ’08   Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
       71.12 ’08   Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
       72.20 ’08   Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  
       73.20 ’08   Piac-, közvélemény-kutatás  
       74.30 ’08   Fordítás, tolmácsolás  
       74.90 ’08    M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
       77.40 ’08    Immateriális javak kölcsönzése 
       79.12 ’08         Utazásszervezés  
       79.90 ’08         Egyéb foglalás  
       82.11 ’08  Összetett adminisztratív szolgáltatás  
       82.19 ’08   Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
       82.30 ’08   Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
       82.99 ’08   M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  

85.51 ’08         Sport, szabadidős képzés  
85.52 ’08          Kulturális képzés  
85.59 ’08          M.n.s. egyéb oktatás  
85.60 ’08          Oktatást kiegészítő tevékenység  

       93.19 ’08   Egyéb sporttevékenység  
       94.12 ’08   Szakmai érdekképviselet  
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2. A számviteli politika fő vonásai 
 
2.1 A vállalkozás folytatásának elve 

 
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem 
állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

 
2.2 Könyvvezetés módja 

 
A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek 
lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót 
készít. 
A könyvvezetés és a beszámoló készítés során alkalmazza a külön rendelettel kihirdetett, 
hatályos magyar számviteli standardokat. 
 
 
2.3 Könyvvezetés pénzneme 
 
A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint 
vezeti. 
 
 
2.4 Beszámoló formája és típusa 
 
A Társaság a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében előírt mérlegváltozatok közül az a „A” 
változatot, az összköltség eljárással készítendő eredmény kimutatások közül (Számviteli tv. 2. 
sz. melléklete) ugyan csak az  „A” változatot alkalmazza. 
 
2.5 Üzleti év 

 
Jelen beszámoló a 2019. január 1.– 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja 2019. december 31. 

 
2.6 Mérlegkészítés időpontja 

 
A mérlegkészítés választott időpontja 2020. március 20. Az ezen időpontig ismerté vált, a 
tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a 
beszámoló tartalmazza. 
 
 
2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése 

 
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, 
ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített 
beszámoló eredeti mérleg fő összegének 2%-át, vagy az 500m Ft-ot meghaladja. Ebben az 
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 
 
2.8 Lényeges hibák értelmezése 

 
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha 
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott 
saját tőke legalább 20% -kal változik. 
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2.9 Jelentős összhatás értelmezése 

 
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem 
jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely 
mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A 
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 
 
2.10 Értékcsökkenési leírás elszámolása 

 
Értékcsökkenési leírás módja 

 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható 
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a 
tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) 
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris 
leírási módszerrel) történik. 

 
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 

 
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, 
tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.  
 
Nem jelentős maradványérték 

 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése 
során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke 
valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot. 

 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor 
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja 
a 100eFt-ot. 

 
2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása 

 
A társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel. 
 
2.13 Ki nem emelt tételek értékelése 

 
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, 
az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 
 
 
2.14 Számviteli politika más változásainak hatása 
 
A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős 
módosítás nem történt. 

. 
2.15 Leltározási szabályok 

 
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.  
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2.16 Pénzkezelési szabályok 
 

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.  
 
 
3.A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése, vagyonra, eredményre gyakorolt 
hatása 

 
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény 
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 
 
 
 
 

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1.1. A mérleg tagolása 

 
Új tételek a mérlegben 

 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

 
Tételek tovább tagolása a mérlegben 

 
A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt. 

 
1.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben 

 
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 

 
1.3. Befektetett eszközök 

 
A Társaság befektetett eszközeinek, tárgyi eszközök értéke összesen: 786 e. Ft 

 
1.4.Befektetett pénzügyi eszközök: 

 
A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 
 
1.5. Készletek 

 
A Társaság készletekkel nem rendelkezik. 
 
1.6. Követelések alakulása 
 
A Társaság követelésekkel nem rendelkezik. 
 
 
1.7. Pénzeszközök (ezer forintban) 

 
Összesen     22 110 
Ebből: Bankszámla                   22 081 
            Pénztár 29 
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 1.8. Időbeli elhatárolások 
  

Passzív időbeli elhatárolások elszámolása – befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása- a 
TOP-5.1.1-15 kódszámú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című projekthez kapcsolódik; 
összege 15 215 643 Ft . 

 
1.9. Saját tőke 

 
Jegyzett tőke 
 
Az alapító törzsbetéte 3 000 ezer forint. 
 
Lekötött tartalék jogcímei 

 
A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.  
 
1.10. Kötelezettségek 

 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 
Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnak nincs. 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek 

 
Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak (ezer forintban):  

 
Összesen: 3 907 
           Adók 3 308 
           Jövedelem elsz. szla 599 

 
 
1.11. Mérlegen kívüli tételek 

 
A mérleg fordulónapja után nem történt a 2019. gazdasági év szempontjából lényeges 
esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek. 
 
 
 

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
  

 
1. Az eredmény-kimutatás tagolása 

 
Új tételek az eredmény-kimutatásban 

 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

 
Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban 

 
Az eredmény-kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a 
tárgyidőszakban nem élt. 
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1.1. Bevételek 
 
Bevétel tevékenységenként 

 
A Társaságnál a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult (ezer forintban), vállalkozási 
tevékenységet nem végzett:  

 
Bevételek összesen: 43 374 
            Alaptevékenység bevétele 2 500 
            EU támogatás  40 305 
            Bértámogatás 49 
            Közhasznú tevékenység bevétele 500 
            Egyéb bevétel 20 

 
 

 
1.2. Ráfordítások 

 
Költségek költség nemenkénti bontásban 

 
A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Költségnem Összeg        
(eFt) 

Megoszlás   
(%-a) 

Anyagjellegű ráfordítások 18 672 44,45 
Személyi jellegű ráfordítások 20 683 49,24 
Egyéb ráfordítások 2 653 6,31 
Költségnem összesen 42 008 100,00  

 
 
1.3. Rendkívüli eredmény 

 
A Társaság tárgyévben rendkívüli eredményt nem számolt el.  

 
1.5. Adófizetési kötelezettség 

 
A Társaságnak társasági adókötelezettsége nem keletkezett. 
 
 
 
 

IV. Tájékoztató kiegészítések 
 
 
1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának 
bemutatása 
 

 
Létszámadatok 

 
A tárgyévben foglalkoztatott záró állományi létszám:  3 fő. 
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Béradatok (ezer forintban): 

 
Személyi jell. kifizetés összesen: 20 683 
       Bérköltség 16 375 
       Bérjárulékok 3 410 
       Személyi jellegű egyéb kifizetések 898 

 
 
 
A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása 
 
A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben 
garanciát nem vállalt. 

 
2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai 
 
A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. 
 
3. Környezetvédelem 

 
A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel 
kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek. 

 
4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

 
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő 
a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő 
bemutatásához. 

 
5. A mérleg összeállításáért felelős személy:   Balázsné Geier Klára 
                                                                               Regisztrációs szám: 130767 
 
6. Könyvvizsgáló:  BRAIN-AUDIT Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft                                                                                                            
székhely: 7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11.,  
képviselője: dr. Póla Zoltán   
kamarai tagsági szám: 004880 
  
 

 
 
 
 



Közhasznúsági melléklet 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név:                                                             Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
székhely:                                                     7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
bejegyző határozat száma:                          22/2015. (VI.26.) 
nyilvántartási szám:                                    17-09-010663 
képviselő neve:                                           Varga-Stadler Gábor 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
     

 A  TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt konzorciumának tagjaként, a projekt      
megvalósítás során Tolna megye gazdaságának fellendítését, foglalkoztatási szintjének növeléséért dolgozik a társaság. 

A projekt közvetlen célja, hogy a gazdasági élet helyi és térségi viszonyait legjobban ismerő szereplőket a megyében, az állami hivatalokat, 
önkormányzatokat, vállalkozásokat és a civil szféra szereplőit összehozzuk a közös cél érdekében. Mindez napi szintű kapcsolattartást jelent 
az érintettekkel.  

Ezen belül rendezvényeket, fórumokat szerveztünk kiemelten a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, szakoktatási intézményeknek. 
Tájékoztatást adunk a számukra elérhető, Paktumban rejlő lehetőségekről. Segítjük a hátrányos helyzetű munkavállalók programba, 
oktatásba vonását, munkába közvetítésüket. 

A Foglakoztatási Paktum Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében, a megváltozott piaci helyzetben konzorciumi 
partnereinkkel együtt úgy látjuk, hogy meghatározó jelentőségű az általános iskolások megfelelő pályaválasztása. Célunk, hogy min él 
többen szakiskolákban, szakképzési intézményekben tanuljanak tovább, versenyképes szakmai tudást szerezve. Ezért vannak pályaválasztási 
fórumaink, az általános iskolák 7. és 8. osztályosainak. Fórumainkra meghívjuk a térség meghatározó vállalkozásait, hogy tájékoztassák a 
fiatalokat, cégük szakmai igényeiről, és a fiatalok előtt álló lehetőségekről, így segítve helyes döntésüket. 

Emellett ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő kiadványokat készítettünk és juttattunk el széles körben, valamint igényfelmérést végeztünk a 
vállalkozói célcsoport körében. 

Az elmúlt évben tanácsadással segítettük az önkormányzatok, kistérségi társulások pályázati és közbeszerzési munkáját. 

Jó együttműködés alakult ki a Tamási Innovációs Központtal, a Kaposmenti Kistérségi Társulással a helyi pályázatok és célok megvalósítása 
érdekében. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 
    közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 
1. Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző 

tevékenység ellátása az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. bg,) 

2.  Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységének és az Önkormányzatok, 
valamint gazdasági szerveztek fejlesztési elképzeléseinek a megye gazdasági szereplőivel együttműködve történő 
koordinálása az alapító által átadott feladat formában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi  

                XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce,) 
3. A helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatainak 

ellátása az alapító által átadott feladat formában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 13.§. e,) 

4.  Részvétel a vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során a helyi akciócsoportok és 
közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében. (A területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§ f,)  
 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: civilek,vállalkozók, önkormányzatok, 
közoktatási intézmények   



a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:   300 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

 
 

Konzorciumi, önkormányzati 
partnerekkel, pályázatok előkészítése, 

tájékoztatás, tanácsadás, 
szemléletformálás  

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 
Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

  0   0 
      
      
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév 
 (2) 

 Munkabér 3.513  4 248 

 Megbízási díj 260 260 

 Céljutalom  2 000 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  3 773 6 488 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel  21 355  43 374 
ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

    

D. közszolgáltatási bevétel  500  500 
E. normatív támogatás     
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 19 509  40 306 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]  1 346 2 568 

H. Összes ráfordítás (kiadás)  21 282 42 008 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás  12 125 16 375 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  21 282 42 008 

K. Adózott eredmény 73 1 366 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek 
száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

    

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] Igen Nem 
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen Nem 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Igen Nem 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 
 


