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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. május 26-i ülése 8. sz. 
napirendi pontja 
 
Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. éves beszámolójának 
és közhasznúsági jelentésének, valamint a 2017. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője 
Előadó: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és 
Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat által létrehozott, az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló Tolnáért –Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
alapító okirata szerint az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kizárólagos 
hatáskörébe tartozik a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a 
közhasznúsági jelentésének, valamint a társaság üzleti tervének elfogadása.  
 
A számviteli törvény szerinti beszámolót, és annak részeként a kiegészítő és a 
közhasznúsági mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést (1. sz. melléklet), 
valamint a 2017. évre vonatkozó üzleti tervet (2. sz. melléklet) jelen előterjesztés 
keretében terjesztem az Alapító elé.  
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására.  
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. 
(V. 26.) közgyűlési határozata  
A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének, valamint 2017. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna 
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi 
számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését, 
valamint 2017. évi üzleti tervét a határozat mellékleteiben 
foglalt tartalommal elfogadja. 

Felelős: a beszámoló és az üzleti terv tartalmáért: Varga-
Stadler Gábor ügyvezető,  
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés 
elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Szekszárd, 2017. május 17. 
 
 
         Varga-Stadler Gábor 

 ügyvezető 
 Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési  
 Nonprofit Közhasznú Kft. 

































2. sz. melléklet 

Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

2017. évi üzleti terve 

 

Alapvető célunk 2017-re, hogy az alapító, tulajdonos által a társaságra bízott feladatokat 
maradéktalanul elvégezzük, miközben a működési keretek figyelembevételével, fegyelmezetten 
gazdálkodjunk, megőrizve a pénzügyi stabilitást. 

A társaság feladatai 2017-ben az előző évhez képest jelentősen nőnek tevékenységi körének minden 
területén, a beinduló projekteknek köszönhetően. 

Ezek közül is az egyik legjelentősebb a TOP5.1.1-15-TL-2016-0001 azonosítószámú Tolna megyei 
foglalkoztatási paktum projekt, melynek feladataiban, munkájában társaságunk is részt vesz. 

Előzmények: 

A Tolna Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának a TOP-5.1.1-15 
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 valósul meg. 

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt, a Foglalkoztatási Stratégiában megfogalmazott 
célokat egyrészt a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve 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, amely a gazdasági élet helyi, és a térségi 
viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, önkormányzat és a vállalkozások, valamint a civil 
szféra képviselői egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, erőfeszítéseiket, a gazdaság 
és a munkaerő-piac fellendítése érdekében. 

A fentiek okán, a Tolna Megyei Foglakoztatási Paktum projekt konzorciumának tagjai, valamint a 
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében 2016. november 21. napján 
megalakult a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum. A Foglalkoztatási Paktum együttműködési 
megállapodását 2017. január 31. napján további 22 tag írta alá. Ezáltal a Foglalkoztatási Paktum 28 
tagra bővült. 

A megyei paktum elsődleges célja a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a 
lakosság életszínvonalának növelése. A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye 
egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. Megyei szintű gazdaság-és foglakoztatási 
fejlesztési helyzetelemzést készít, majd stratégiát alkot, megyei paktum-programot készít és valósít 
meg. Ösztönzi, előkészíti, segít a helyi foglalkoztatási és gazdasági kezdeményezéseket. A helyi 
paktumok vonatkozásában, valamint a megye azon területén, ahol helyi paktum nem jött létre 
ernyőszervezeti feladatokat lát el, monitoring tevékenységet végez és biztosítja a megyei szintű 
koordinációt. 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. 



2. sz. melléklet 

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint a projekt konzorcium vezetője a pályázatban kitűzött célok 
megvalósítása érdekében már együttműködési megállapodást kötött Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával. 

2017-ben további együttműködési megállapodások vannak előkészítés alatt Bonyhád és Tamási 
(Dombóvár) önkormányzatával, ahol már működnek paktumirodák. 

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum szerve a Paktumiroda, melyet a Tolnáért Nkkft. működtet. 

Feladata: 

A Paktumiroda elvégzi a Foglalkoztatási Paktum ügyvitelével kapcsolatos tevékenységet. 

Úgymint:   

- Titkársági feladatok:  
ülések előkészítése, megszervezése, levelezése, emlékeztetők kezelése, nyilvánosság 
biztosítása, ernyőszervezeti feladatok 

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

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

A pályázat Nkft-re eső része összesen bruttó 83 894 405 Ft. Ebből: 

- 74 875 409 Ft a paktumiroda működési költségeihez; 
- 7 278 997 Ft irodabútor és eszközbeszerzéshez; 
- 1 739 999 Ft a nyilvánosság biztosításához kapcsolódik; 

A fenti támogatási összegek a projekt teljes időtartamára 60 hónapra vonatkoznak. 
 

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 

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 

 



2. sz. melléklet 

Támogatási kérelem benyújtására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodásban részes 
felek a Tolna Megyei Önkormányzat 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. (a továbbiakban: Tolnáért Nkkft.) 
részére kívánja átadni. Ennek érdekében a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala, a Tolnáért Nkkft. és 
a jelen eljárásban érintett települési önkormányzatok három oldalú együttműködési megállapodást 
írtak alá (kedvezményezettek), amelyben a közbeszerzési eljárással összefüggő tevékenységekre a 
Tolnáért Nkkft-t jelölte ki és egyben döntöttek leendő konzorciumi tagként történő felvételéről.Az 
együttműködés 36 pályázatot foglal magában,pozitív támogatói döntés esetén e pályázatok 
közbeszerzéséhez kapcsolódó feladatokat végzi majd az Nkkft. 

 

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében, konzorciumi formában Bonyhádvarasd, Nagymányok, Grábóc, Mőcsény, Regöly 
önkormányzatával közösen 6 pályázatot adott be településfejlesztési célok megvalósítására. A 
döntési folyamat megkezdődött, az első pozitív határozatot megkaptuk, bízunk a további 
eredményes pályázatokban. 

Az elnyert pályázat költségvetéséből a társaság feladatainak finanszírozásával járó több mint 2 millió 
Ft-ot nem állítottak be az üzleti terv számszaki részébe, mert a támogatói szerződést még nem írtunk 
alá, ezért a pontos összeg a szerződés megkötését követően válik ismertté. 

 

Emellett 3 nonprofit szakmai szervezet és egy önkormányzat részvételével az Nkft a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés felhívásra a Tolna nyeregben – Ökoturisztikai hálózat Tolna 
megyében című támogatási kérelmet konzorciumvezetőként nyújtotta be. A pályázat célja az erdei 
ökotúrák hálózatának, valamint az ehhez kapcsolódó lovas és kerékpáros turizmus fejlesztése. A 
támogatási kérelem összesen 90 687 630 Ft összegű, melyben a Nkft. része 58 817 128 Ft, amely 
megállóhelyek kialakítását, eszközbeszerzést, projektelőkészítést, nyilvánosság biztosítását, műszaki 
ellenőri feladatokat, közbeszerzési eljárást és projektmenedzsmenti feladatok ellátását tartalmazza. 
Számítunk a pozitív támogatói döntésben. 

 

A Tolnáért Nkkft minden évben közszolgálati szerződést köt a Megyei Önkormányzattal,mint 
tulajdonossal. Ennek keretében 2017-re a közszolgálati tevékenységre a tulajdonos 500000 Ft 
támogatást nyújt a Nkkft-nek. Ezen feladatok között szerepel az együttműködés ipari parkokkal, helyi 
akciócsoportokkal, megyében működő civil szervezetekkel, települési önkormányzatokkal, szakmai 
szervezetekkel, térségi TDM-mel; valamint fórum szervezése a vállalkozói, önkormányzati és civil 
szféra számára; projektelőkészítési feladatok ellátása; közbeszerzések lefolytatása. 

 

 

 

Szekszárd,2017 május 14. 

                                                                                             Varga- Stadler Gábor 

                                                                                                    ügyvezető 

 

 



2. sz. melléklet 

Pénzügyi terv 2017 

    
    
    

 
Kiadások Összeg (Ft) 

 
    

 
Paktumiroda működési költségei           Havonta 2 090 080 Ft 25 080 960 

 
Megyei foglalkoztatási paktum       megalapozó dokumentumai 42 509 230 

 
Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés 7 278 997 

 
Általános működési költség 500 000 

    
 

Kiadások összesen: 75 369 187 
 

    
 

 
  

 
Bevételek Összeg (Ft) 

 
    
 

Közhasznú feladatok támogatása 500 000 

 
TOP-5.1.1-15 támogatás 37 428 869 

 
Maradvány (TOP-5.1.1-15 támogatás) 37 440 318 

 
Bevételek összesen: 75 369 187 

 
    
 


