KÖZHASZNÚ JELENTÉS

A társaság cégneve:

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság

A társaság székhelye:

9700, Szombathely, Selyemrét u. 2.

A cégjegyzékszáma:

18-09-108374

A cég statisztikai számjele:

22176190-8022-572-18

A cég adószáma:

22176190-2-18

A társaság jogállása:

Kiemelkedıen közhasznú társaság

A Társaság tevékenységi köre:

A Társaság a Kszt. 26. § c.) pontjában
meghatározott közhasznú tevékenységek
közül az alábbi tevékenységeket végzi:

-

tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
környezetvédelem;
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése;
emberi és állampolgári jogok védelme;
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
rehabilitációs foglalkoztatás;
munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elısegítése – ideértve a munkaerı-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások;
euroatlanti integráció elısegítése;
közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehetı szolgáltatások

Társaság közhasznú feladatai a szakképzés tevékenységi körében:
-

„Térségi Integrált Szakképzı Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek
javítása” címő pályázat intézkedéseinek megvalósítása;
pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése;
a munkaerı-piaci igényeknek megfelelı szakképzés folytatása;
korszerő gyakorlati képzés megteremtése a központi képzıhelyen kialakított
csúcstechnológiai beruházással;
a hátrányos helyzetőek és fogyatékkal élık számára speciális oktatási-képzési
módszerek alkalmazása;

-

felnıttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése, majd a
képzések folytatása a mindenkori munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen;
speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása;
vizsgaközpont megalakítása, majd vizsgáztatás;
környezettudatos magatartás kialakítása;
tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása a fenti feladatok szakszerő
megvalósítása érdekében.

Társaság feladata és célja:
A Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-06) – (NFT) – Humánerıforrás Fejlesztési Operatív
Program – (HEFOP) – intézkedései az oktatás tartalmi és szerkezeti, valamint infrastrukturális
fejlesztését célozzák. Ebben a keretben fogalmazták meg a szakképzés megújítását célul
kitőzı Térségi Integrált Szakképzı Központok – (TISZK) – megszervezésére és
infrastrukturális feltételeinek megteremtésére irányuló pályázati programokat.
A Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program „3.2 A szakképzés tartalmi, módszertani és
szerkezeti fejlesztése” c. intézkedése a munkaerı-piaci igényeket rugalmasan követı
szakképzési rendszer fejlesztésével készíti a fiatalokat az egész életen át tartó tanulásra.
Az intézkedés komponensei:
1. Új szakképzési szerkezet
2. Térségi Integrált Szakképzı Központok létrehozása
A pályázati formában megvalósuló 2. komponens célja a szakképzés hatékonyságának
növelése a szakképzési kínálat koordinációjának biztosításával, valamint összehangolt
csúcstechnológiát képviselı eszközök beszerzésével.
A Térségi Integrált Szakképzı Központok (a továbbiakban TISZK) úgynevezett közösségi
funkciót is ellát, amelyeke keretében elsısorban a tanulói számára biztosít komplex
szolgáltatásokat a pályaválasztás és pályaorientáció, karrier tanácsadás területén, de a
hátrányos helyzető fiatalok és családjaik számára is kínál külön szolgáltatásokat. Emellett a
vállalkozásokkal együttmőködve támogatja a gyakorlati képzés (a tanulószerzıdések)
fejlesztését is.
A társaság jegyzett tıkéje 3.530.000,- Ft készpénzbıl áll.
Sajáttıke változása (ezer Ft):

Nyitó:
Vállalkozói
változás
Közhasznú
változás
Záró

2007
4.746
1.015

2008
6.065
1.089

2009
-31.391
211

2010
3.946
1.556

305

-38.545

35.126

4.052

6.065

-31.391

3.946

9.554

Kimutatás a 2010 évben kapott támogatásokról
Támogató
megnevezése

Támogatott cél

Szombathely
Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
Vasi
Szakmunkásképzı
Alapítvány
NSZFI
NSZFI
Foglalkoztatási és
Szoc.Hivatal
TÁMOP 2.2.3

Gazdálkodó
szervezetek

Támogatás
összege

Ft-ban
2010 évben fel
nem használt
rész

Mőködési
támogatás

50.000.000

Támogatás
összegébıl
2010 évre esı
rész
50.000.000

Mőködési
támogatás

500.000

500.000

-

Decentralizált
pályázat
KKC pályázat
Bértámogatás

11.791.911

11.791.911

-

11.243.179
81.412

11.243.179
81.412

-

Szak- és
felnıttképzés
rendszerének
fejlesztése
Szakképzési
hozzájárulás

223.311.799

129.922.797

93.389.002

109.599.200

1.262.831

108.336.369

-

Kimutatás a 2010 évben kapott támogatás felhasználásról
Támogató
megnevezése
Szombathely
Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Támogatás
idıpontja
2010.01.07
2010.03.30.
2010.04.12
2010.05.25
2010.07.01
2010.12.12
2010.11.09
Vasi
Szakmunkásképzı 2010.12.20
Alapítvány
NSZFI
2010.08.16
2010.12.06
2010.12.28
NSZFI
2010.12.21
Szakképzési
2010
hozzájárulás
Foglalkoztatási és 2010.08.30
Szoc. Hivatal
TÁMOP 2.2.3
2010.01.29
2010.10.14
2010.11.17

Felhasználás céja
Mőködési
támogatás

Mőködési
támogatás
Decentralizált
pályázat
KKC pályázat
Eszköz fejlesztés
Bértámogatás
Szak- és
felnıttképzés
rendszerének
fejlesztése

2010 évben
felhasznált
10.000.000
2.500.000
4.167.000
8.333.000
12.500.000
12.500.000
250.000
250.000

Átvitel összege
-

-

4.270.459
6.663.452
858.000
11.243.179
1.262.831

-

81.412

-

129.922.797

108.336.369

93.389.002

Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek 2010 évben fizetett díjazásokról

Szabó Leventéné ügyvezetı igazgató
Bér
Megbízási díj
Prémium
Egyéb
Folyósított kölcsön
- ebbıl mérlegkészítésig fennálló tartozás
Összesen:

E Ft
5.768

5.768

Szombathely, 2011.03.31.

Bálint András
Ügyvezetı igazgató

