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1997. évi CLVI.tv. Ksztv. 

Ksztv. 19. § (3) b) a költségvetési támogatás felhasználásáról

A  Dél-Zalai  Mentorhálózat 40  településen  nyújtott  munkaerő-piaci  szolgáltatást.  A
szolgáltatás keretében az önkormányzatoktól 2.913 eFt bevétele keletkezett, melyet működési
költségeinek fedezésére fordított.

A Hálózat,  2011-ben,  az ESZA Nonprofit  Kft.  TÁMOP-5.3.1C számú  pályázati  kiírásán
támogatást nyert. A pályázat megvalósítási időszaka: 2011.02.01-2012.09.30. 
A folyósított támogatásokat a projekt keretén belül foglalkoztatott munkavállalók személyi
jellegű  költségeire,  a  projekttel  kapcsolatban  felmerült  működési  költségek  és  a  projekt
keretében nyújtott szakmai szolgáltatás költségeinek fedezésére fordított a Kft.
A program keretén belül foglalkoztatottak száma: 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott+ 1
fő 20 órában foglalkoztatott munkavállaló személy.
2012. évben folyósított támogatási összeg: 34.503 eFt.

A  Zala  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központja 3  programon  keresztül  folyósított
támogatást a Kft részére:

1. Munkaerő-piaci szolgáltatás :
Támogatási időszak: 2011.04.01-2012.03.31.
2012-ben folyósított támogatási összeg: 4.165.318 Ft.
A program keretén belül foglalkoztatottak száma: 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott+ 1
fő 20 órában foglalkoztatott munkavállaló

2. Mentori szolgáltatás :
Támogatási időszak: 2011.04.01-2012.03.31.
2012-ben folyósított támogatási összeg: 4.253.104 Ft 
A program keretén belül foglalkoztatottak száma: 6 fő

3. 4M program :
Támogatási időszak: 2010.08.01-2012.01.31., 
2012-ben folyósított támogatások összege: 1.324.516 Ft.
A program keretén belül foglalkoztatottak száma: 3 fő

A folyósított támogatási összegeket a Kft. a programokkal kapcsolatban felmerült személyi
jellegű kiadások, illetve működési költségek fedezésére használt fel. 



Ksztv. 19.§ (3.) d): Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 

A Nonprofit Kft-n belül 2 különálló szervezeti egység működik: 
1.) Dél-Zalai Mentorhálózat
2.) 4M Program

Tevékenységek, módszerek, gyakorlati alkalmazások:
1.)  A  Dél-Zalai  Mentorhálózat (1999.  május  3-tól)  2012.  évben  33  településen  5  fő
mentorral  nyújtja  szolgáltatásait.  A  mentorok  által  nyújtott  szolgáltatások  személyre
szabottak, sokszor az ügyfeleket a szó szoros értelmében „kézen fogva” segítik a számukra
legmegfelelőbb cél eléréséhez. A halmozottan hátrányos helyzetű ügyfelek – elsősorban roma
lakosok  –  részére  olyan  szolgáltatások  nyújtása  a  cél,  amellyel  kimozdíthatóvá  válnak  a
segélyekkel  berendezkedett  életvitelből,  rendszeres  keresethez  jutással  egy  magasabb
életszínvonal  elérésére  nyílik  lehetőség,  közösségbe  tartoznak,  az  egyéni  fejlődések  a
települések  arculat  változását  is  pozitív  irányba  befolyásolják.  Munkánkról,  munkánk
minőségéről  rendszeres,  írásban  történő  feljegyzést  kapunk  az  önkormányzatoktól.  Az
ügyfeleket minden esetben további gondozásban részesítjük, így segítve a térség munkaerő-
piaci gondjainak javításában. 

Szolgáltatásunk, feladataink: 
 A  munkára  alkalmas  ügyfelek  minél  nagyobb  számú  elhelyezése  elsősorban  a

versenyszférában.
 Ha ez nem lehetséges a munkavállaló másodlagos munkaerő-piaci elhelyezkedésének

segítése (az alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, a már hosszabb ideje
munkanélküli  státuszból  eredően  a  munkanélküliek  kis  arányban  helyezhetők  el  az
elsődleges munkaerőpiacon, mivel az egyéni hátrányokat nehezen tudják kompenzálni).
Különbség a nehezítő tényezők fajtájában és volumenében van. A negatív hatások a
munka nélkül eltöltött idő növekedésével fokozódnak. Külső segítségre van szükségük
kompenzálásukra.

 Az ügyfelek munkavállalási esélyeinek növelése: 
 tanfolyamokra, képzésre irányítás,
 tréningek tartása,
 mentális gondozás.

Ügyfélorientált információáramlás, szolgáltatásnyújtás:
 teljes körű információátadás, információnyújtás,
 folyamatos munkáltatói kapcsolattartás,
 folyamatos önkormányzati kapcsolattartás, 
 foglalkoztatási  lehetőségekről  mind  az  ügyfelek,  mind  az  önkormányzatok

tájékoztatása,
 a  munkáltatók  által  a  Mentorhálózat  számára  biztosított  és  átadott  információk

azonnali továbbítása az ügyfelek felé,
 munkaügyi tárgyú információk átadása az ügyfeleknek,
 Interneten megjelenő információk biztosítása ügyfelek részére,
 a hatékony és pontos elektronikus információáramlás érdekében az ügyfelek részére

Internet  elérhetőség  biztosítása,  valamint  a  mentor  által  Internetes  felületkezelés
segítése,

 a folyamatosan változó és igénybe vehető szociális és egyéb juttatások elérhetőségről,
igénybevételéről ügyfeleink informálása,



 a településeken a rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségével
kapcsolatos feladatok pontos ellátása,

 szükség  esetén  (szükségletfelmérést  követően)  ügyfeleink  megfelelő  szakemberhez
való irányítása (pszichológus, családsegítő, jegyző, szociális ügyintéző),

 munkába-,  képzésbe  helyezés,  a  munkaügyi  központok  által  szervezett  képzések
figyelembevételével,

 a látókörön kívüli ügyfelek felkutatása,
 települési szinteken komplett adatbázis készítése az ügyfelekről,
 társadalmi kommunikáció folyamatos fejlesztése, erősítése.

Célcsoportunk:
 Alacsony iskolai végzettségű, álláskereső emberek
 Elavult vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező álláskereső emberek
 Roma származásúak
 45 éven felüliek
 Tartós munkanélküli, illetve inaktív emberek
 Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, fiatal (16-25 éves) álláskereső
 Megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő emberek
 Gyógyult vagy gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek
 Minden ellátásból kiszorult inaktív emberek, regisztrációval nem rendelkezők

2.) A 4M Program 2012. évben a 2002. 11. 01-től indult szolgáltatását nyújtotta továbbra is.
A  4M  hálózat  része  a  nagykanizsai  iroda,  3  főállású  munkatárssal.  A  szolgáltatás  a
megváltozott  munkaképességű  ügyfelek  elsősorban  nyílt  munkaerő-piaci  elhelyezésére
irányul,  ennek eléréséhez  folyamatos  az ügyfelek  és  munkáltatók  bevonása,  felkészítése a
programban a fenti cél elérése érdekében. A működési terület Nagykanizsára és statisztikai
körzetére vonatkozik. A szolgáltatás minden ügyfél számára ingyenes.

A  4M  Program  2012.  február  1.  napjától  kivált  szervezetünkből.  A  megváltozott
munkaképességű célcsoport számára a szolgáltatás folyamatosan biztosítva volt a Nonprofit
Kft. által a térségben. A szolgáltatás minősége változatlan. 

Tevékenységünkkel összefüggő támogatások, azok felhasználása 2012. évben:

Nonprofit Kft. esetében: 
2010.02.01-2012.09.30
TÁMOP.5.3.1-C-09/2-2010-0041.
Pályázati  kiírás  neve: Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program „Első  lépés”  –  alacsony
foglalkoztatási  eséllyel  rendelkezők  képessé  tevő  és  önálló  életvitelt  segítő  programjai
Konvergencia régiók című pályázat TÁMOP-5.3.1-C.
Főpályázó: Nagykanizsai és Környéke Foglakoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit
Kft. 
Projekt tevékenységei: A fejlesztő programokat  öt  helyszínen  valósítjuk meg:  Surdon (a
projekt fő megvalósítási helyszínén), Nagykanizsán, Sormáson, Hahóton és Felsőrajkon. 20
hónap  időtartamú,  kompetenciafejlesztéssel  egybekötött,  szakmát  adó  képzési  program,
melyet 5 helyszínen, összesen 10 település lakóinak bevonásával valósítunk meg. A képzésbe
bevont célcsoport nagysága 84 fő. 



Projekt célcsoportja:  Inaktívak, ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők, alacsony
iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, roma származásúak, 50 év felettiek, pályakezdő
fiatalok.
Projekt összes elszámolható költsége: 76.002.000,- Ft (100%)
2011.04.01-2012.03.31.
Munkaerő-piaci információ nyújtás 1018-4/2011-5300. 
Pályázati kiírás neve: Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott, 
„Munkaerő-piaci információk nyújtása” program.
Projekt  célcsoportja: A  munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetben  lévő  rétegek,  úgy  mint
pályakezdő  fiatalok,  megváltozott  munkaképességűek,  regisztrált  álláskeresők,
álláskeresőként nem regisztrált állástalanok.
Projekt tevékenysége: A szolgáltatás a foglalkozásokra, az elérhető képzésekre, a munkaerő-
kereslet  és  –kínálat  helyi  jellemzőire  vonatkozó  információk  nyújtását,  a  foglalkoztatást
elősegítő  támogatások  és  az  álláskeresési  ellátásokra  vonatkozó  lehetőségek  ismertetését,
továbbá  a  foglalkoztatással  összefüggő  jogszabályokkal  kapcsolatos  tájékoztatást  és  az
azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában.
Projekt összes elszámolható költsége: 16.633.170,- Ft (100%)

2011.04.01-2012.03.31.
Mentori szolgáltatás 1126-4/2011-5300.
Pályázati kiírás neve: Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott,
„Mentori szolgáltatás nyújtása” program.
Célcsoport: Olyan  személyek,  akik  a  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. IV. tv. alapján álláskeresőnek minősülnek, vagy a munkaügyi központ
más szolgáltatását veszik igénybe, vagy a munkaügyi központtól támogatásban részesülnek,
és  a  kirendeltség  javaslatára  személyes  konzultáció  alapján  megállapítható,  hogy  az
együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez,
az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz személyes
segítségnyújtás szükséges. Továbbá vállalkozók, gazdasági társaságok, munkáltatók és képző
intézmények, szolgáltató intézmények, szervezetek.
Projekt tevékenysége: A célcsoportba tartozó ügyfelekkel kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, 
felvilágosítás, orientálás. A munkaügyi központtal történő együttműködési kötelezettség 
teljesítésének elősegítése. Az álláskereső elhelyezkedését akadályozó tényezők/körülmények 
feltárása. A kirendeltség tájékoztatása az álláskereső elhelyezkedését akadályozó 
tényezőkről/körülményekről.
Projekt összes elszámolható költsége: 16.572.908,- Ft (100%)

2010.08.01-2012.01.31.
AMSZ-2010. 4M szolgáltatás
Pályázati  kiírás  neve: „A  megváltozott  munkaképességű  személyek  munkába  helyezését
elősegítő  alternatív  munkaerő-piaci  szolgáltatások  működésének  támogatása”  MPA
rehabilitációs alaprész
Projekt céljai: A program célja: a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő és/vagy
tartósan  egészségkárosodott  álláskereső  emberek  munkaerő-piaci  (re)integrációjának
elősegítése,  személyre  szabott  alternatív  munkaerő-piaci  szolgáltatások  működésének
biztosításával.
Projekt  tevékenységei: Fő  tevékenységek:  kapcsolatfelvétel,  kapcsolattartás  a
célcsoportokkal,  az  ügyfelek  felkészítése  az  álláskeresésre,  munkavállalásra,
partnerszervezetekkel való együttműködés, szükség esetén ügyfelek irányítása, munkáltatók



felkészítése  az  ügyfelek  foglalkoztatására,  képzési-  és  álláslehetőségek  feltárása,  munkára
közvetítés, utókövetés a képzésbe került, elhelyezett ügyfelek esetében.
Projekt összes elszámolható költsége: 20.132.567  Ft (100%)

Ksztv. 19.§ (3.) g):   A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A szervezet közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú.
Hatályos: 1998. február 9. napjától (változás időpontja – jogutódlás: 2008.01.01.)
Végzés száma (közhasznúsági): Cg.20-09-068234
A Társaság közhasznú tevékenységei:

 7810’08 Munkaerőkölcsönzés
 7830’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 8532’08 Szakmai középfokú oktatás
 8551’08 Sport, szabadidős képzés
 8552’08 Kulturális képzés
 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás
 8891’08 Gyermekek napközbeni ellátása
 8899’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 9102’08 Múzeumi tevékenység
 9103’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
 9311’08 Sportlétesítmény működtetése
 9312’08 Sportegyesületi tevékenység
 9319’08 Egyéb sporttevékenység
 9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Nonprofit Kft. által végzett tevékenységek: 
 7810’08 Munkaközvetítés (főtevékenység)
 7810’08 Munkaerőkölcsönzés
 7830’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 8899’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

o Egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  egészségügyi  rehabilitációs
tevékenység

o Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
o Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
o Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
o Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
o Munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű  rétegek  képzése,  foglalkoztatásának

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

A Nonprofit Kft. a közhasznúsági tevékenységeit az alapító okiratban foglaltak szerint 2012.
évben  teljesítette.  A  tavalyi  év  során  végzett  fő  közhasznú  tevékenységeink  voltak:
munkaközvetítés,  munkaerőkölcsönzés,  szociális  ellátás  bentlakás  nélkül,  egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység:  egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  egészségügyi  rehabilitációs
tevékenység; szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,  ismeretterjesztés;  gyermek  és  ifjúságvédelem,  gyermek  és  ifjúsági
érdekképviselet;  hátrányos  helyzetű  csoportok  társadalmi  esélyegyenlőségének  elősegítése;



munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű  rétegek  képzése,  foglalkoztatásának  elősegítése  és  a
kapcsolódó szolgáltatások. 

A tavalyi év során elnyert pályázatok a fenti célok elérése érdekében kerültek megvalósításra,
lebonyolításra. Minden beadott pályázatunkat közhasznú tevékenységeinkhez igazodva írtunk
meg és nyújtottuk be, majd valósítottuk meg a nyertes projekteket. 

Nagykanizsa, 2013.05.16.

                                                                                               Tóth- Bagó Mónika
                                                                                                      ügyvezető


