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Hirdetések 
 

 
Amennyiben Ön is szeretné megjelentetni hirdetését kiadványunkban, kérjük, keresse 
Egyesületünk munkatársait az egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu címen. (Tárgy: Hirdetés) 
 
 

Camtek 323 sötétszürke TETŐBOX kölcsönözhető! 
 

 Kölcsönzési díj: nettó 800 Ft/nap 
 Kaució: 15 000 Ft/alkalom 
 Minimum napok száma: 4 nap 
 
 Műszaki adatok: 
 Hosszúság: 131 cm 
 Szélesség: 78 cm 
 Magasság:38 cm 
 Önsúly: 15 kg 
 Terhelhetőség: 50 kg 
 
 Átvétel: Kaposvár 
 Telefon: 06-20/468-2224 
  
 
 
 

 

Egyedi igényekre szabott espresso (frissen 

darálós) kávéautomaták ingyenes 

kihelyezése Somogy megye egész területén, 

széles italválasztékkal. 

Telefon: +36-20/585-0560 
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MMeecchhaanniikkaa  OOmmeeggaa  KKfftt..  
A Mechanika Omega Kft. sok éves gyakorlattal és referenciákkal 

rendelkező munkatársai a hazai és uniós támogatások igénybevétele 

érdekében állami, gazdasági (mikro-, kis-, és középvállalkozások), civil és 

a lakossági szféra számára pályázatírást és projektmenedzselést 

vállalnak. Teljes körű szolgáltatások széles választéka: 

- Pályázati kiírások monitorozása 
- Pályázatok összeállítása az igények teljes körű felmérésétől a benyújtásig 
- Az esetleges hiánypótlások ügyintézése 
- Támogatási szerződések megkötése 
- Projektmenedzselés 

 
7400 Kaposvár Tókaji u. 15.  

+36-30/828-4572 
mechanikaomega@gmail.com 

mailto:mechanikaomega@gmail.com
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Cím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 19. Postacím: 8700 Marcali, Pf. 126 
Telefon: 06 85/510-432 Fax: 06 85/510-433 E-mail: barath52@t-online.hu

KÖNYVVIZSGÁLAT 
- törvényi kötelezettségen alapuló 
folyamatos könyvvizsgálat 
- egyéb speciális könyvvizsgálat (átalakulás, 
apport tanúsítás, átvilágítás, EU-s projektek 
könyvvizsgálata) 
 
ELEKTRONIKUS BEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE ÉS 
ELKÜLDÉSE 
- a könyveléshez kapcsolódó valamennyi 
bevallás elkészítése (ÁFA, járulékok, 
társasági adó, stb.) és az interneten való 
elküldése 
 
SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS 
- teljes körű könyvelés (egyszeres és kettős 
könyvvitel) 
- teljes körű bérszámfejtés, munkaügyi

 feladatok ellátása 
- kötelező szabályzatok elkészítése 
- éves és évközi beszámolók elkészítése 
 
ADÓTANÁCSADÁS 
- A vállalkozással kapcsolatos teljes körű 
adó-, valamint a gazdálkodást 
érintő tanácsadást biztosítunk a megfelelő 
döntések meghozatalának alátámasztására. 
- adóhatóság előtti képviselet 
- magánszemélyek részére SZJA bevallások 
elkészítése  
 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
- cégalapítással kapcsolatos tanácsadás, 
- pályázati tanácsadás, pályázatírás, pályázat 
figyelés
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SSoommooggyy  mmeeggyyee  tteerrüülleettéénn  

ffűűnnyyíírráássii,,  ffaavváággáássii,,  kkeerrttrreennddeezzééssii  ffeellaaddaattookkaatt  

ééss  kkéézzii  ffööllddmmuunnkkáákkaatt  vváállllaall!!  
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++3366--2200//994433--99448822  
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