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E-mail: abaujegtc@upcmail.hu és vitaalap2@upcmail.hu

Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

ABAÚJ-ABAÚJBAN EGTC

székhely:

3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.sz.

bejegyző határozat száma:

11.Pk.65.038/2010.

nyilvántartási szám:

3.sz.

képviselő neve:

Szabó Ferenc

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az EGTC munkáját teljes egészében közhasznú feladatként végzi a megalakulása óta. Az EGTC ebben az időszakban
bővítette tevékenységét és a segítő szolgálatát kiterjesztette a szomszédos terültek néhány önkormányzatára is.
A napi feladatok mellett folyamatosan részt veszünk továbbra is, a magyar kormány tárcaközi EGTC- munkacsoport
munkájában. Rendszeresen egyeztetünk a Külgazdasági és Külügyminisztérium megfelelő Államtitkárságával, ill.
Főosztály munkatársaival, a különböző minisztériumok osztályaival és a különböző minisztériumi képviselőkkel.
A korábban megkezdett szakmai műhelyek foglalkozásain folyamatosan képviseljük az EGTC-t és a határ menti térség
érdekeit, amelynek során nélkülözhetetlen a további más szakmai szervezetekkel történő jó együttműködés.
A határ mentén megkezdett stratégiai tervezési és projektfejlesztési munka, folyamatos, amely során
további műszaki koncepciós tervek készültek el a célterületre.
A KKM által meghirdetett pályázatból 2015. évben a közhasznú szervezet elnyert, 8.200.000,- Ft-ot. A támogatást a
szervezet működésének fenntartásához használhatja fel.
A tagok tapasztalatszerzésen vehettek részt. Több különböző, hazai és nemzetközi rendezvényen képviseltette magát az
EGTC, ahol bemutatkozási lehetőséget is kaptunk.
Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a kis-és középvállalkozókkal, amely során 2015.évben folytatjuk tovább a HUSK
projektben elért eredmények kiteljesedését. Segítettük a KKV-k versenyképességének az elősegítését, nemcsak a
turisztikai vállalkozók körében, bemutatkozást biztosítottunk számukra különböző rendezvényeinken.
Az EGTC társszervezője volt, a Kassa Főkonzulátussal az októberben megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc
emlékhétnek, melyben több határ menti kulturális esemény, megemlékezés és konferencia zajlott le. A többségében
Kassán megtartott megemlékezések a Fejedelem életéhez, munkásságához kapcsolódott és meglátogatásra kerültek a
főbb történelmi emlékhelyek. A nagyszabású ünnepségre Budapestről is érkeztek vendégek a Fejedelmet ábrázoló
Rákóczi expresszel, amely egészen Kassáig szállította a vendégeket. A kassai állomásról pedig az egyik tagi
településünk, Boldogkőváralja tulajdonában lévő, két turisztikai kisvonat, a „Rákóczi kis expressz” szállította a
belvárosba az ünnepségre érkezett vendégeket.
Az ünnepi hét keretében találkoztak először, a Rákóczi útvonalban résztvevő szervezetek. Az együttműködés, azóta még
nagyobb létszámban bővítésre került.
Egy másik konferencián létrejött a Nemzetközi várak szövetsége és megkezdte munkáját, amelyet szintén bővítés követ.
Gasztronómiai bemutatkozást biztosítottunk Kassán, az EGTC-hez tartozó és a magyar - szlovák határ mentén
együttműködő önkormányzatoknak, kis-és középvállalkozóknak, civilszervezeteknek, a kb. 600-700 fő meghívott
vendég részére.
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot és kiváló együttműködésben vagyunk, a Felvidéki és a magyar területen működő civil
szervezetekkel, akiknek a munkáját gyakorlati tapasztalatokkal és rendezvényi előadásokkal segítjük.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

2011.évi CLXXV.trv.
önkormányzatok, határ menti
lakosság, civil szervezetek, kis-és
középvállalkozások, különböző
nemzetközi szövetségek és
együttműködések

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

25 ezer fő
szakmai rendezvények, tervezési
feladatok, lakossági
rendezvények, tapasztalatszerzés
polgármesterek részére más
térségekben különböző
találkozások megrendezése,
vállalkozókkal történő
kapcsolattartás, az egyik
projektünkön keresztül, tovább
bővítettük a nemzetközi
ismeretségeinket és a
partnerséget, segítünk
részvételünkkel a Rákóczi
nemzetközi útvonal tervezésében
és megvalósításában, létrehoztuk
a Nemzetközi Várak Szövetségét,
gasztronómiai bemutatkozást
biztosítottunk a határ mentén
lévő önkormányzatoknak, KKVnak és civil szervezeteknek.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Anyagköltségek

Vagyonelem
értéke
0,- Ft

Anyagjellegű szolgáltatások

Tárgyi eszköz értékcsökkenés

Bankköltség

Felhasználás
célja
közhasznú
feladat,
működés

6.105.956,- Ft

közhasznú
feladat,
működés

243.594,- Ft

közhasznú
feladat,
működés

54.776,- Ft

közhasznú
feladat,
működés

Pénzügyi műveletek ráfordításai

589 Ft

közhasznú
feladat,
működés

Egyéb költség

169,- Ft

közhasznú
feladat,
működés

Előző év

Tárgyév

Előző év (1)

Tárgyév (2)

0,- Ft

0,- Ft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Képviselő

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0,- Ft

0,- Ft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Előző év (1)

Tárgyév (2)

15.319.403,- Ft

8.463.019,- Ft

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

15.319.403,- Ft

8.463.019,- Ft

H. Összes ráfordítás (kiadás)

15.683.572,- Ft

6.405.084,- Ft

Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

0,- Ft
15.683.572,- Ft
-364.169,- Ft

0,- Ft
6.405.084,- Ft
2.057.935,- Ft

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

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Nem

Nem

