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1. SZAMVITELIBESZAMOLO'

'

k0nyvel6sim6dj6nakmegfelel6besziimol6megjeldldse
Az adottszervezet
?

pALy AZAU rAnnoc,trAsor FELHASZNALAsAnoI
2.KTMUTATAS
Az ABAUJ-ABAUJBANEGTC 20l6.6vbenaz alehbip6ly6zatit6mogat6sokatnyerteel:
P6lyaztat6szewezet
Krilgazdas6gi
6sKtihigyminisztdrium(KKM)
0sszesen:

T6mogat6s
risszege
3.000.000.Ft
3.000.000.Ft

A tr{mogathsiszerz6d6sm6g nem lett aliiwa.
tr

Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC 2016.6vbenapilIyfzatitrimogat6sokat
az al6bbiakszerint
haszn5lta
fel:
Tf mogat6 p6ly5ntat6 szewezetzKtilgazdas6gi 6sKiiliiryminiszt6rium
A timogatfs iisszege:8.200.000,Ft, elnyerve
2015.6vben.
A trimogatfsfelhasznrik{sa:
A20l5.6vi t6mogat6s
r6szekent20l6.m6jusig
az EGTCmrikcid6s6t
afelhasznilltt1mogattrsok
dskozhasznir
tev6kenysdg6t
biztositotta.
A kdt dvet6rint6mrikcid6sit6mogat6s
k6t rdszletbendrkezettbe azEGTCbanksz6mlfijdra.
jelentkez6koltsdgek
jelen
A
besz6mol6sor6n, a megval6sftottfeladatokelv6gz6s6ben
kapcs6n,az alilbbi kolts6ghelyekrekertiltek elsz6mol6sok:bdrleti dij, adminisztr6ci6s
(kdnyvel6s,kcinywizsg6l6,munkaszervezet),
kommunik6ci6skdltsdgek(telefon),tov6bb6
egy6b beszerz6sek,szolg6ltat6sok(tematikus R6k6czi rendezv6nyek 2 teleptildsen,
lebonyolit6saPannonhalm6n
6s kdrny6kdn,mriszakikoncepci6stervezds
tapasztalatszerzds
(amfite6trum,buszmeg6ll6,piact6r, rendezvdnyt6r6s R6k6czi eml6k porcel6n tdrgyak a
rendezv6nyekre,
egy6bszolg6ltatSs).
10%-ossaj6terotkellett biztositaniaaz
20I5.6vtol kezdodoena mtikcid6sithmoga/rhsokhoz
EGTC-nek.A csoportosul6skdzgyiil6sel6gyhatfirozott,hogy kiilon befizet6ssel,a tagdij
sajdtreszt.
biztositjaa 10%io-os
egyszerimegemel6sdvel
tagi 6ner6hozzt$itrulilssal
A magyar 6llami kdlts6gvet6sb6lelnyert tinnogatds,a szervezetnapi mtikdddsdvel
kapcsolatoskiad6saira lett felhaszn6lva,ill. a kozhasznt cdlszerinti tevdkenys6geink
megval6sitfsira,

3.A vAGYoN FELHAszNAtAsAv.q.L
KAPCSOLATOS
rrMur.q.rAs
Bev6telek

Tagdijbevdtelek
PilIydzatit6mogat6sok
Egy6badom6nyok
A szewezettev6kenys6g6nek
bev6tele
Y illlalkozdsitev6kenys6g
bev6tele
Kamatbev6tel
P6nzi.igyimriveletekbev6telei
Egy6bbev6tel
Osszesen:

2.2tL897
4.100.000

204
438
s99.225
6.911.764,-Ft

Kiadrlsolt'

C6l szerintijuttatisok:
Miikiid6si kiilts6gek:
Anyagkdlts6gek
(pl: posta,bdrletidij,
Anyagjellegri
szolg6ltat6sok
tervez6s,projektfejleszt6s,tapasztalats
zerzds,rendezv6ny)
Targyi eszkoz6rt6kcsdkken6s
Reprezent6ci6
Bankkoltsdg
Kamat
Pdnziigyimtiveletekrdfordit6sai
Egy6bkriltsdg
Osszesen:

Enndlrdszletesebb
bont6sis lehetsdees.

3.5 00
8.876.714

93.442

67
8.973.723,-Ft

4.A cEL SzERTNTI
JUTTATASoxrrMur.lrAsl
Az ABAfJ-,q,nA.U.fnAN EGTC 20l6.6vbenaz alehbic61szerintijuttat6sokatnyrijtotta:

Tagszewezetek
t6mogat6sa:
EGTCRendezv6nyek
tSmogat6sa:
..
Tagokkonferenciardszvdteli
tSmogat6sa:
.............
Egy6btfmogat6sok:
..........,..
Osszesen:

6

.........Ft
................F1
..........Ft
........Ft
,- Ft

s.A vEZEr6rrszrsncvrsEr,6rNnr NyuJTorr JUTTATASoT
ERTEKENEK.
ILLETvEosszncnNEKKIMUTATAsI,

Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC 2016, 6vben nem nyrijtott sem p6nzbeli, sem
juttatdst v ezet6tiszts6gvisel6inek.
term6szetbeni

6. A20l6,nv novID TARTALMIBESZAnnolo.l,q.3
Az EGTC a megalakul6sa6ta tev6kenys6g6t
kdzhasznriszervezetkdntvegzi.
teljes eg6sz6ben
Az EGTC ebben az rdoszakban is b6vitette tev6kenys6g6t 6s a segit6 szolgfiatffi
kiterjesztettea szomsz6dosteriiltekreis.
A napi feladatok mellett folyamatosan rdszt vesziink tov6bbra is, a magyar korm6ny
tircakozi EGTC- munkacsoport munk6j6ban.Rendszeresenegyeztetiink a Kiilgazdas6gi
6s Ktiltigyminiszt6rium megfelelo Allamtitk6rshghval, ill. Fooszt6ly munkat6rsaival.
A kor6bban megkezdett szal<rnaimrihelyek foglalkoz6sain folyamatosan k6pviseljiik az
EGTC-I 6s a hatar menti tdrsdg 6rdekeit, amelynek soriin n6lktil<izhetetlena tov6bbi m6s
szakmaiszervezetekkeltcirt6n6j 6 egytittmrikctd6s.
Ahatdr mentdn megkezdett stratdgiai tervez6si 6s projektfejlesztdsi munka, folyamatos,
amely sor6n tov6bbi mtiszaki koncepci6s tervek k6sziiltek el a c6lteri.iletre, a
biztosit6s6hozkapcsol6d6an.
turisztik6hoz6s ahelyi lakosokjobb 6letszinvonakinak
2016.6vbenis biztositottaaz EGTC a napi feladatokell6t6s6t,amelyekkcizottemlithetjiik
a kcinyvel6si,a kcinywizsg6l6i 6s az iigyviteli * adminisztrativ feladatok eIlfitdsifi.
Ebben az 6vben a tagsitg, rigy hat6rozott, hogy abetewezett 2 db EGTC-s rendezv6ny
R6k6czi rendezv6nyk6ntlesz megtartva. A 2015.dvbenKass6n,megrendezettP':6k6czi
hdt tov6bb folytat6sak6nt hatarozta el a tags6g, hogy 20l6.6vben tobb kereksz6m
emldkdreRdkoczimegemldkez6sttartunk.
A legkiemelkedobb 6vsz6mokat 6s esem6nyeket felelevenitve, ebben az 6vben
eml6keztiink ffi€g, hogy II. Rak6czi Ferenc az egyik legnagyobb tortdnelmi
szem6lyis6gr6l,arr6l, hogy milyen fontos eur6pai tev6kenys6getvegzetta sajfrtkor6ban.
2016.okt6ber6benvolt 110 6ve, hogy II. Rak6czi Ferenc Nagys6gos Fejedelmet
hazahoztik-Konstantin6polyb6l, eredeti nyughelydr6l 6s eltemett6k rijra Kass6n, a Szent
Erzs6betD6mba, ahol most is nyugszik. Ennek aprop6jan,rigy gondolta a tags6g,hogy a
R6k6czi csalidhoz kapcsol6d6 korabeli tdrt6n6seket, az 6v els6 hdt h6napjanak
idopontjaihoz kapcsolvatematikusan feldolgozza.
A feldolgoz6sokatmaguk a meghivott szakmai el6ad6k vdgeztdk, a megadott aktu6lis
idopontokhoz kapcsolva 1-1 helyszint 6s tdrt6n6st. Igen, neves el6adok voltak a
vend6geink, akik lelkesen 6s igen aktivan vettek rdszt az ETT elk6pzel6sdnek a
megval6sitdsdban, amely6rt sok kdszdnettel 6s hhl|val tartozunk, 6s amely6rt a
rendezv6nyekenr6sztvev6 hallgat6s6g,n6zok tobb izben is kinyilvanitottak a h6l6jukat 6s
a koszdnettiket.
Az el6ad6k kozcitt volt mfzeumigazgat6, voltak rdgdszek,kutat6k 6s 6pit6szek, ill. volt
olyan elhivatott trirt6nelmi tan1r, aki ma is oktatja a fiatals6got 6s j6 p6ld6t mutat a
hagyom6ny6rz6s
teriiletdn.
A rendezv6nyek l6togatotts6gdt ndvelve 6s a r6sztvev6k feltOltod6s6t brztositva, a
szakmai eload6k mell6 segfts6giil hivtuk a ktil6nbdz6 ter0letekr6l a mrivdszeket, akik
'

6ltalrendezeft
a szervezel
6vestevdkenys6gdt,
Ebbena pontbanmutathatjabe az Eln0ks69 a szervezet
eredm6nyeit,
tSrgy6vibev6telszerz6
konferenci5k,szakmaif6rumokrdvid leir6s6t;a szervezet
esemdnyek,
illetve annakfelhaszn6l6s6t.
nagys6grendjdt,
(adom6nygyrijt6)
6gdt;az szja loh-osfelajdnl6sok
tevdkenys
Az
ismertetiatagl1tszimv6ltozds6t.
T6jdkoztat6st
adaszervezet6ltal benlujtottp6ly6zatokeredmdnydrdl,
is
tdjdkoztat.
bek0vetkezett
v6ltoz6sokr6l
tisas6gvisel6kszemdly6ben
dvkozbeniesetleges
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meg tudt6k jeleniteni a korabeli zen6t, a szoveget 6s a verseket 6s term6szetesena
gasztron6mi6t,ill. azok szokhsaitis.
Felk6rttink helyi hagyominyoruo csoportot, akik mar tObb 6vtizede mrivelik a kultura
6pol6sdt,hogy segits6k a rcndezvlnyt A programot irgy 6llitottuk dssze, hogy az ne
legyen tlf,l szitraz a hallgat6sdg r6szdre,ezdrt a szakmai eload6sokkozz6, zen6t,verseket
tetttink, amely szinesebb6tette a rendezv6nyt.
A rendezv6nyekprogramjai ennek megfeleloen lettek cissze6llitva,amely v6ltozatoss66s
6rdekesebb6tette a rendezvdny sorozatot. A tematikusanfeldolgozott tortdnelmi t6mak
el6ad6saia helyszineken a d6lel6tti 6rakban tdrt6ntek, majd a gasztron6miai bemutat6
k6stol6sval6sulhatottmeg, a CastrumBoldua Kciz6pkoriEtteremj6volt6b6l.
A kdz6pkori 6tterem,az egyik tagi telepiil6siinkdn,Boldogk6varaljdn tev6kenykedohelyi
villlalkozds, akik szivesen vett6k a kihiv6st, hogy a mindk6t helyszinen megrendezend6
R6k6czi napon, olyan korabeli 6telt tudjanak bemutatni 6s k6stoltatni, amelyet a Rrik6czi
csal6dtagjai is fogyaszthattak.
A d6lut6ni kultur6lis megeml6kez6sjegy6ben telt el, ahol a helyi, korny6kbeli 6s
meghivott vend6g fell6p6k mutatkoztak be, ki-ki a korabeli saj6t mtivdszi tertilet6t
bemutatva.
igy, ufelldpdk kdzritt volt Vass Lajos dijas 6nek mriv6sz, azEgri G6rdonyi Gezaszinhin
vezeto szindsze, aki a Fejedelem cimri darab foszereploje, O alakitja II. Rak6czi
Ferencet.
Neves 6nek, n6pi t6nccsoportok 6s hagyomhnybrzo csoportok mutatkozhattak be.
Nagyon tehets6gesfiatal operadnekesis volt a vend6gtink egy alkalommal. A gyermekek
igen kedvelt6k a korabeli ruhakban trirt6n6 bemutat6kat 6s ij6szbemutat6kat,amelyek
igen szines6s 6rdekeskavalkddotvarazsoltakegy-egyhelyszinre.
Mind kdt rendezvdny6rdekess6gettartogatott ardsztvev6knek,hiszen Regdcen,avilrban,
- ahol a Fejedelem gyermekeskedett -, az elkdsztilt irj L6togat6k<izpontbanvolt a
konferencia helyszine ds elso alkalommal avathattuk fel a konferencia termet egy
R6k6czi rendezvdnnyel, tov6bbi 6rdekessdgem6g ennek a helyszinnek, hogy a v6r
felrijitds I. iitem6nek a befejezdsdvel,az lregtorony kertilt megnyit6sra a nagykozcins6g
elott.
M6sik helyszin is 6rdekess6gvolt, hiszen a Debr6ddn megtartott rendezv6nyen,
avathattunk fel egy R6k6czi dombormrivet, amelyet az egyik Kassai szobrdszmivlsz,
aj6nlott fel, az ETT-nek. A ETT a dombormrivet, Debr6dtin helyezte el, - a Rrik6czi
rendezvdnyr6szek6nt-, egy a tagok 6ltal kozrisenmegval6sitott, Nemzetkozi Turisztikai
Inform6ci6s Iroda 6piilet6nek oldal falan.
Osszegezvearendezvdnyeinkkelt6mogattuk a helyi kultur6lis csoportok bemutatkoz6s6t,
a kis-6s kdzdpvSllalkoz6k piauajut6s6t 6s nem utols6sorbanmegval6sithattuk a kultrira
6s a mriv6szetek terjeszt6s6t, amellett, hogy a r6sztvev6k nagyszeni k<jzcisdlm6nyek
rdszeseilehettek.
Igen, sok tortdnelmi tdrgyi tud6st adtunk 6t a megjelent vend6geknek, amelyet
letolthetnek,elolvashatnakaz ETT honlapj6n is, felelevenitve az eloaddsokanyagait.

A rendezv6nyekmindegyik6n be lett mutatva azETT mtikdddse6s c6ljai, amellett, hogy
Roll up-on hirdettiik, a tagi telepiil6seinket 6s a Ki.ilgazdas6gi6s Ki.iltigyminisztdrium

mukod6sit6mogat6s6t.Mindenttt sz6banis el lett mondva,hogy a KKM mrikcid6si
t6mogat6s6b6l
val6sulhatottmega rendezv6ny.
A tapasztalatszeru6s
helyszine,2016.6vbenPannonhalma
6skdmydkevolt.
A mrijusbanlebonyolitott 4 napos tapasztalatszerzls
Budapestenaz Orszdghdzban
kezd6d<jtt,
aholLezsdkSilndorazOrszdggnil6sAlelnokefogadtaazETT deleg6ci6j6nak
tagjait.Titjekoztattaaz Alelndkur a polg6rmestereket
a MagyarErtlkthr mtik<idds6r6l
6s
azokbanrejl6 lehetosdgeir6l.Majd, a tal6lkoz6utin az Alelncik irr egyik munkatiirsa
bemutattaaz Orszdgh5z
drdekess6geit.
M6snapreggel egdsz napos l6togat6sttetttink az Apdtsilg 6ltal vezetettktilonbrizo
bemutat6helyekre.Ennekmegfelel6en,l6togattunkel a programbanszerepl6Apdts6gi
Mirzeumba,Gy6gyndvenyhfnba.a tenileten l6v6 6s be6pitett hasznillatosmegtrjul6
energi6r6l egy nagyon 6rdekes el6ad6st hallhattunk 6s bemutat6t l6thattunk.
TSrlatvezet6ssel
n6zhetti.ikmeg, az Apittsig, kiildnbdzoobjektumait,majd az Apdtsilg
teriilet6n tal6lhat6 VIATOR Etterembenfogyaszthattukel az eb6di.inket.Az igen
tartalmasnapv6g6n,az rgendrdekes6s egyedtil6ll6tdbb szintenelhelyezkedo
pincdszeti
l6togat6son
vettrinkr6szt,aholbemutattika bor feldolgoz6sregi6srij eszkozeit.
A kcivetkezonapon fogadta a helyi polg6rmesteraz ETT nemzetkdzideleg6ci6j6t.
Besz6molta polg6rmesterur Pannonhalma
fejl6d6s6rol,az <inkorm6nyzat
6s az Aphtsdg
kapcsolatarol.
A turisztikalehet6s6geinek
kiaknazdsar6l
esaz egytittmtikdddsiikr6l
tartott
j6
egynagyon 6shasznosel6ad6st.
Besz6lta helyi,teljesfoglalkoztatdsr6l.
A par km-re
l6v6 Gy6r vonz6sk<jrzet6nek
hat6sair6l.
Erdekes volt hallgatni, hogy egy egyhilzi objektum 6s egy vil6gi cinkorm6nyzat
kapcsolatahogyantud kiteljesednia turisztikai teriilet6n.Minta pllddja \ehet akdr az
ETT, akSraz <inkormdnyzatok
rdsz6re,fdleg Debr6dona SzentLdszl6bricstikapcsitn,az
egyhfnikapcsolatokkiakndzhsa
6saz egyiittmrikdd6sek
kiteljesed6se
6rdek6ben.
A polg6rmesteritalfikoz6 utrin Gy6rbe indultunk, ahol vilrosndzdsttartottunk 6s
megismerkedhetti.ink
a v6roslehet6s6geivel
6sadottsdgaival,
turisztikaivonzerejdvel.

Koncepci6s tervez6s:Rendezvdnytlr, fedett k6szinpad, buszmeg6ll6, piactdr 6s
Amfite6trum koncepci6sterveinek elk6szitdseval6sulhatottmeg.
Ugyv6di jogi tan6csad6st,szolg6ltat6st is ig6nybe kellett venni a felmertilt jogi
probldm6krendez6sdre.
A rendezv6nyekrea meghivott eload6k rdszdrekisebb ajrlnd6kokkalkedveskedttink.
EGTC-s embl6m6val ellirtol/-v6szon szatyorral 6s az err.ea c6ba porcel6nb6l k6szitett
R6k6czi szoborralvagy Rak6czi palackkal.
Az emldkajanddkokatmegkaptak a meghivott magasabbrangf venddgek, a ktilonbciz6
hat6s6gokt6l, a megy6kr6l, 6s a kiilonb<izo v6rosokb6l 6rkezettek, akik elfogadt6k a
meghfvSsunkata rendezv6nyeinkre, a szakmw el6ad6k mindegyike, 6s a kulturdlis
fell6p6k kriztil j6 n6h5nyan.
Osszegzds
Az EGTC rendezv6nyeivel6s rendel6seivelnagybansegitette ahatirr menti v6llalkoz6sok
piaci szerep6nek a novel6s6t, ill. a piacra jut6sdnak esdlyeit, segitve, ezilltal a
Kiilgazdas6gi6s Kiiltigyminiszt6rium ezen,tdrekv6seitis.
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Az Sltalunk foglalkoztatottvdllalkoz6sok,az6ta tdbb megrendel6stis kaptak a j6
min6s6grimunka elv6gz6seltfitdn, ezdrt az ilyen 6s ehhez hasonl6 tev6kenysdgeket
erositenikell a hatSrmenti tdrs6gben.
a
R6k6czitematikusrendezv6nyeken
Itt sziiks6gesmegemliteni,hogy a megrendezett
hatdr menti t6rsdgben dolgoz6 kiilonb6z6 v6llalkoz6sok, civilszervezetek6s
zatoki s bemutatkozhaltak.
<inkorm6ny
Az ETT-vel egyi.ittmrikcid6civilszervezeteketis segitetttik az ETT egyre b6viil6
vezet6ivel6ket 6s
munk6jSval,hiszenjobban megismertetttika ki.ilcinbdz6telepi.il6sek
a
helyi
6s a t6volabb
Megismertettiik
nemzetkoziszinteretkaptak a bemutatkoziisokra.
egymSst,amelysor6ntov6bbiegyiittmukcid6sek
helyenmtikodom6scivil szervezetekkel
is, amellett,hogy mind k6t iranyba
alakultakki a civilszervezetekkdzott
dspartnersdgek
is.
erositettiikazETT civil kapcsolatainkat
helyi
er6sodrltt,a tematikuskonferenci6k,tapasztalatszerzds,
Krjzhasznritev6kenys6gtink
6s
v6llalkoz6kkal
rendezv6nyek,v6llalkoz6i szakmaital6lkoz6k,civil szervezetekkel
tdrt6n6 kapcsolattartSs,a Rrik6czi Nemzetkcizi Kultur6lis Utvonal tagjaival, a
Nemzetkdzi Varszdvets6gtagjaival tdrt6n6 egytittmtikdd6ssel,II. R6k6czi Ferenc
tematikus rendezv6nysorozatmegtart6s6val6s a Rilk6czi eml6k6vhez tort6n6
egyiittmtikdd6skiteljesed6s6t6rttik el.
hozz6jdrulilssal,a t6rsadalmi kdz<1ss6gi
Koz6pkorigasztron6mia
bemutat6kat6sk6stol6katbiztositottunkardsztvevokszdmdra.
A magyar 6llami kdlts6gvet6s6b6lelnyert tiimogatils,a szewezetnapi mrikdd6s6vel
kapcsolatoskiad6sokralett felhasznillva,amely hozzdjilrula c6lszerinti6s k<izhasznti
gekv6grehalthsithoz.
tevdkenysd
SZJA lYo-osfelajanl6snemvolt.
ADMINISZTRATIVUCYPT<
bejegyzettMiskolc, Zsigmondyu.Z.sz.
Az EGTC 2010.november6ta b6rli, a sz6khelyk6nt
az iroddt.
alatti irodah6z 5pnle1.eben
Az EGTC - nek 2016. 6vben sem volt alkalmazottja.A szervezetdrdek6benkifejtett
6s kapcsolatokki6pitdsefolyamatosantdrt6nik, mely szerintj6 kapcsolatot
tev6kenys6gek
A
6s a ktil6nbdz6szintrihat6s6gokkal.
6polunka magyar6s nemzetkdzicivilszervezetekkel
hivatalos
a
megvizsgillta
kdnyvel6sfolyamatosantdrtdnik. Az elkdsziilt 6ves besz6mol6t
konywizsg6l66s elfogadtaazt, an6l a jelent6s6tkiadta.Tov6bb6megvizsgdltaa Feliigyel6
Bizotts6gis, mind a beszdmol6t,mind a kcinywizsg6l6jelentdst6s azt elfogadta,melyr6l a
j elent6s6t
kiadta,amelybenj avasolj a a kozgyilesnekaz elfogad6sra.
munkdj6tbinositja a
munk6jafolyamatos,szak,rnai
Az EGTCmunkaszervezetdnek
Segitiazok
6selsz6mol6s5t.
elk6szitds6t
a mrikodesipillydzatok
kiilonboz6rendezv6nyek,
megval6sit6s6t.
6sa t6mogat6sok
szerzodeskdt6se,
az elnyertt6mogat6sok
A mrikrid6sipilIyinatokelk6szitdse,
a beletartozottaz alapitvtny tev6kenys6gdbe.
elsz6mol6s
SZAKMAI RENDEZVENYEK
A kor6bbi pontban besz6moltunkr6szletesena ktiltinbdzo rendezv6nyeinkr6l,az althbi
pontban <isszegezztik,azokat a rendezv6nyeket,ahol rdszt vettiink, ill. kdpviseltettiik
masunkat.
l1

Az EGTC t6bb hazai 6s kUlfttldi rangos szakmai rendezvdnyrekapott meghiv6staz
al6bbiakonr6sztvett dsk6pviselteaz Abat4it6rs6get.
Hazairendezv6nyek:
- ETT Jovdhagy6
Hat6s6gok
5. Konferenci6ja,
Budapest
- EGTC SzakmaiF6rum
Budapest
Fizenadviny - derelyefesztivill
ETT Mrihelytalillkoz6k (M 6rahalom)
Boldogk6vilralja
Litka - v 6llalkoz6ital6lkoz6
Kiilf0ldi rendezv6nyeknahol a szervezfisben6s a lebonyolit6sban r6szt vett:
Debr6d - SzentLdszI6 bircsri
Szeszta
g tal6lkoz6
Nagykovesd- Varsz<ivets6
Borsi Rak6czi Eur6pai Kultur6lis Utvonal tal6lkoz6ja
ETT Mrihe lfialfilko z6k (Kassa)
Elk6szitett szakmai dokumentumok
Koncepci6s tervez6s sor6n elk6sztilt a rendezvlnyt6r, fedett k6szinpad, buszmeg6ll6,piact6r
6s Amfite6trum mriszaki dokument6ci6ja.
Ebben az 6vbenelk6sztilt mriszaki koncepci6sdokument6ci6
Piiyizatok, projektek
A mrikod6si p6lyazatonkivtil, 20 16.6vben mhs palyazatotnem nyerttink el.
Az Alapszab6ly V. Fejezet6nek 2.31b. pontja drtelm6ben a Kdzgytil6s
hatfskor6be tartozik a szervezet tev6kenys6g6r6l sz6l6 6ves besz6mol6,
valamint ezzel egyidejtileg a kozhasznris6gijelent6s elfogad6sa.
A szewezet2016.6vi beszrimol6jdt,valamint az EGTC 2016.6vr61 k6sziilt
kiizhasznf srigi j elent6s6t a csatolt m ell6klet tartalmazza,
K6rem a Tisztelt Kdzgyril6st,hogy a szewezet2016.6vi besz6mol6j5t,valamint a
20 I 6. evi ko zhasznris6gij elent6s6tfo gadja el.
1.
Kelt: Miskolc,2017.01.3
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Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC 2017. februar 27-ei
k6sziilt6vesbesz6mol6t.
tev6kenys6gr6l
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