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1. SZAMVITELI BESZAMOLOI

megjeliildse
Az adott szervezetkOnyvelesim6dj6nakmegfelelobeszdmo16
?

2.KIMUTATASp ALyAz Arr rAmo cnrAs or FELHASZNAT,ASAnOI
Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC 2017.dvbenaz alilbbipillyazatit6mogat6sokat
nyerteel:
Pdlyaztat6szervezet

T6mogat6s
osszege

0sszesen:
2017.6vben
az EGTC nem kapott piiyhzati tdr4ogatdst.
rt

Az ABA0J-ABA0JBAN EGTC 2017.evbena pillytuzatit6mogat6sokat
az al6bbiakszerint
haszn6lta
fel:
Tdmogat6 pily 6ntat6 szewezetz
A t{mogatr{siisszege:
:
A trimogatrisfelhaszndlfsa

3. A VAGYON FELHASZNALASAVAL
KAPCSOLATOSKIMUTATAS

Bev6telek

Tagdijbev6telek
Pillyhzatit6mogat6sok
Egy6badom6nyok
A szervezettev6kenys6g6nek
bev6tele
g bev6tele
Y Sllalkozhsitevdkenys6
Kamatbev6tel
Pdnziigyimriveletekbev6telei
Esvdbbevdtel

400.39r

12
416.026
816.429,-Ft

KiadisoK
C6l szerinti juttatdsok:
Miikiid6si kiilts6gek:
Anyagkolts6gek ( nyomtatv6ny)
Anyagjellegriszolg6ltat6sok(pl: posta,b6rleti dij,
EGTC-s redezvdnyek,telefon,kcinyveldsidij )
T 6rgyi eszkdz6rtdkcsokken6s
Reprezent6ci6
Bankkdlts6g
Kamat
Pdnztigyi mriveletek r6fordit6sai
Egy6br6fordit6sok

Osszesen:

bont6sis lehets6ses.
Enn6lreszletesebb

615
1.389.860

33.152
408.677
Ft
r.832.304.-

4.A cEL szERrNTr
JUTTATASox
runrurarAsn
Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC 2017.6vben az althbr c6l szerintijuttat6sokatnyrijtotta:

Tagszervezetek
t6mogat6sa:
t6mogat6sa:
.
EGTCRendezvdnyek
rdszvdteli
t6mogat6sa:
...............
Tagokkonferencia
E g y 6 bt 6 m o g a t 6 s o k. .:. . . . . . . . . . .
Osszesen:
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.................Ft
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5. A VEZETOTISZTSEGVISELOKNEK
NYUJToTTJUTTATAsoT ERTEKENEK.

ILLETvEOsszncnNEK
rlvlura.tAsn

Az AgAU.f-lnAUm,q,N EGTC 2017. 6vben nem nyfjtott sem p6nzbeli, sem
juttati st v ezet6tiszts6gvisel6inek.
term6szetbeni

6. Az0r7.nv novrD TARTALMIBESZAvror,ora3
Az EGTC 2010-esmegalakul6sa6ta kozhasznuszervezetk6rrt.
vegzi a munk6j6t. Az EGTC
rgazgat6ja6s munkaszervezete6ltal biztositotta a napi feladatok ell6t6s6t,mint a konyveldst,a
konyvvizs96latot 6s a kril onbozoadminisztratfv feladatok ellitdsft.
A besz6mol6ban
bemutatottkoltsegek6s bevdteleka szervezetnapi mrikodds6velkapcsolatos
kiaddsokra d,s az alapszab|lyban meghat|rozott c61-dskcjzhasznri tevdkenysegekrelettek
felhaszndlva,amellyel hozz|lSntlunk az EGTC cdlszerinti 6s kozhasznirtevdkenysdgeinek
vegrehajt6s6hoz.
Ebben az evbenndgy EGTC-s rendezvdnl'tsikeriilt megval6sitani,amely sor6n kozvetleniil
n6gy telepiileslakoss6githozjutottunkel 6s mutathattukbe a szervezetceljartds mrikoddsdnek
tertleteit. A kozgyrildsen a tags6g, rigy hat6rozott, hogy ebben az evben a tematikusan
feldolgozotttort6nelmit6ma az lII0 6ve lebonyol6dottPozsonyicsata,tovdbbdegy Felviddki
telepiil6s700 dves 6vfordul6jdnaka megiinnepl6seds a mdsik kdt magyarorszhgrhelyszinen
Felvid6kipince napokatds a telepi.il6srolelsz6rmazottaktaliikoz6jatbonyolitottuk le.
M6jusbanbonyol6dott le a kdt magyarorszdgirendezvdny,amely a 2. Felviddki pincenapok
rendezvdnnyel kezdodott. A rendezvdnyen felvonultattuk a Felvid6ki teleptil6sekrol
szitrmazott borokat 6s a helyben termelt borokat, a Fonyban tal|lhato pincesoron rijra
dlesztetti.ika bork6stol6k hangulat6t. A pincdket ldtogatni lehetettds kozben a j6 izi borok
mellett igazi magyar 6teleket is kostolgathattunk.A szinpadon kcizben ndpi felldpokkel
biztositottuk az egeszel est6benyirl6 j6 hangulatot.A mdjus vdgen megrendezdsrekeriilo
elszdrmazottaktal6lkozoja r6v6n, nemcsak a helyi lakosok drtesi.ilhetteka szervezetiink
hanem azok is, akik nem 6lnek a telepiil6sen,hanem az orszdgm6s foldrajzi
tevdkenysdgdrol,
teriiletdrekoltdztek a jobb megdlhetdsremdny6ben.
A nyttr kcizep6n megrendezesrekertilo 700 6ves telepiil6s megiinnepldset, egyhfu\
val6sitottukmeg.
onkorm6nyzati,civtl ds EGTC-s osszefog6ssal
hatdrtalancsal6dinap" az eml6kezdsjegydben.
A rendezvdnycime:,,Kereszt6ny
A telepi.il6stortdnelmi mrild6t mdltattaka katolikus egyhdzmegydbolmegjelentvezetok ds a
polg6rmester. A rendezv6nyen megrendezttik a tagr teleptildsekbol all6 fozocsapatok
verseny6t,ahol finomabbn6l- finomabb 6teleketfoztektagjaink.A rendezv6nyfelldpoi kozdtt
voltak ndpi felldpok ds korabeli tortdnelmi jetdkot bemutat6 csoportok. Meghivtuk a
kornydken dolgoz6 kdzmuveseket, akik az 6ltaluk elkdszitett term6keket 6rulhattik az
drdekl6dokszdmhra,6samellyel segitettiikoket a piacrajut6sukban.
Az utols6 20|7-es rendezvdnytinkre osszel, szeptember kozep6n kenilt sor, szintdn
a Pozsonyicsata1110
a Honfoglal6sfontos esem6nydrol,
Felviddken,ahol ,,Megeml6kezes
dves dvfordul6j6r6l" cimmel tartottuk meg gyonyoni verofenyes napon a rendezvdnyt,a
teleptil6skozpond6nban.Itt, is egyiittmukodvea katolikus egyhinzal6s az onkormhnyzattal
val6sitottuk meg a megeml6kezdst,hiszen Okumenikus H6laad6 Istentisztelettartottak a
megjelent egyhdzi vezetok. Majd, a helyi polg6rmester megnyitotta a rendezvdnyt,
bemutatkozottaz EGTC, az igazgatojovolt6b6l, aki a szervezettevdkenys6g6rolbeszdlt.
polg6rmestereis.
Koszontotmondott a telepi.ilesmagyartestvdrtelepiilesdnek
Nagyszeniszakmaieload6sthallgathattakaz 6rdeklodoka szinpadona csatalemenetdroles
tort6nelmi hhtterero^.
t

a szervezet6ltal rendezett
Ebbena pontbanmutathatjabe az Elnoksdg a szewezetdvestevdkenysdg6t,
esemdnyek,konferenci6k,szakmaifdrumok rovid leir6s6t;a szervezeteredmenyeit,t6rgydvi bevetelszerz6
illetve annakfelhaszndl6s6t.
(adom6nygytijt6)tevekenysdgdt;azszja lo/o-osfelaj6nl6soknagys6grendjdt,
Titjdkoztatdstad a szervezet6ltal benyrijtott piiyilzabk eredmdnydrol,ismerteti a tagletszitmvhltozdsdt.Az
dvkcizbeniesetlegestisztsdgvisel6kszemdlydbenbekdvetkezettv5ltoz6sokr6lis t6jdkoztat.
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Az eload6 a ,,Karosi Honfoglal6s Kori Lhtogato Kozpont" igazgatoja volt. Bemutatdsra
kertiltek a korabeli fegyverek ds oltoz6kek. Sot, a rendezvdnyena ,,Bodrogkozi 46szok"
bemutat6tis tartottak6s a v6llalkozo kedvri vend6gekki is pr6b6lhatt6kezeketa fegyvereket,
rlakat.A szinpadonkiilonboz6 ndpi felldpok egeszsoravolt l6that6,a szomszedos
nagyidai6s
kornydkbeliteleptildsekrolds mdg Kass6rolis jcittek. Gyonyorti titrogatozenevelbuvrjlte el a
hallgat6sdgota magyarorszdgiegyik fell6po.
A rendezv6nyekprogramj6nak ossze6llit6sasor6n a v|ltozatossdgra t6rekedttink, hogy
minden 6rdekl6do talalja meg az drdekloddsi temajat. Hasonl6an zallottak le, de mdg is
helyszinenkentvirltozatosakvoltak. A ddlut6n a kultirra jegyeben teltek el, ahol a helyi,
kcirnydkbeli6s meghivott venddg felldpok mutatkoztak be, ki-ki a korabeli saj6t muvdszi
teriiletdtbemutatva.
Igy, a felldpok kozott volt helyi iskolds csoportok bemutatkoz6sa,hiszen nekik is adtunk
lehetos6get,amelyet szfvesenfogadtak el. Tobb neves elismert 6nek, n6pi t6nccsoportok6s
hagyomdnyorzocsoportok mutatkozhattak be. A gyermekek igen kedveltdk a korabeli
amelyekigen szines6s drdekeskavalk6dot
ruh6kbantort6nobemutatokat6s ij6szbemutatokat,
var6zsoltakegy-egyhelyszinre.
a
Osszegezvea rendezvenyeinkkelt6mogattuka helyi kultur6lis csoportok bemutatkozfrsffi,
kis-ds kdzdpv6llalkoz6k piacra jut6s6t, a kdzmrivesektekintet6ben ds nem utols6sorban
megval6sithattuka kultrira ds a muvdszetek terjeszt6s6t,amellett, hogy a resztvevok
nagyszerukozos 6lm6nyekrdszeseilehettek.
igen, sok tdrtdnelmi targyi tuddstadtunk6t a megjelentvenddgeknek.
A rendezv6nyekmindegyik6nbe lett mutatva azETT mukoddseds c6ljai, amellett,hogy
Roll up-on hirdettilk, a tagi teleptildseinket.
Kozhasznritevdkenysegi.inkerosodott,az elmirlt dvben is a feldolgozott tort6nelmi tdm6k
sor6n bemutat6sra keriiltek a korabeli kiemelkedo 6vfordulohoz kotheto torldnelmi
esemdnyek. Megvalositottuk a tertleten mukodo egyhhzak az EGTC-vel 6s m6s
kozossegi
civilszervezetekkel tortdno egyiittmukdd6sdt. Hozzdjfrultunk a t6rsadalmi
egyiittmrikoddskiteljesedds6hez.Rendezv6nyeinkmegval6sitds6valtobb tertiletet drintve
tdmogattuka teri.iletenmukod6 ktilonbcizo szervezeteket.
Az EGTC rendezvdnyeivel segitette a hattx menti civilszervezetek bemutatkoz6s6tds
szerepiikneka noveldsdt.A kdzmuvesiparbandolgoz6 kisvdllalkozdsokatsegitetttika pracra
jut6suk es6lyeit,noveltiik, ez|ltal amagyat kormdny ezen,torekv6seitis.
Az ETT-vel egyi.ittmukodocivilszervezeteketis segitettik az ETT egyre bovtilo munk6j6val,
hiszen jobban megismertett0k a ktilonbozo telepi.ildsekvezetoivel oket 6s nemzetkozi
szinteretkaptak a bemutatkoz6sokra.Megismertettiika helyi ds a t6volabb helyen mtikod6
m6s civil szervezetekkelegym6st, amely sor6n tov6bbi egyiittmrikod6sek6s partners6gek
alakultak ki a civilszervezetek kozott is, amellett, hogy mind k6t trttnyba erositettiik az ETT
civil kapcsolatainkat.
elosegitetttikes tov6bb fejlesztettiik.
A hat6rokon6tnyril6 tev6kenysdget,egyiittmukoddseket
Kdzossdgi kultur6lis hagyom6nyokat6s az ertekeket6poltuk. A mriveloddsreszervez6do
kozossdgektev6kenys6g6tsegitetttik.
A tagi telepi.il6sek polgdrmesterei reszete eddig minden 6vben megrendezett
sajnos,ebbenaz evbennemjutottunk el, forr6shi6ny miatt.
tapasztalatszerzesre

Ugyvddi jogi tan6csad6st,szolgaltatftstis igdnybe vettiink az ev soritn.
SZJA 1%-osfelaj6nl6snem volt.

ADMINISZTRATiV UCYFT
Az EGTC 2010. november ota b6rli, a szdkhelykdntbejegyzettMiskolc, Zsigmondyu.2.sz.
alatti irodahdz epileteben az iroddt.
Az EGTC - nek 2011. 6vben sem volt alkalmazottja. A szervezet6rdek6ben kifejtett
tev6kenysdgek6s kapcsolatok ki6pit6se folyamatosantort6nik, mely szerint j6 kapcsolatot
Spolunk a magyar ds nemzetkrjzi civilszervezetekkel6s a kiikjnbdz6 szintri hat6s6gokkal.A
konyvelds folyamatosantcirt6nik. Az elkdsztilt 6ves besz6mol6t megvizsg|lta a hivatalos
kcinywizsg6l6 ds elfogadta azt, arrol a jelent6s6tkiadta. Tovribb6megvizsg6ltaa Fehigyelo
Bizotts6gis, mind a besz6mol6t,mind a konywizsg6l6 jelentdst 6s azt elfogadta,melyrol a
jelentdsdtkiadta,amelybenjavasolja a kozgyril6snekaz elfogad6sra.
Az EGTC munkaszervezet6nek
munkdjafolyamatos,szakmaimunk6j6tbiztositjaa
ktilcjnboz6rendezv6nyekszervezlse6s lebonyolit6saa ktilonbozo egytittmtikodo
szervezetekkel.
Segftiazok megval6sitds6t.
beletartoznak
ds azok melldktevdkenys6gei
A kiilcinboz6meg6llapod6sok,szerzoddskotdsek,
geibe.
rv ezel tev6kenyse
a munkasze

SZAKMAI RENDEZVENYEK
A kor6bbi pontban besz6moltunkr6szletesena ktilonbrjzo rendezv6nyeinkrol.Az ABAUJABAUJBAN EGTC tobb hazai ds kiilloldi rangos rendezv6nyrekapott meghiv6st 6s rdszt is
vett azokonk6oviselvea cdlteri.iletet.

Elk6szitett szakmai dokumentumok
Ebbenaz 6vben,sajnosa fon6shi6nymiatt nem kdsztiltfejlesztesiterv.
Piiyilzatok, projektek
2077.evbena t6rsul6snem nyert el palydzatot.
Az Alapszabdly V. Fejezetdnek 2.31b. ponda drtelmdben a Kozgytilds
hatdskor6betartozik a szervezettev6kenys6gdrols2616 6ves besz6mol6,
valamint ezzel egy idejuleg a kozhasznris6gij elent6s elfogad6sa.
A szervezet2017. 6vi besz6mol6j6t,valamint az EGTC 2017. 6vrol kdsziilt
kozhasznris6gi j elent6s6t a csatolt mell6klet tartalmazza.

K6rem a Tisztelt Kozgyuldst,hogy a szeryezel2017. dvi besz6molojitt,valamint a
jelentdsdtfogadjael.
2017. evi kozhasznris6gi
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Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC 2018. febru6r
tev6kenys6gr6l
k6sziilt6vesbesz6mol6t.
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