
A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet e
6ves besziimol6ja 6s kiizhasznrisfgi me

2OI7. 6v

gyszeriisftett
ll6klete

PK-342P

Kizir6Iag papir alapon bektildhet6 beadvdny

A szervezetet nyi lv6ntart6 bir6s6g megnevez6se:

Miskolci Tiirv6n

rd5szak terjedelme: eo6sz 6v ffi tiired6k 6v! EEEE-EE-EE
id6szak kezdete

V6lassza ki,  hogy a beszdmol6 (6s k6zhasznfsdgi mell6klet) az al6bbiak kdzi l l  melyikre vonatkozik!

a, Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti  egysEg (szArmaztatott jogi szem6ly)
X
T

T6rgy6v:

tl_o-r;rrl
EEEE_EE_EE

iddszak v6ge

Szervezet neve:

al i j -Ah;lr j j l rEn EGTC

Szervezet sz6khelye:

rr6nyit6szdm: 
EEEE

KozterLi let neve:

NAzsz6.m:

Te lepUl6s :

s igmondy

Miskolc

K6zteru le t  je l le

r---l
r;---l

Ajr6: 
l---_-lE------l 

L6pcs6h6z: 
t----_l 

Emelet:

Jogi szem6ly szervezeti  egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti  egys69 szdkhelye:

Te lepUl6s :

KozterLi let neve:

H6zsz6m:

Nyilv6ntartdsi szilm:
(Jogi szem6ly szervezeti egys6g eset6ben: "Anyaszervezet")

Bejegyz6 hat6rozat szdm a:
(Jogi szemely szervezeti egyseg esetdben:
Jogi szem6llye nyilvAnit6 ha6rozat szema)

Szervezet  /  Jogi  szem6ly szervezet i  egys6g ad6sz6ma:

f--l 
L6pcs6h6z: 

T--__l 
Emeret:

Kozteru le t  je l lege :

Ajt6

m-ffi-lrl-rrl_fTl

m m . E 51 oFl8I /l-,Toftf6l /FFl

EEEEEEEE_E-EE

,r:?

v

rr6nyit6sz6m: 
IIII

K6pvisel6 al6fr6sa:

Keltez6s:

Misko lc

Szeru ezet.l.Jogi szem6ly szervezeti egys69
KepvtsetojeneK neve:

EEEE-EE-EE
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kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besziimokija 6s kiizhasznusdgi melleklete

20L7. 6v

Kiz|r6lag papir alapon bekrildhetS beadvdny

A

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

-Atra(lbarl EGTC

Azegyszer f is i te t t6ves beszamol6m6r lege (Adatokezerror intban.)

El5z5 6v El6z6 6v
helyesbit6se

T6rgy6v

ESZKOLOK (n<rivnx)

A. Befektetetteszkozok

l .  lmmater id l i s  javak

l l .  Ti irgyi eszkozok

l l l .  Be{ek te te t t  p6nzugy i  eszkozdk

B. Forg6eszkozok 2 734 L 457

l. Keszletek

l l .  Kovetel6sek 4st

l l l .  Er t6kpapirok

lV. P6nzeszkozok 2 283 L 457

c. Aktiv idSbeli  elhatdroldsok ML 73

ESZKoZOK OSSZESEN 3 1"75 L 530

FORRASOK (PASSZ[VAK)

D. Sajdt t5ke 2 418 L 402

l. Indul6 t6ke/jegyzett tcike

I l . T6kevdltoz5s/eredm6nv 4 480 2 4L8

i l t . Lekotott tartal6k

lV. Ert6kelesi tartal6k

V. Tdrov6vi eredm6nv alaptevekenvseqbci l
(koZhasznri tev6kenys6gbci l) -2 062 -1 01_6

Vl. T6rgy6vi erdem6ny v6l lalkozdsi tev6kenys6gb6l

E. C6ltarral6kok

F. Kotelezetts6gek I

l .  Hdtrasorolt  kotelezetts6oek

l l .  Hosszri  lej6rat[ kotelezettsegek

l l  l .  Rovid lejdratf kdtelezetts6gek 8

G.  Passz iv  id6be l i  e lha t i i ro lasok 757 120

FoRRASOK OSSZESEN 3 175 1 530

Kitijf t6 ve rzi 6 : 2.80,0 Nyomtatv6ny v erzi 6'.2.0 Nyomtatva: 2OL8.02.02 10.30.35



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznrisfgi mell6klete

20t7. 6v
Kiz6r6lag papir alapon bekrildhet6 beadvilny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Az egyszerfisitett 6ves beszdmol6 eredm6nykimutatAsa
(Adatok ezer forintban.)

Alaptev6kenys6g Vdllalkozdsi tev6kenys6g Osszesen

elSzd 6v el6z6 6v
helyesbit6se

tArgyev el6z6 6v el5z6 6v
helyesbit6se

Mrgyev el5z6 6v el6z6 6v
helyesbft6se

6tgydv

1. Ert6keslt6s nett6 drbev6tele

2. Aktivdlt sajat teljesitm6nyek
erIeKe

3. Egy6b bev6telek 6 911 816 6 911 81_6

ebb6l :

- tagdi j 22L2 400 2 2 t 2 400

alapft6t6l kapott befizet6s 4L6 4L6

tAmogatdsok 4 100 4 r00

ebb6l: adom6nyok

4. P6nzugyi m(veletek
Develele l I L

A. Osszes bev6tel (I+-2+3+4) 6 9L2 816 6 9r2 816

ebbSl: kdzhasznri tev6kenys6g
bev6telei 691-2 816 6 9r2 816

5. Anyagjelleg[i rd{ord it6sok 8 974 I 423 I 974 L 423

6. Szem6lyi jelleg0 r6fordit6sok

ebb6l: vezet6 tiszts6qviselSk
juttatdsai

7. Ert6kcs6kken6si leir6s 0 0

8. Egyeb rdforditdsok 0 409 0 409

9.  P6nzUovi  m(veletek
r6forditAsHi 0 0

B, Osszes rdfordftAs
(5+6+7+8+9) a 974 LA32 8 974 L A 3 2

ebbcjl: kdzhaszn0 tev6kenys6g
rAforditAsai I 974 L832 I 974 L832

C. Ad6z6s el6tti eredm6ny
(A.B) -2 062 -1 016 -2 062 -L 016

10. Ad6fizet6si kdtelezetts6q 0 0 0 0

r r  - r 4 r a r 1 6 r r i  a r a d m 6 n r r  / I - - 1 f t \
-2 062 -1 016 -2 062 -1 016

i-.Abatijban EETC

Kitdlt6 verzi 6 : 2.80.0 Nyomtatvany v erzi6:2.O Nyomtatvar 2018.02.02 10.30.35



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klete

20L7. 6v

Kizdr6lag papir alapon bektildhetS beadvdny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g nevel

j-Ahaujhan EGTC

Az egyszer(sftett 6ves beszdmo16 eredm6nykimutatdsa 2. (Adatokezerrorintban.)

Alaptev6kenys6g VAllalkozAsi tev6kenys6g Osszesen

el6z6 6v e16z5 6v
helyesbit€se

hrgyev el5z6 6v el6z6 6v
helyesbftdse

tArgyev el5z6 6v el6z5 6v
helyesbitese

Ergyev

TAjekoztato adatok

A. KOzponti koltsegvet€si
ramogaras 4 100 4 100

ebbSl :
- normatfv tdmogat6s

B. Helvi onkorm6nvzati
kolts6[vet6si t6mogatds

ebb6l :
- normatlv tamogatas

C. Az Eur6oai Uni6 struktur6lis
alapiaibol, il letve a Koh6zi6s
Alapb6l ny0ltott t6mogat6s

D. Az Euronai Uni6 k6ltseo-
vetds6b6l vaqv mAs dllamiol,
n e mzetkozi s:-ervezettSl
sz{rmazo tdmooatAs

E, A szem6lvi iovedelemad6
meohatdrozotf 16sz6nek az
add'26 rendelkez6se szerinti fel-
haszn6lAs6r6l sz6l6 1-996. 6vi
CXXV|.torv6ny alapjan atutalt
osszeo

F. KozszolodltatAsi bevetel

G. AdomAnyok

K6 nyvvizs g6l6i zfur ad9k

Az adatok konywizsgdlattal al6 vannak tamasztva. m tsen !  Nem

Kitdf t6 verzi 6 : 2.80.0 Nyo mtatvd ny v erzi6:2.0 Nyomtatva: 20t8.02.02 10.30.35



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egy-_szeriisitett
6ves bCsz6moloja 6s kiizhasznus6gi melldklete

2017. 6v

Kizdr6lag papir alapon bektildhetS beadvdny

PK-342P

1. Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g azonosft6 adatai

1-,1, N6v: Szervezet

af|j.ADatl!lran EGTC

1.2 5z6khely: Szervezet

lrdnylt6sz6rm:

Kozterulet neve:
EEEE 

rerepr-ir6s:
Kozterulet jel lege:

HAzszem'. L6pcs6hAz: Emelet: 
f--_--l

1.2 5z6khely: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

t rdnvi toszdm: nnnn re leni l l6s:
LL_rL__iL_l

KdzterUlet neve: Kozteru le t  je l lege :

HAzszAm. t----__l L6pcs6hdz: f--__l Emelet: f-_l
t.3 Bejegyzl / Jogi szem6llyd nyilvdnlt6 hatarozat szAma:

1.4 Nyifvdntartdsi sz6m: ("Anyaszervezet")

1,5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g ad6sz6ma:

EE.EE.FFI-o'lSf.] mm/m
ffi-@-

EEEEEEEE_E-UE
1,6 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g
k6pv ise l6 j6nek  neve: Szab6 Ferenc

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

3

2.' fArgydvben v6gzett alapc6l szerint i  €s ki izhasznri tev6kenys6gek bemutatAsa

eruez .e tkd l l t v6g1z1anrumkd jd t .AzEGTCigaeg1ard ja6s
Hnkasz.Bff€aete hizts.sftona e rrapi feta{ra[ok ell.dr6sdt. A besz.AnroIdi]ar:t bellliltaton kolts6$Ek llagyohtl

;ze az alapsz.atrdlyhan rueghat{rozon c$t- ds kdz[rasznfi revdker:rys6gekre !ettek felha$ztxdlva. aruef fyef

za6lAruluhk az ebfc cdisierinri  6s koahaszn{ tevdlcenysdgetnek vdErehair6sdt" loz" Elrbel l  aE 6vben 4

GTCIs renclezvdny"t sikeri i l t  nregvaldsitalr[ .  aluely sorAil  kozvetteni l [  4 teLepi. i tEs takossdgdhoz jHto'f t t lnk el

s lnr.tlarhattuk be a azervezer adiialr 6s nrfrl<c,ddsdnekterii[,eteit" A kcl'zgytildselr a tagsdg, $gy hatfu"ozon'

ogy ebheil aa dv!:elr a tematilcHsau fef dol$,ozott tiirt6nelnri tgrna aa 1110 &re lebotlyo[6do{t Fozsotl}ri

sa:ti. rovAlln{ egyy felvicl€.ki ref eltrii!6s ?G0 $ves Svforclulrij{nak a trreEiinrreptdse E'.s a nldsik kdt

yarorszdgi h-etyszi lren Fetvfc!6kl pince napokat ds a rctepulesrt i l  elqzd.r i l lazofiak tatdl lcozd]6t

3. K6zhasznri tev6kenys69ek bemutatisa (tev€kenys6genk6nt)

3.1 Kozhasznri tev€kenysdg megnevez6se: s,n, nem sorolt  eqv6b k6zdss6gi, tdrsadalmi tev6

3.2 K62hasznri tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kcizfeladat, jogszabdlyhely: 2011.6vi CLXXV trv.

3.3 Ki izhaszn0 tev6kenys69 c6lcsoport ja: korm6nyz,hati i r  menti  6s t6l i  civi l  szerv

3.4 K6zhasznri tev6kenys6gb6l rdszesUl6k l6tszi lma:

3.5 Kdzhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:
25000

@,aftuk'ahelyiku}turdxiscsoFsrtoklrel"trr. l tatkoz.i*sd.t,akis-*skoz
aera lurdi&, ,a kdznrtivesek Isldiltetd'hen 6s nenr iltots'osiorball nregvaldsftl'laftili( a k$ltfira As a

ii\rdszetek ter! esarCsdt, a!'Ir e[[ett, h s'gy a rgszwevdk

t{

Kitcif t6 verzi 6 : 2.80. 0 Nyomtatv 6ny v erzi6:2'O Nyomtatva: 2018.02.02 10.30.35



A kett6s kiinywitelt vezet6 egydb szervezet egyszeriisitett I
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznrisiigi mell6klete I ^," 2017. 6v I PK-342P

Kizarolag papir alapon bekiildhetc5 beadvdny

1, Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g azonosit6 adatai

1.1 N6v: Szervezet

,I.Abar.Ubarx EGTC

1.2 5z6khely: Szervezet

lr6nyit6szdm:

K6zterUlet neve:
EEEE rerepur6s:

KOz

HAzsz6,m: L6pcs6hdz: 
t--l 

Emelet: 
|--_l

1.2 526khely: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

lrAnyit6szdm:

Kozterri let neve:

mm relepijl6s:

Kozteru le t  je l lege :

Ajt6:

1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyi lv6nit6 haterozat szdma:

1.4 NyilvdntartAsi szdm: ("Anyaszervezer")
EE.ffi tolsl-o I5T8 n /Eldhfd / m

ffi-ffi-
l - .5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g ad6sz6ma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g
k6pvisel6j6nek neve: zab6 Ferenc

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egysdg

3

2.Tdrgyivben vegzett alapc6l szerint i  6s kOzhaszni tev6kenys6gek bemutatAsa

irrderr 6rclek[6r16 ta]dl]a rneg az €rdek$dcidsl tdff iAi6I.  A ddlutAnok a klrf t i l ra teltek e[, .ahol a
e[yt, kcirnydklreti €s nleElr(von vencl69 fel[6p.6[( nr$talkoztak be] k[-[ri a t{oraheti sa}dl tilfivgszi terii!etgrr.

gy. a fetidp6k k$zdn vot{ he[y8 isknlds csoFo.rtok belnr.rtatfcczCsa. !'trivef nekik is adr$r]k l*[ret6,s6get,
seivesen fosacrtak el, Tdbb nevss: ef isrlren 6nekn ndpi tdilccsoportol( As l:ra$yonleny6,rz6 csollortolk

uraikoalra,ttak lre. A Ey,ei"ntekek igen t(eclueltdk a koral]eli rutrdklra tsndmd belr]utatdkar ds
dszlr,enlutat6kar. anrelyek iq;en szfnes 6s ,6rdekes ka$atrkedol var6zsoltal{ eg1y*egy hefyszir]re.

3. KdzhasznU tev6kenys6gek bemutatasa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kozhasznd tevdkenys€g megnevez6se: Mh. nem sorolt  eqy6b kciz6ss6qi, tarsadalmi tev'

3.2 Kozhasznri tev6kenys69hez kapcsol6d6 ktjzfeladat, jogszabdlyhely: 11.6vi CLXXV. trv.

3.3 Kijzhasznri tev6kenys69 c6lcsoportja: nem taqi i inkormAn

3.4 K6zhasznri tev6kenys6gb6l 16szesUl6k l6tszAma:

3.5 Kdzhaszni tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

yszegg-ko,zo.ssir11gp1yek nd.sessei lehettek- lgen soktdrtdlref n'ri tdrgryi trrddst adtunk at a ilregielerlt
endegeknek,

Kitai l t6 verzi6:2.80.0 Nyomtatvdny verzi6:2'0 Nyomtatva: 2O78.O2.O2 10.30.35



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet e
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznris6gi me

2017. 6v

gv
il6

szeriisftett
klete

PK-342P

Kizdrolag papir alapon bekiildhet6 beadvdny

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

1.1 N6v: Szervezet

rj..C j ban  EETI

1.2 5z6khely: Szervezet

lr6nyit6szdm: 
EEEE

TelepUl6s :

KozterLl let neve:

H6zsz6m.

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

lrdnyft6sz6m:

KdzterUlet neve:

KozterUlet iel leoe:

Kozteri j let jel lege:

Hdzsz6m: t*-*---l L6pcs6h6z: t---l Emelet: l----l
1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyi lv6nit6 haterozat sz6ma:

1.4 Nyifviintart6si sz6m: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g ad6sz6ma:

1.6 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g
k6pvisel6jdnek neve:

Ajt6:

m.EE.FTsIo | 3TBfl EFm / m
EE-M_FTTTTTI

EEEEEEEE-E_EE
Szab6 Ferenc

L6pcs6hiiz: 
f--_-l 

Emelet: 
t---l

mm relepr.il6s:

1,1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

2. Ti irgy6vben v6gzett alapc6l szerint i  6s kdzhasznf tev6kenys6gek bemutatasa

3. KtjzhasznU tev6kenys6gek bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Ki izhasznri tev6kenys6g megnevez6se: Kcizciss6qi kulturdl is haqvom6nvok. 6rt6kek

3.2 Ki jzhasznri tev6kenys69 hez kapcsol6d6 ki jzfeladat, jogszab6lyhely: 991. 6vi XX tv. 1"21.

3.3 K6zhasznri tev6kenys69 c6lcsoport ja: Onkormiinvz.hatdr menti  lakos civi l  szerv.

3.4 Kijzhasznri tev6kenys69b6l r6szesiil5k l6tsziima:

3.5 Ki jzhasznri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

ehaszn{i tevekelrysggttrlk er6s6ddtt, a k6,E,ti}s€dg[ ku]tHrrdlis hagyonrdny.okat gs grrAl(etr(et epoto
gke$ysgsriltk sordn" az e[ff{itt €vben is a fe[d,ofgozofi td,rlgnelr]rl lglnek tekirl'feiEbsn herllutatesra

t enolo

rr i I tek a ko'rdbbi ldenlelkedo 6vforcl$[6hoz t l6lher6

Kit i i l t6 verzi6:2.80.0 Nyomtatv6ny verzi6:2.0 Nyomtatva: 2OL8.O2.o2 L0.30.35



A kett6s kiinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisftett
rlves besz6mok6ja 6s kiizhasznusdgi melleklete

2017. 6v
Kizarolag papir alapon bekrildhetci beadv6ny

PK-342P

1. Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g azonosit6 adatai

1.1 N6v: Szervezet

EGTC

1,2 5z6khely: Szervezet

lrdnyrt6sz6m: 
EEEE

Kozterulet neve: Kdzte

HAzsz5.m: Emelet: 
|--_l

1,2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti  egysdg

lrdnyit6szdm: !II! relepr-il6s:

Kozterulet neve: Kozteri j let jel lege:

HAzszAm'. t----l L6pcs5h6z: f--_l Emelet:

1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyi lv6nit6 hatdrozat sz6ma:

1.4 Nyilvdntart6si szdm: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g ad6sz6ma:

EEM/EE
3

EEEEEEEE-E-EE
7.,6 Szeru.ezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvtsetoJeneK neve: Ferenc

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

2. TArgy6vben vdgzett alapc6l szerint i  6s k0zhaszn0 tev6kenys6gek bemutatesa

3. Kiizhasznri tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kdzhasznd tevdkenys6g megnevez6se: kultu16l is haqvomdnvsok, 6rt6kek Spol6sa

3.2 Kdzhaszn( tev6kenys69hez kapcsol6d6 k6zfeladat, jogszabil lyhely: 1991.6vi XX.tv. 121

3.3 Kdzhasznf tev6kenys6g c6lcsoport ja: .hatar menti  lakossi iq, civi l  szerv,,

3.4 K6zhasznri tev6kenys69b6l r6szesUl6k l6tszi ima:

3.5 Ki jzhasznU tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

relrni esermdnyek. h,lleglvatdsiio,nut( a teriileterx nrtik6cl6 eEyhd.rak az EGTC-vet 6s rlrds civll
eeerekkel i{in€nfi egyiifit}tLlt{d'ddsdt" Fiezzdidr[rltil[]k a tdrsRdflfir]rl - k'iizrissdEl egyilnt'lrilko.dds

tell es ed gs.6h ez " Ren d ezvgrl yel !'t t( nr egual 6sft$sd'1tal rci b h lerii l ere{

Kit i i l t6 verzi6:2,80.0 Nyomtatvany verzi6:2.0 Nyomtatva: 2oL8,o2,02 10.30.35



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klete

2OIT.6v I PK-342P

Kiziir6lag papir alapon bektildhetd beadv6ny

1. Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g azonositd adatai

1.1 N6v: Szervezet

lj.Abafijlran EGTC

EEEE rerepur6s:

L6pcs6h6z: 
|-__-l 

Emelet: 
t----l

1,.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

lr6nyit6sz6m: [!m relepul6s:

Kozterir let jel lege:

Hdzsz6m'. [-l 
L6pcsdh6z: t---_l Emelet: t-l

Ajto:

1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyilv6nit6 hatdrozat szdma:

1.4 NyifvdntartAsi szdm: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g ad6szdma:

bE.m.FIillslBTl@E/m
m-m-

EEEEEEEE-E_EE
1.6 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g
k6pvisel6i6nek neve: Szab6 Ferenc

1,2 5z6khely: Szervezet

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

3

2.Tdrgy'vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kcizhasznri tev6kenys6gek bemutatdsa

3. Kiizhaszn0 tev6kenys6gek bemutatdsa (tevekenys6genk6nt)

3.1 KOzhasznri tev6kenys6g megnevez6se: Kdzi iss6qi kultu16l is hagyom6nyok, 6rt6kek

3.2 Kcizhasznti tev6kenys69hez kapcsol6d6 kcizfeladat, jogszabSlyhely: 1991.6vi XX.tv. 121.5 a

3.3 Ki jzhaszn0 tev6kenys69 c6lcsoport ja: bnkormiinvz.hatdr menti  lakossdg, civi l  szerv.,

3.4 Ki jzhasznri tev6kenys69b6l r6szesUl6k l6tszdma:

3.5 Katzhaszn( tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

i ntue *dnr o ganu k a tFrLi [eten $1 r] k6'd d' I{[i I d;t] hdE n sz ervez eteket"
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ffi
A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszertisitett

6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klete
2017. '6v

Kizdrolag papir alap on b ekiildhetci b eadv,{ny

PK.342P

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

L.1 N6v: Szervezet

EL> I  [ ,

L.2 5z6khely: Szervezet

lr6nyit6sz6m:

K6zterulet neve:

lranyft6szem:

Kozterti let neve:

EEEE rerepr-ir6s:

lmn rerepr-ir6s:

Hitzsz1m: 
E----l 

L6pcs6h6z: Emelet: 
f--_l

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

H€rzsz6m'. t----l L6pcs6h6z: t----l Emelet: t---l
1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyilv6nit6 hatdrozat sz6ma:

1.4 Nyifv6ntartdsi sz6m: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egysdg ad6szdma:

1,6 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g
k6pvisel6j6nek neve:

rU le t  je l lege :

Kozterulet jel lege:

/EIoliE,m
ffi-ffi-

EEEEEEEE-E-EE
Szab6 Ferenc

1,1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

3

2.T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerint i  6s kcizhasznf tev6kenys6gek bemutatesa

3. Kiizhasznri tev€kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Ktizhasznri tev6kenys6g megnevez6sel

3.2 Ki jzhasznf tev6kenys69hez kapcsol6d6

Kult,6ri jks.helvi v6delme, helyi ki jzmfiv,tev6k.

ktizfeladat, jogszab6lyhely: .6vi CLXXXIX tv. 13S (1) 7

CLXXXIX tV. 2 7 i 13 : 2001. 6vi LXIV. tv.

3.3 Kirzhasznri tev6kenys6g c6lcsoportja: mAnvz.hat6r menti- 6s trili lakoss6q, civil szerv.

3.4 Kdzhasznfi tev6kenys6gb5l r6szestilSk lt6tszdma:

3.5 Ktizhasznri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

iettrit< a kultundtf s,firdksdgvddetmd4 az EGTC renc{ezvdllltelvel a f]atAr $rerltl clviI szervezete[{
emutafkozds{t 6s szer,epi.iknek a nrivef€s€t, Az ETf-vet e$ytifii]Itrkor:6 eivif szerueEele${et 1s EBgften[iF( az

TT *gyre bsvi^itd lrtunkdjdval, hiszerr ishban

25000
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett

r6ves besz6mok6ja 6s kiizhasznfsdgi mell6klete
2017. 6v

KizirSlag papir alapon bekiildhetS beadvdny

PK-342P

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

l-.1 N6v: Szervezet

aiij.Alratijban EETC

1.2 5z6khely: Szervezet

lr6nylt6szdm:

KOzterii let neve:
EEEE rerepur6s:

Kozterulet jel lege:

Hdzsztrm'. Emelet: 
f----l

1.2 5z6khely: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

lrdnyit6szdm: [!n! relepr-il6s:

KozterUlet neve:

Hitzszam'. f-l L6pcs6hdz: t-l Emelet: t-l
Ajt6:

1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyilviinit6 hatdrozat sz6ma:

1.4 Nyifv6ntart6si sz6ml ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g ad6sz6ma:

m.EE{oIsfoFFTlEFm/mm-m-
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g
k6pvisel6j6nek neve: Ferenc

1,1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

KozterUlet jel lege:

3

2,Tirgy'vben v6gzett alapc6l szerint i  6s kozhasznti  tev6kenys6gek bemutat6sa

3. KOzhasznrl tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 KOzhasznti  tevdkenys6g megnevez6se: Kult. i j r i iks.helvi v6delme, helvi kozmfiv.tev6k.

3.2 Kdzhasznri tev6kenys69hez kapcsol6d6 kcizfeladat, jogszabiilyhely: zoLL. evi CLXXXIX tv. r35 (1) 7.

1. 6vi CLXXXIX tv. 23S (5) 7; 13: 2001. 6vi LXIV, tv. 55

3.3 Ktizhasznf tev6kenys69 c6lcsoport ja:

3.4 Kaizhasznri tev6kenys69b5l r6szes0lSk l6tszi ima:

3.5 Kttzhasznri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

@pii [AsekVeE.etsi! 'er6ketd.5netrrz.etko.eiszi lr teretkat:taka
eduetkoa4sskra. Megisnrertett$F( a hetyi 6s a tdvotatrtri helyen rt'Ir.1k{t'ti6 lnds civi! szervszetekkel

ynrdst, ant e8y so rAn tovdlrbi egyriittt!}flkcltl 6sek'de pafilirersdg ek

Kitai l t6 verzi6:2.80,0 Nyomtatv6ny verzi6:2.0 Nyomtatva: 2OL8.O2.O2 10.30.35



oftrr" I A kettds kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett It+iFl{+t | 5ves besz6mofu6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klete | ^_-
ffitHf | 

-YLs usezu 
2or7. Ev I ex-a+zl

trN | 
" 

tztu5Iagpapir alapon bektildhet6 beadvfny I
1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

1,1 N6v: Szervezet

-Alrauibarr EGTC

1-.2 Sz6khely: Szervezet

lr6ny[t6sz6m:

Kozterulet neve:
EEEE rerepur6s:

Kozter[ j let jel lege:

HAzszlm Emelet: 
f----l

lr6nyit6szdm: nn!! relepul6s:

KozterUlet neve:

Hdzsz6m. f----l L6pcs6h6z: f-_-_l Emelet: f---l Ajt6:

1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyilv6nit6 hat6rozat sz6ma:

1.4 Nyifviintart6si szAm: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g ad6szdma:

m.m.FTt-ol48T.l EFm,m
ffi-Etr-

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g
k6pvisel6j6nek neve: Ferenc

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

1.2 Szdkhely: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

KozterLi let jel lege:

3

2.Tdrgy'vben v6gzett alapc6l szerint i  6s ki jzhasznd tev6kenys6gek bemutatdsa

3. Katzhasznf tevekenysdgek bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 K6zhaszn( tev6kenys6g megnevez6se:

3.2 Kozhaszn0 tev6ke nys6g hez kapcsol6d6

Kult.<ir i iks.helyi v6delme, helyi ki izm(iv

k6zfel adat, j o gszab6lyhelY : 6vi CLXXXIX tv. 13 S (1) 7.

3.3 Kijzhasznri tev6kenys69 c6lcsoportja: hat6r menti- 6s t0l i  lakoss6q, civi l  szerv.

3.4 Kiizhaszn0 tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l6tsziima:

3.5 Kaizhaszn( tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:
25000

alrutmf ki a civil su ei-vezetek k$efin i,$, &Irlelt,gtt, f:ogy tltitlrl irdnylra erositettuk aE ETT eiuit

esof atalnlrat"
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ffi
A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett

6ves besz6mok6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klete
2017. 6v

Kiz6r6lag papir alapon bekiildhetS beadvilny

PK-342P

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

1-.1- N6v: Szervezet

-Alraullran EGTC

1,2 5z6khely: Szervezet

lr6nyit6szdm:

Kdzterrllet neve:

Ajt6:

EEEE rerepur6s:

Httzszdm: 
E--_l

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

Kozterir let

r--_-l

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

lrS.nyft6szdm:

K6zterUlet neve:

!m! relepul6s:

Hezszam'. f----l L6pcs6h6z: [--_l Emelet: t---l
1,3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyi lv6nft6 hat6rozat sz6ma:

1.4 Nyifviintartasi szam: ('Anyaszervezet")

1.5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g ad6szdma:

1.6 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g
k6pvisel6jdnek neve:

Kbzteri i let jel lege:

m.EE.FInoFTsll/EFm/EE
ffi-m-

EEEEEEEE_E-EE
Szab6 Ferenc

3

2. T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzhasznri tev6kenys6gek bemutat6sa

3. Ktjzhasznrl tev6kenys6gek bemutatasa (tev6kenysegenk6nt)

3,1 Ki izhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se: 6m,lakos.<inszerv.k6z6s.telep.6nfen ntart.

3.2 Ki izhaszn0 tev6kenys69 hez kapcsol6d6 k6zfeladat, jogszabdlyhely: 2OL1". Cvi CLXXXIX tv. 6 S

3.3 Kijzhasznri tev6kenys6g c6lcsoportja: Onkorm.hat6r menti  6s tr i l i  lakossdg, civi lszerv;

3.4 Kiizhaszn ri tevdkenys6g b6l r6szesiil 6k l6tsziima:

3.5 Kiizhasznf tevdkenyseg f6bb eredm6nyei:

@errys.6get,egy.{itt'n.sk{idAgekele[fi'se$ftettI.ik,6st0va31hle,[t,esEtett[i!L
rdlis h,aEy.olnd,nyokar 6s az Srt€felret d.Fotrtuk. TA*rogaun$r a t*kcsc6g sFlszenruz$ l*€pess€gdr. alne]y

zdjdrul aE onfel.llxtartd $<6pess6glreu o anlely

Kitijlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatv6ny verzi6:.2,O Nyo mtatva: 2OL8.O2.O2 10'30'35



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett I
6ves beszdmok6ja 6s kiizhasznusdgi mell6klete | ^" ZOt7. 6v I PK-342P

Kizdr5lag papir alapon bektildhet5 beadvdny

1. Szervezet / Jogi szemdly szervezeti egyseg azonosit6 adatai

1,1 N6v: Szervezet

J balr EGTD

1.2 5z6khely: Szervezet

l16nyft6sz6m:

KozterLi let neve:
EEEE rereptir6s:

Httzsz6m: L6pcs6h6z: Emelet: 
t---l

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

lr6.nyft6sz6m: [!m relepril6s:

Kozterulet neve:

H6zsz6m: f----___l L6pcs6h6z: t--__l Emelet: l----__l
1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyilvdnft6 hatdrozat szdma:

1.4 Nyilvdntartasi szam: ("Anyaszetvezet")
m.m{6lsFFIBT]EFm,EE

m-ffi-
1.5 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g ad6szdma: -E_EE
1,6 Szervezet /  Jogi szem6ly szervezeti  egys6g
k6pvisel6j6nek neve: Ferenc

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti  egys6g

3

L Lll4 0l l3

2, Tdrgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kcizhasznti tev6kenys6gek bemutat6sa

3. Kaizhasznf tev6kenys6gek bemutatesa (tev6kenysegenk6nt)

3.1 Ki jzhaszn( tev6kenys69 megnevez6se:

3.2 Kdzhasznr. l  tev6kenys69hez kapcsol6d6

Tdm.lakosi inszerv

kiizfeladat, jogszab6lyhely: 2001. 6vi CLXXXIX tv. 65

3.3 Ktizhasznd tev6kenys69 celcsoportja:

3,4 Ki jzhasznri tev6kenys69b6l r6szesUl6k l6tszdma:

3.5 KdzhasznU tevekenys6g f6bb eredm6nyei:

(ivesek

25000

etdEeqEi a" retepiil€sek ferlGfl6s,el' A keasrfrvesiparhar.l rlolgoe6 [cisvdllatkordso'kat seg;itettalk a ]riacra
iutAsulc eselyeit, lliiue!fi,ik, igy segiren{iF( f, ffiagyar kortn$ny slen, tdre$fi/€se}t is.
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisftett
6ves besziimol6ja 6s kiizhasznusSgi mell6klete

20I7.6v IPK-342P
Kiziir6lag papir alapon bekrildhetS beadvdny

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

ij-Abafijhan EGTC

q 1 Cel szerinti juttatas megnevez6se ElSzo ev TArgy6v

0 0

5.2 C6l szerinti juttatAs megnevez6se El5z5 ev T6rgy 6v

0 0

5.3 C6l szerinti jutattas megnevez6se El6z6 6v T6rgy ev

0 0

C6l szerinti juttatdsok kimutat6sa
(6sszesen) 0 0

C6l szerinti iuttat6sok kimutat6sa
(mindOsszeSen) 0 0

5. C6l szerinti jutatt6sok kimutat6sa (Adatok ezer forintban.)

6. VezetS tiszts6gvisel6knek nyfjtott juttatis

6 .L Tisztseg El5z5 ev (l) Tdrgyev (2)

0 0

o . z Tisztseg El5z5 6v (L) rilrgy 6v (2)

0 0

A. Vezet6 tiszts6qvisel6knek nvUitott
juttatas (mind6sszesen) : 0 0

Kit6f t6 verzi6 : 2.80.0 Nyomtatvdny v erzi6:.2.0 Nyomtatva: 20L8.02.O2 10.30.35
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
t-6ves beszilmol6j a 6s kiizhasznrisdgi mell6klete

20t7. 6v
Kizitr 6lag p ap ir alap o n b ekiildh et 6 b e a dviiny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. K6zhasznri jo96ll6s meg6llapitds6hoz szUks6ges mutat6k (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El5z5 6v (t) T1rgy6v (2)

B. lives iisszes bev6tel 6 9L2 816

ebb6l

C. A szem6lvi i6vedelemad6 meqhat6rozott r6sz6nek az
ad 626 ren d dl k'ez6 s e s ze r i nt i f e I h-asz n dliis 61 6l sz6l6
1996.6vi CXXVI. tbrveny alapj6n dtutalt dsszeg

D. K6zszol g6ltatisi bev6tel

E. Normativ t6mogat6s

F. Az Eur6pai Uni6 struktur6lis alapiaib6l, i l letve
a Koh6zi6s Alapb6l nyrijtott tiimogCt6s

G. Korrig6lt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 6 9L2 816

H. Osszes rdforditis (kiad6s) I 974 1-832

I. Ebb6l szem6lyi jellegfi rifordit6s

J. Kiizhasznf tev6kenys6g rdforditdsai I 974 L832

K. Tdrgy6vi eredmdny -2062 .1 016

L. A szervezet munk6i6ban ktizrem(kiid6 kiiz6rdekfi iink6ntes
tev6kenvs6qet v6qz6 

-szem6lvek 
sz6ma

h kbz6r dekid cln kdntes tev6 kbnvs6q r 6l sz6l6
2oos. evi LXXXV|ll. t0rv6nynek megTelelSen)

Er6forrAs eil ebftseg mutat6i Mutat6 teljesitese

tgen Nem

Ectv. 32. S (4) a) KBl+82y2 > 7.000.000, - Ftl a n
Ectv. 32.9 (4) b) [K1+K2>=0] n tr
E ctv. 32. 9 (4) c) [( I 1+ I 2 -A 1 -A2)/ (H 1 + H 21>= 9, 2 51 n x

T a.rs ad al m i tem og atofts eg m utat6i Mutatd fetesif6se

Ectv. 32. 9 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=Q,Q)] n a
Ectv. 32,5 (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=6,51 E l
Ectv. 32. 9 (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 t5] n X

.Abafiitrnn EGTC

Kititf t6 verzi 6 :2.80.0 Nyomtatv6ny v erzi6:2.0 Nyomtatva: 20L8.02,02 10.30.35
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egyeb szervezet e,gyszeriisitett

6ves beszimol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klete
2017. 6v

Kiziir6lag papir alapon bekrildhet6 beadvdny, M1 - Mell6kletek

PK.342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

ilran EGTC

Csatolt mell6kletek

PK-342P -01 Kdnywizsgdl6i j elentds

P K-342P -02 Szoveg e s beszdmol6

PK-3 42P -03 J egyzSkdnyv

Melldklet csatolva: 
m

Eredetivel rendelkezik: 
X

MeUdklet csatolva: 
m

Eredetivel rendelkezik: 
X

Melldklet csatolva: 
!

Eredetivel rendelkezik: 
!

Mell1klet csatolva: 
!

Eredetivel rendelkezik: 
n

Melldklet csatolva: 
n

Eredetivel rendelkezik: 
n

Melldklet csatolva: 
!

Eredetivel rendelkezik: 
n

PK-342P -04 J elenl|.ti fv

P K-3 42P - 0 5 M e q ha talmqza s

PK-342P-06 Egydb

Kititf t6 verzi 6 : 2.80.0 Nyomtatvdny v erui6:2$ Nyomtatva: 20L8.02.02 10.30.35


