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1. SzAMVITELTBESZAMoL6I
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A, adottszervezetkdnyveldsim6djanakmegfelel6besz6mol6megieldl6se
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p txt-vitztrr rAuocarAsor
2.KIMUTATAS

FELHASzNAr,AsAnol

Az ^l,BAUJ-AnAU.fn,q.NEGTC 2018.dvben azalilbbipillyfnatitrimogatisokatnyerteel:
Trimogatisdsszege

P6lyAztat6szervezet

Osszesen:
2018.6vbenaz EGTC nem kapottpiiyinati tdmogatdst.

Az ABA(IJ-ABAUJBAN EGTC 2018.6vbena p6ly6zatitdmogat6sokataz al6bbiakszerint
hasznilltafel:
Tdmogat6 p6ily6ztat6 szervezetz
A timogatds 6sszege:
A timogatis felhaszndkisa:

-:lr,j,

..t:;uil:

3. A vAcYoN FELHASZNALASAv,q.L

KAPcsoLATosxrvrutl.rAs
Bev6telek
Tagdijbevdtelek
Pillyazatitdmogatdsok
Egy6badom6nyok
bev6tele
A szervezettev6kenysdg6nek
bev6tele
Vdllalkoz6sitevdkenys6g
Kamatbevdtel
Pdnztigyimtiveletekbevdtelei
Eey6bbevdtel

Osszesen:

375.000

366

Ft
375.366.-

KiadrisoK
C6l szerinti juttatrisok:
Miiktid6si kiilts6gek:
Anyagkdltsdgek( nyomtatv6ny)
Anyagjellegi szolgilltat6sok(pl: posta,bdrleti dij,
EGTC-sredezvdnyek,telefon,kdnyveldsidij)
T itrgyi eszkdzdrtdkcsdkkends
Reprezentdci6
Bankkdltsdg
Kamat
Pdnztigyimiiveletekr6fordit6sai
Egydbr6fordftdsok

Osszesen:

2

Enn6lrdszletesebbbontdsis lehetsdees.

891.884

20.307
54

912.245,-Ft

4. A CrtL SZERINTI JUTTATASOK KIMUTATASA
Az ABAUJ-ABAUfBAN EGTC 2018.6vbenaz alilbbic6l szerintijuttat6sokatnyrijtotta:

t6mogat6sa:
...........
Tagszewezetek
t6mogat6sa:
............
EGTCRendezvdnyek
................
tiimogat6sat
rdszv6teli
Tagokkonferencia
E g y 6 bt 6 m o g a t 6 s o.k. .: . . . . . . . . . .
Osszesen:

Ft
.............
......................Ft
.....Ft
. . . . . . . . . . . . . . . . .F. .t. ' . '
,- Ft

NyuJTorr JUTTATASoTERTEKENEK,
s. A vEzETOTISZTSEGVTsEL6xNTT
TLLETvE6sszn cf NEKKrMur.q.tAsa

Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC 2018. 6vben nem nyrijtott sem p6nzbeli, sem
term6szetbenij uttatis t v ezet6tiszts6gvisel6inek.

nnszAnnoloJa3
6.A 2018.r,v ndvtu TARTALMT
A csoportosul6s,201O-esmegalakul6sa6taklzhaszni szervezetkentvdgzi a mtnkfjdt. Az
EGTC igazgatoja6s munkaszervezete6ltal biztositotta a napi feladatok ell6t6s6t,mint a
kdnyveldst,a kdnywizs g6latot,a kiil6nbdz6adminisztratfvds szakmaifeladatokellSthsit.
kapcsolatos
bemutatottkdltsdgekdsbevdteleka szewezetnapirhtikOddsdvel
A beszdmol6ban
kiad6sokra 6s az alapszabillybanmeghatdrozottcdl-6s kdzhasznritevdkenysdgekrelettek
felhaszndlva,amellyel hozz|jilrulunk az EGTC cdlszerintids kdzhasznf tevdkenysdgeinek
v69rehajt6s6hoz.
A kdzgyfildsen a tagsdg, rigy hatfirozott, hogy ebben M 6vben, M6ty6s kirdlyhoz
sziiletdsdnek575. ds uralkod6v6villasztis6nak560. 6vfordul6j6tiinnepelji.ik
kapcsol6d6an
mint az elozodvekbenm6stortdnelmi
meg,hasonl6anfeldolgozvaa tdrtdnelmiesemdnyeket,
ebbenaz evbenkdt EGTC-s
csoportosulds
Ennek
kapcs6n
a
kapcsol6dva.
esemdnyekhez
rendezvdnl'tval6sitott meg, tags6gi ddntdssel,amely sor6n kdzvetlentil kdt teleptilds
jutottunk el 6smutathattukbe a szervezet
terUleteit.
cdljait6smtikddds6nek
lakossdg6hoz
t6rekedtiink,hogy minden
programj6nak6ssze6llit6sakor
a v6ltozatoss6gra
A rendezv6nyek
dkelSdottbe
drdeklodotal|lja megaz drdekl6ddsit€m6jdt.Mind k6t rendezvdnynagyszertien
a csiilkosfesztivdlhoz.A
Felviddken,a 750 dvestelepi.il€sitdrtdnetbe,ds Magyarorsz6gon
szakmaieload6sok:utdnaddlut6noka kultrirajegydbenteltek el, ahol ahelyi, kdrnydkbelids
le, de mdg is helyszinenkdnt
meghivottvenddgfell6p6kmutatkoztakbe. Hasonl6anzajlottal<
is. Ttjbb
v|ltozatosakvoltak. A felldpok kOzdttvolt helyi iskol6scsoportokbemutatkoz6sa
be.
csoportokmutatkozhattak
dshagyomdnydrzo
neveselismert6nek,ndpitdnccsoportok
ds
tdmogattuka helyi kultur6liscsoportokbemutatkoz6sdt
a rendezvdnyeinkkel
Osszegezve
megval6sithattuka kultrira 6s a mtivdszetekterjesztdsdt,amellett, hogy a rdsztvevok
nagyszenikozosdlmdnyekrdszeseilehettek. Igen, sok tortdnelmitdrgyi tud6stadtunkilt a
megjelentvenddgeknek.
keriiltek a tortdnelmitdmiik,
eros6ddtt,6s tov6bbifeldolgoz6sra
Kdzhasznritevdkenys6gtink
keriiltek a korabelikiemelkedd6vfordul6hozkothetotortdnelmiesemdnyek.
ds bemutat6sra
Megval6sftottuka teriileten mrikddo egyhinak az EGTC-vel ds m6s civilszervezetekkel
tortdno egyiittmrikdddsdt. HozzSjfurultunk a t6rsadalmi - kbzossdgi egytittmtikodds
tdbb teri.iletetdrintve t6mogattuka
Rendezv6nyeinkmegval6sft6s6val
kiteljeseddsdhez.
segitettea hatilrmenti
Az EGTC rendezvdnyeivel
teriiletenmriktid6kiil6nbdz6szervezeteket.
civilszervezetekbemutatkozilsiitds szerepiiknek a ndveldsdt, amely sor6n tovdbbi
kdzdtt is, amellett,hogy
6s partnersdgekalakultakki a civilszeruezetek
egyiittmtikoddsek
mind kdt irdnybaertisitettiik azETT civil kapcsolatainkat.
A hatdrokon6tnyul6 tevdkenysdget,egyiittmiikdddseketelosegitetti.ik6s tov6bb fejlesztetttik.
dsaz lrtdkeket6poltukaKdrpat-medencdben.
Kdzdssdgikultur6lishagyomdnyokat
is igdnybevettiinkaz 6v sordn.
szolgdltat6st
Uglvddi jogi tan6csad6st,
felajdnkisnemvolt.
SZJAlo/o-os
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Ebbena pontbanmutathatjabe az Elniiksdg a szewezet6vestev6kenys6g6t,a szewezet6[ta[rendezett
konferenci6k,szakmaiforumok riivid leir6sdt;a szervezeteredm6nyeit,t6rgydvi bevdtelszerz6
esem6nyek,
illetve annakfelhaszn6lis6t.
(adom6nygytijt6)tev6kenysEgdt;
az szja l%o-osfelaj6nl6soknagysdgrendjdt,
T6j6koztat6stad a szervezet6ltal benyfjtott pfilyiaatok eredm6nydr6l,ismerteti ataglltszhm v|ltozitsitt.Az
dvkdzbeniesetlegestisztsdgvisel6kszemdly6benbekdvetkezettv6ltoz6sokr6lis tfjdkoztat.
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ucvEr
ADMINISZTRATIv
Az EGTC - nek 2018. dvben sem volt alkalmazottja.A szervezetdrdekdbenkifejtett
ds kapcsolatokkidpftdsefolyamatosantortdnik, mely szerintj6 kapcsolatot
tevdkenysdgek
A
ds a kiilonbozl szinti hat6s6gokkal.
6polunka ffiagyards nemzetkozicivilszervezetekkel
a
hivatalos
megvizsg6lta
Az
dves
besz6mol6t
elkdsztilt
konyveldsfolyamatosantdrtdnik.
kdnyvvizsgril6ds elfogadtaazt, arr6l a jelentdsdtkiadta.Tov6bb6megvizsg6ltaa Feliigyelo
Bizotts6gis, mind a beszdmol6t,mind a kdnywizsg6l6jelentdstds azt elfogadta,melyrol a
jelentdsetkiadta,amelybenjavasoljaa kozgytildsnek
az elfogad6sra.
munk6jafolyamatos,szakmaimunkrijritbiztositiaa
Az EGTC munkaszervezetdnek
6s lebonyolit6saa ktildnbozoegyiittmtikod6
ki.ilonbozorendezvdnyekszervezdse
megval6sft6s6t.
azok
Segfti
szervezetekkel.
beletartoznak
ds azokmelldktevdkenysdgei
szerzoddskdtdsek,
A ktlonboz6meg6llapod6sok,
rvezettevdkenys6geibe.
a munkasze
SZAKMATRENDEZVENYEK
Az ABAUJa ktilonbdz6rendezvdnyeinkrol.
A kor6bbipontbanbesz6moltunkrdszletesen
kapottmeghfv6stds rdsztis
ABAUJBAN EGTC tdbbhazaids kUlfoldi rangosrendezvdnyre
vett azokonkdpviselvea cdlteriiletet.
Piiyhzatok, projektek
2018.dvben
a tdrsul6snem nyert elpillytnatot.
Az Alapszabdly V. Fejezetdnek2.31b. pontja drtelmdbena Kdzgl'tilds
hat6skor6betartozik a szervezettevdkenysdgdr6lsz6l6 6ves besz6mol6,
valamint ezzel egyidejrileg a kdzhasznis6gi j elentds elfo gad6sa.
valamintaz EGTC 2018. dvrol kdsztilt
2018. dvi besz6mol6j6t,
A szervezet
ris6gij elentdsdta csatolt melldklettartalmazza.
kozhaszn

valaminta
2018.dvi besz6mol6jdt,
Kdrema TiszteltKdzgyil6st, hogy a szervezet
jelentdsdt
el.
fogadja
2018.6vi kdzhasznfs6gi
Kelt: Miskolc,2019.01.23.

Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC 2019.
kdszi.iltdvesbesz6mol6t.
tevdkenysdgr6l

a 2018. dvi

