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kettds kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet eqvszeriisftetd

rives beszdmol6ja 6s kiiZhasznusdgi mel"leHet I pK_s42

20L9. ev

A szervezetet nyilvdntart6 bfr6s6g megnevez6se:

FOVaTOSI

Bekiild6 neve (Ugyf6lkapu vagy C6gkapu)

Szab6 Ferenc

Kititlt6 verzi6;2.94.O Nyomtatvdny vetzi6:1..2 Nyomtatva: 2020,02.09 16.50.44

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Abafj-Abafjban EGTC

Nyilviintart6si szdm: Etr-m- riirsy6v: frT;n]
rd6szakterjederme: eo6sz 6v ffi tored6k 6v! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

id6szak kezdete id6szak v6ge
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ffiA kett6s kiinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszertisitett I
6ves besz5mok6ja 6s kii-zhasznrisdgi meil6klet I pK_s42

2019. 6v

A szervezetet nyilvdntart6 bfr6sdg megnevez6se:

F6v6rosiTtirv6n
rd6szak terjederme: eo6sz 6v ffi t6red6k 6v fl EEEE _EE _EE EEEE _EE _EE

idSszak kezdete idSszak v6ge

Vdlassza ki' hogy a beszdmol6 (6s k0zhaszn(s6gi mell6klet) az al6bbiak k6ziit melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (sziirmaztatott jogi szem6ly)
E
n

Szervezet neve:

j-Abafjban EGTC
Szervezet sz6khelye:

rr6nyit6sz6m: 
EEEE

Kdzterrllet neve:

Hdzsz6m: 
lt---l 

L6pcs6h6z: 
l---T

Telepr-i l6s:

K0zterUlet jellege:

t--__l
l;;--t

Ajt6: 
l----_--[

v

Jogi szem6ly szervezeti egys6g nevel

Jogi szem€ly szervezeti egys6g sz6khelye:
rrdnyft6szdm: 

III!
KozterLilet neve:

Httzsz6m'.

Nyilvdntartdsi szim:

Ugyszdm:

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szdma:

Szervezet./ Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvtseloleneK neve:

K6pvisel6 alAfrAsa:

Keltez6s:

Miskolc

t-l 
Ldpcs6hiiz: 

l-l 
Emetet:

ozterr i let jel lege:

l-T 
Ajt6' l-l

EEEE_EE-EE

m-m-I3ITTTTTI

l-1T1To fq /m FT 5l oFl sTl /[zl 0ET0l

EEEEEEEE-E-EE

lh',

ei
Kittilt6 verzi6:2.94.0 NyomtatvAny verzi6:1..2
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egydb szervezet esvszeriisftett,

6ves besziimok6ja 6s kiiZhasznfsdgi -e[tkl"t I pK_s42

20L9. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg neve:

Abafj-Abafjban EGTC

Az egyszerfisitett 6ves beszdmol6 m6rlege (Adatok ezer forintban.)

El5z5 6v El5z6 6v
helyesbit6se

Tiirgy6v

ESZKoZoK lnXriVAX;

A. Befektetetteszkozok

l .  lmmateridlis iavak

ll. T6rgyi eszkozok

lll. Befektetett p6nzrigyi eszkdzok

B. Forg6eszkdzok 956 420
l. K6szletek

l l .  Kovetel6sek

l l l .  Ert6kpapirok

lV. P6nzeszkoz6k 956 420
C, Aktfv id6beli elhatdrol6sok 29 5

ESzKOzOK OSSzESEN 985 425
FORRASOK (PASSZiVAK)

D. Saj6t t6ke 865 425
l. Indu16 t6ke/jegyzett t6ke

ll. T6kevdltoz6s/eredm6ny L402 865
i l t .LekOtott tartal6k

lV. Ert6kel6si tartal6k

V. T.6rgy6vi er.edmf.ny alaptevf.kenys69b6l
(Koznasznu teveKenysegbot) -537 -440

Vl. T6rgy6vi eredm6ny v6llalkoz6si tev6kenys6gb6l

E. c6ltartal6kok

F. Kdtelezetts6gek

L H6trasorolt kotelezetts6gek

ll. Hosszti lej6ratf kotelezetts6gek

lll. Rovid lejdrat( kotelezetts6gek

c. Passzfv id6beli  elhatdrol6sok L20
FoRRASoK OSSZESEN 985 425

Kitcif t6 verzi6:2.94.0 Nyomtatv6ny v eni6:1,,2 Nyomtatva: 2020.O2.O3 16.50.44



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet eqvszeriisftett
6ves b eszSmol6j a 6s kiizhasznris 5gi mel"l6klet PK-542

2019. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Az egyszerfisitett 6ves beszdmol6 eredm6nykimutatdsa
(Adatok ezer forintban.l

Alaptev6kenys6g V6llalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el6z6 6v el6z6 6v
helyesbttese

tArgydv el6zd 6v el6z6 6v
helyesbftdse

6rgydv el6zd 6v e16z6 6v
helyesblt6se

t1rgy6v

L. Ert6kesit6s nett6 6rbev6tele

3;,e,S"t', 
saj6t teljesltm6nyek

3. Egy6b bev6telek 375 375 375 375
ebb6l :

- tagdfj 350 375 350 375
- alapit6t5l kapott befizet6s 25 25
- t6mogat6sok

ebb6l: adomdnyok

4. P fnzti.gyi m(velete k
oevetetel

A. Osszes bev6tel (1+-Z+g++) 37s 375 375 375
ebb6l: kozhaszn0 tev6kenys6g
bev6telei 375 375 375 375

5. Anyagjelleg0 rAfordit6sok 9L2 8L4 9L2 8L4

6. Szem6lyi jelleg( rSforditdsok

ebb6l: vezet6 tiszts6ovisel6k
juttatasai

7. Ert6kcsokken6si leir6s

8. Egy6b rdforditAsok

9. .P 6n7::ggy.i m (vel ete k
raTorortasal L 1

B. Osszes r6fordftds
(5+6+7+8+9) 9L2 815 9L2 815

ebb6l: k0zhasznf tev6kenys6g
r6fordit6sai 9L2 815 972 815

C. Ad6zds el6tti eredmenv
(A.B) -537 -440 -537 -M0

10. Adofizet6si kdtelezetts6o 0 0 0 0
D. T6rgy6vi eredm6ny (C-10) -537 -440 -537 -440

Aba(j-Abafjban EGTC

Kitttlt6 v erzi6 :2.9 4,O Nyo mtatvdny v er zi6:.7.2 Nyomtatva: 2020.02.03 16.50.44



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet eqvszeriisftett I
6ves beszdmolt6ja 6s kiiZhasznus6gi mefldklet I pK_s42

2019. 6v

1. Szervezet / Jogi szemdly szervezeti egys6g azonosft6 adatai
1.1 Szervezet

Abafj-Abafjban EGTC
1.2 Sz6khely
lr6nyit6sz6m:

KozterLilet neve:

H6zsz6m'.

1.2 Sz6khely
lrAnyft6szdm:

Kdzterrilet neve:

EEEE rerepur6s:

L6pcs6h6z: Emelet:

Ajt6:

hlildl ouEE sEFm /E oFlnt
m-ffi

EEEEEEEE-E-EE
Ferenc

HAzsz6m: I----l L6pcs6h6z: |---_l Emetet: f---l
1.3 Ugysz6m:

1.4 Nyilvdntartdsi szdm:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg ad6sz6ma:

1.,6 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrseloleneK neve:

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

2.T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzhasznri tev6kenys6gek bemutatiisa

EGTC igaegatdja 6s rnunkaszerveEete hoari.sen biztosftotta a nap'; ieladatok 6s a fril*iinb6zd
v, s"Eakrnai feladats.k all6.t5s6r, mint.a kei,n3nretrdsr, a konyv\.izsg,f;lato,t, a taEok ds a
tti,rt6n6 kapcsolattandst 6s az egvrinmtikrird€sek er$sirdstst.. A beszd.mel6,ban henrutatoft

!v telei{.6s a }{l6ltsggek fl:eEent€zet napi miik{iddedvel kflpesolaros kiad6sokra de az alap,szabdlyban
eglratgrozott a6l-6s k{izhaszn6 mvdkenysegelc* lenBk ts|hasEnitva, nreltyel leozz6jdrulunk aa EGrC

ssrdn krbzvetleniil k6t relepiilAs lakoss6gdlr z jutofiunk el 6s nrurathanuk lre a szerueret ceqait

saerinti rev6kenys6g,einek v6grehajt4s6hoa. A k+iizgyilldsen a tagsdg rigy tratArondn, hogy ebben ,az
len t.qryyftr karnrCny 4ltal meghirderett Ft{k6czi Enr}€k€yhea kaFesolja, az EG:IC-s rena'ezv€nyef
latilt{i{r. A csop,onosulSs az elmritr dryhsz hasollldan l019.6vb,en isn fdt EGTc-srendezvdntrrt vatdsimn

3. Ktjzhaszn0 tev6kenys6gek bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

3,1 Kiizhasznf tev6kenys6g megnevez6se: n.nem sorolt  eqy6b k6zdss6qi, tArsadalmi tev.

3.2 KOzhasznf tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kiizfeladat, jogszabdlyhely: 2OLL.6vi CLXXV.trv

3.3 Kdzhasznf tev6kenys6g c6lcsoportja: z.hatdr menti 6s trili szerv.
3.4 Kiizhaszn0 tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l6tsz6ma:
3.5 K6zhaszn0 tev6kenysdg f6bb eredm6nyei:

7000

rendezv€n1rek rematikdla.adsfi vo!t! fEy v*ltozatos 6s,so.ksafnfr Frograffo,r fttdtunk ii.=sre*litani a tafrm
a helyi l*kossdg nragel*gedds$re, ho.gy minden €rSekl$dfi a.z etrrdrdsdtroz msgletelsen ftdnon
rgem ldkeen i il terii I et lr ires sz [i ltinj,Sr6l.

Kittif t6 verzi6:2.94.0 Nyomtatv6ny verzi6:L,2 Nyomtatva: 2O2O.O2.03 16.50.44



ffiA kett6s kii_nywitelt_ vezet6 egy6b szervezet egyszerffsitett I
6ves biszdmol6ja 6s kii-/hasznrisdgi mel"ldklet I pK_s42

2019. 6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1.1 Szervezet

Aba0j-Aba0jban EGTC
1.2 Sz6khely
lr6nyft6sz6m:

Kozteriilet neve:

Hitzsz6m'.

EEEE rereprir6s:

Emelet: 
l---l

1,1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 5z6khely

lr6nyft6sz6m:

Kdztertilet neve:

H6zszttm'. f---l L€pcs6h6z: |---l Emetet: l---_l
1.3 Ugysz6m:

1.4 Nyilv6ntart6si szdm:

1.5 Szervezet, Jogi szemdly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

1.6 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysEg
KepvrseroleneK neve: Szab6 Ferenc

EEEEEEEE-E-EE
3

2. T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kiizhasznri tev6kenysdgek bemutat6sa

3. Kazhasznf tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys69enk6nt)

3.1 K6zhasznf tev6kenys6g megnevez6se:
sorolt kijz6ss6qi, tdrsadalma tev.

3.2 Kdzhasznf tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kiizfeladat, jogszab6lyhely: 2OL1-.6vi CLXX.trv.

3.3 Kiizhasznf tev6kenys6g c6lcsoportja: .hatar menti  6s tr i l i  szerv.

3.4 K6zhasznti tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l6tszi{ma:

3.5 K6zhaszn( tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:
7000

kapesolatsk jd dpoldsa Crd*keben a tagoko,n kfviil a rendezesolatal{ rs apclasa €trd*keber! a tagoko,fi kivriil a rendezuenyekre tfl,eglxfvot f(aptak a krirnyezd
el6lidr6i Cs lako'ssC,g* is- Komardcon i(lir!s elej6n a cs.alddi Eappal egyMtt rralds{tsnuk Rreg a

dlceadst, m fg F*ejedn *gus;ztu:s,etr,ejin"

Kit6ft6 verzi6:2.94.0 NyomtatvAny verzi6:L.2 Nyo mtatva: 2020.02.03 L6.50.44



A kett6s kiinvwitelt vezet6 eevdb szervezet esvszeriisftett I
6ves beszfmol6ja t{s kii-ihasznrisdgi meiltklet I pK_s42

2019. 6v

1. Szervezet / Jogi szemely szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1.1 Szervezet

Aba(j-Abafjban EGTC
1.2 Sz6khely
lr6nyit6sz6m:

Koztertilet neve:
EEEE rerepr.ir6s:

Htrzsz6m'. L6pcs6h6z: Emelet: 
l--l

1.2 5z6khely
lritnyit6szitm'.

Kdzterrilet neve:

H6zszirm'. f----l
1.3 Ugysz6m:

1.4 Nyilv6ntartdsi szdmt

L6pcs6h6z: f--__l Emelet: t---l Ajt6:

l-dilol ol,EE EEEEm /E ofdd
Etr-Etr-

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg ad6sz6ma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrseloleneK neve: Ferenc

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

3

2. T6rgydvben v6gzett alapc6l szerinti 6s k0zhaszn0 tev6kenys6gek bemutatfsa

3. KtizhasznU tev6kenys6gek bemutat4sa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kdzhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se: kult(ral is haqvomdnvok. 6rtdkek

3.2 Kiizhasznf tevdkenys69hez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszab6lyhely: 1991.6vi XX.tv.121.S

3.3 KOzhasznf tev6kenys6g c6lcsoportja: menti 6s trili szerv.

3.4 Ktizhasznti tev6kenys6gb6l r6szestil6k lEtszdma:
3.5 K6zhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

lrat*ro,kon {tnyril6 tevekentrrsdget" egynnmUksd€seker eld$esftettiik 6s tr,'|'.dhh, lellesztett{.il{-K,rizri,ss6gi
nfralis lragyorndnyokat 6s aE €rtdl(gker a t{drpdt-nredencdhen. A hatfron nili 6s nrelrti bardti
pcsol.atok j6 *pol*sa Arrlsk€llen e tf;gclffin kfvtil a

Kitiift6 verzi6:2.94.0 Nyomtatveny verzi6tL.2 Nyomtatva: 2O2O.O2,O3 16.50.44



ffiA kett6s ktinywitelt vezet6 egydb szervezet esv
6ves beszSmol6ja 6s kii-ihasznrisdgi melti

szeriisitett
klet PK-542

2019. 6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1.1 Szervezet

-Aba(jban EGTC
1.2 Sz6khely
lrdnyit6szdm:

KOzterLilet neve:

Httzszlm:,

EEEE rerepijr6s:

L6pcs6h6z:

Koztenilet jellege:

EErd ouEE EEFFET /E oEtnt
ffi-EE-FITTTT_II-E-EE

Ajt6:

Ferenc

Emelet:

1.2 5z6khely
l16nyft6szdm:

KcizterUlet neve:

Hirzszdm:

1.3 Ugyszdm:

1.4 Nyilv6ntartdsi sz6,m:

1.5 Szervezet, Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

1,,6 Szervezet / Jogi szemEly szervezeti egys6g
KepvtsetoleneK neve:

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

2. Tdrgydvben v6gzett alapc6l szerinti 6s kiizhasznri tev6kenys6gek bemutatesa

3. Kiizhasznf tevEkenys6gek bemutatAsa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kdzhasznf tev6kenys6g megnevez6se: ss6qi kult(r4l is 6rt6kek

3.2 K6zhasznri tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kOzfeladat, jogszabilyhely: 1991.6vi XX.tv 12

3.3 Kiizhasznf tevt4kenys6g c6lcsoportja: .hatdr menti 6s ttili szerv.
3.4 KOzhasznf tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l6tsz6ma:
3.5 K6zhasznf tevdkenys6g f6bb eredm6nyei:

Xrekre meghiv6{ kaptak a tnirny*ea telepiil$sek eleitjdrdi ds lako,ss6ga i,s.A nregjelenr
'ek igen sok tril'nenellni tudds.t *dtunk dt. F* rendezvdnyeinkke; tdruroganul< a llelyi kulr*r$lis
benr utatkorCs{t,6s nr egval 6 sfrhartu k a ku ltri ra Cs

Kitiift6 verzi6:2.94.0 NyomtatvAny verzi6:1,.2 Nyomtatva: 2020.O2.O3 16.50,44



ffiA kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet esvszerffsftett ;
6ves beszdmok6ja 6s kiiZhasznusigi meiteklet I pK_542

2019. 6v
1. Szervezet / Jogi szemely szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1.1 Szervezet

-Abafjban EGTC
1.2 5z6khely
lrdnyit6sziim:

Kozterulet neve:
EEEE

Hdzsz6m'.

: El|lll!ll-| relepul6s:
Miskolc

Zsigmondy KozterLilet

Emelet:

-. i lege: lutca
L6pcs6h6z: Ajt6:

1.2 Sz6khely
lrAnyft6sz6m:

Kdztertilet neve:

HbzszAm: l--___l L6pcs6hAz: [-*__l Emetet: l---_-l
1.3 Ugysz6m:

1.4 Nyilvdntartdsi sz6m:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz4ma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Szerv€zet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg
KepvlseloleneK neve: Szab6 Ferenc

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

3

2.T6rgy6vben vdgzett alapc6l szerinti 6s k6zhaszn0 tev6kenys6gek bemutatdsa

3. Ktizhasznf tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 K0zhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se: i  kulturel is haqvom6nvok. 6rtdkek

3.2 Kiizhasznti tev6kenys6ghez kapcsol6d6 k6zfeladat, jogszab6lyhely: 991.6vi XX.tv,121.

3.3 KOzhaszn0 tev6kenys6g c6lcsoportja: menti  6s tr i l i  szerv.

3.4 KOzhasznf tev6kenys6gb6l r6szesijl6k l6tszdma:

3.5 K6zhaszntl tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

teriesatds6t, amellett, h,ogy t' rgsztlr€nrd,k na,gyszerfi 'dtrm,€nyek r€szesel leh,efiel{. Kd'Efia a
}k cr$siidiitt, az EGTC renrl*avenyei\rel segftette a h6r*r rnenxi civil sZ:6rveZ-etak

utatksE$s{t €s szerepiikn,ek a n{ivel,6sdt, emellr sor*n

Kitiift6 verzi6:2.94.0 Nyomtatvany verzi6iL.2 Nyomtatva: 2020.o2.O3 16.50.44



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett I
6ves beszilmolt6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klet I pK_s42

2019. 6v

1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1.1 Szervezet

Abatij-Abatijban EGTC
1.2 Sz6khely
lrdnyit6szdm:

KozterLilet neve:

Hirzszirm'. 
-

1.1 Jogi szem6ly szervezeti

L6pcs6h5z: 
f-_l 

Emelet: 
l---*__l

Ajt6:

1.2 526khely

lr6nyit6sz6m:

K6zteriilet neve;

HtuszSm:

1.3 Ugyszdm:

1.4 Nyilvdntart6si szAm:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys€g ad6szdma:

L.6 s,zeruezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrseroleneK neve:

K6zterr i let jel lege:

hFro [o] /ffi EEEEm /E oF] ol
EE.Etr-I5ITTTTTI

EEEEEEEE-E-EE
Ferenc

2.Tfirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s ktizhasznf tev6kenys6gek bemutatdsa

3. Kaizhasznf tev6kenysEgek bemutat6sa (tev€kenys€genk6nt)

3.1 Kdzhasznf tev6kenys6g megnevez6se: kult(rdl is haqyom4nyok, €rtdkek

3.2 Kaizhaszn( tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kiizfeladat, iogszabdlyhely: 1991.6vi XX.tv.

3.3 K6zhasznri tev6kenys6g c6lcsoportja: atdr menti 6s trili szerv.

3.4 Kiizhasznf tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l6tsziima:

3.5 Kbzhasznri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

vdbbi egyiinnrfikiid€eek €s partners$gek alakultak ki a civil szerveEetek kozofi,is, strrellettn l'logy
indk€t ir6nyban er,&s{!en{ik az ETT eivil l{apcBslataintiat. Fioeaddka a rnegtartslt rendezvdnyekneknhogy

feldslgozdBre keriiltek a tdndnellni tdnrdk

Kittilt6 verzi6:2.94.0 Nyomtatv6ny verzi6:L.2 Nyomtatva: 202o.o2.o3 16.50.44



ffiA kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett i
6ves biszdmokija 6s kiiZhasznris6gi m"I"l6klet I pK_s42

2019. 6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1.1 Szervezet

Abadj-Abafjban EGTC
1.2 5z6khely
lr6nyit6sz6m:

K6zterrilet neve: Kozterir let jel lege:
EEEE rerepur6s:

Ldpcs6h6z:Htrzsz6m',

1.2 526khely
lr6nylt6sz6m:

Kozterrilet neve:

Emelet: 
|_..........:-l

Hitzszilm'. T-----__l
1.3 Ugysz6m:

1.4 Nyilv6ntartdsi szSm:

1.5 Szervezet / Jogi szem€ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

1-.6 Szeru-ezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrseroleneK neve:

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys€g

L6pcs6hAz: T-l Emelet: T---l

EFroE'mEFEEm'EIoFlnl
Etr-ffi-FITTTTI

EEEEEEEE-E-EE
Ferenc

2. Tdrgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzhaszn6 tev6kenys6gek bemutatesa

3. Kiizhasznti tev6kenys6gek bemutatesa (tev6kenys69enk6nt)

3.1 Kdzhasznd tev6kenys6g megnevez6se: kulturel is haqvomdnvok, 6rtdkek apoldsa

3.2 K6zhaszn0 tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kiizfeladat, jogszabAlyhely: 1991.6vi XX.tv.12

3.3 KOzhasznf tev6kenys6g c6lcsoportja: Onkormdnvz.hat6r menti 6s trlli szerv.

3.4 Kbzhasznf tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l6tsz6ma:
3.5 Kiizhasznd tevdkenysdg f6bb eredm6nyei:

HtatAsra |r*rii ltek a ki em,el kedo oz kGthetfi tdndn,elrili esemgnye. 'meg\.al6sitettuk a
leran milkiidfr egyhCaak aa EgTc-vsl €s nrds eivi.lszerveaetelftel tBn€nfr egyiinffiUkddds€t.
zCJCru ltu n k a r,f, rsadal m i-ko a Ossdg i egyiittm ii kfid €s kirell esecl dl-r ez

Kit6lt6 verzi6:2.94.0 Nyomtatv6ny verzi6:7..2 Nyomtatva: 2O2O.O2.O3 16.50.44



ffiA kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet esvszeriisftett I
6ves bisziimol6ja 6s kiiZhasznrisfgi mefttklet I pK_s42

2019. 6v

1. Szervezet / Jogi szemdly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1.1 Szervezet

j-Abafjban EGTC
1.2 Sz6khely

lr6ny[t6sz6m;

KdzterLilet neve:
EEEE rerepur6s:

KozterUlet jel lege:

H6zsz6m'. L6pcs6h6z: Emelet: 
t-l

1.2 5z6khely
lrAnyit6szttm'.

Kdzterrilet neve:

nmn reteptit6s:

HAzsz6m:

1.3 Ugyszdm:

1.4 Nyilvdntartdsi sz6m:
liffilo] /EE EEEFm /E oFlnl
Etr-Etr-

1.5 Szervezet / Jogi szemdly szervezeti egys6g ad6szdma: EEEEEEEE-E.EE
1,6 Szervczet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrsetoJeneK neve: Szab6 Ferenc

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

3

2. T6rgydvben vdgzett alapc6l szerinti 6s k6zhaszn0 tev6kenys6gek bemutat6sa

3. Kiizhasznri tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

3,1 KOzhasznti tev6kenys6g megnevez6se: K6zi iss6oi kult(rel is 6rtCkek sa

3.2 Kdzhasznd tev6kenys6ghez kapcsol6d6 ktizfeladat, jogszab6lyhely: 991.6vi XX.tv.121

3.3 Kiizhasznti tev6kenys69 c6lcsoportja: t6r menti 6s t0li szerv,

3.4 Kiizhasznf tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l6tszdma:

3.5 Ktlzhasznd tev6kenysdg f6bb eredm6nyei:

yeink m tiiihb teriilelet €rinnre tfnrogafiuk az itt rutTloiido,srervezeleket. A
f,tny$lo tev6ken,ys6gs,t, egyiinmf:kcid,Csek€r elGs.esfiettiik is tov6trb,fejleszteffiilc Ks,ao,ss6gi

rdlis hagyom*n,yolcat 6s dngkeket 6p6ltutc

Kit6f t6 verzi6:2.94.0 NyomtatvAny verzi6:7.,2 Nyomtatva: 2020.02.03 16.50.44



#fhru
A kett6s kii_nywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett

6ves bisz6mol6ja 6s kiiZhasznris6gi meit6ktet I pK_s42

20L9. 6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1.1 Szervezet

bafjban EGTC
1.2 5z6khely
lr6ny[t6szdm:

Kozterulet neve:

HAzszirml.

EEEE rereprir6s:

Emelet: 
l-l

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egysdg

1.2 5z6khely
l16nyit6sz6m:

Kozterolet neve:

Htrzsz6m'. t----l L6pcs6h6z: t--l Emetet: t---__-l
1.3 Ugyszdm:

1.4 Nyilv6ntartdsi szdm:

1.5 Szervezet / Jogi szemdly szervezeti egys6g ad6szdma:

7..6 Szewezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvlseroleneK neve:

Ajt6:

hETo'l ouEE EFEFEI /lzl ofif,rl
m-m-I3ITTTTT]

EEEEEEEE-E-EE
Szab6 Ferenc

2. Tdrgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzhasznf tev6kenys6gek bemutat6sa

3. Kaizhasznri tev6kenys6gek bemutat4sa (tev6kenys6gen k6nt)

3.1 Kdzhasznrl tev6kenys6g megnevez6se: v6delme.helvi ki izm(iv.tev.tdm

3.2 KOzhaszn0 tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszab6lyhely: 2oLL.6vi CLXXX|X.tv.13.S(1) 7.

3.3 KOzhasznti tev6kenys6g c6lcsoportja: z.hatdr menti 6s trili szerv.

3,4 K6zhasznd tev6kenys6gb6l r6szes0l6k l6tsziima:
3.5 K6zhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

a krilt&rf,lis ri'rriksggrgdelm€t, aE EGTC rendezv€nyelvel a hat6r mBlrti civ;l sa'enreeetek
€s szerepiikn'ek n6uel4s€t. Az ETT-vel e$y{ifimfiktidfi c!$il ,sEervezereket is segftenrik"

szen IGbEsn, nregisrnertefiiik a kfiItinbcizd

Kit6ft6 verzi6:2.94,0 NyomtatvAny verzi6:t.2 Nyomtatva: 2O2O.O2.O3 16.50,44



ffiA kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett I
6ves b6sziimot6ja 6s kilihasznris6gi mel"ltklet I pK-s42

2019. 6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

1,1 Szervezet

j-Abafjban EGTC
1.2 5z6khely
lr6nyit6sz6m:

Kozteriilet neve: Kozterulet jel lege:

H6zsz6m'. L6pcs6h6z:

EEEE rerepur6s:

Emelet: 
[----l

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely
lr6nyit6sz6m:

Kozteruilet neve:

HAzsz6m'. |-l
1.3 UgyszAm:

1.4 Nyilvantartesi sz6m:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

1.6 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrsetojeneK neve:

L6pcs6h6z:

t-dil old,mEEFEm,FI oF'l ol
EE-ffi-ITTTTTT-II

EEEEEEEE_E-EE
Ferenc

2. T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kiizhaszn( tev6kenys6gek bemutatesa

3. Kiizhasznf tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 K6zhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se: Kul.6rdks.helvi v6delme. helvi k6zm gv.tevek,t

3.2 K6zhaszn0 tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kdzfeladat, iogszabdlyhely: CLXXXIX.IV 13.S (1) 7

3.3 Kiizhasznf tev6kenys6g c6lcsoportja: menti  6s tr i l i  szerv

3.4 Kiizhaszn0 tev€kenys6gb6l r6szesUl6k l6tsz6ma:

3.5 Kiizhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:
7000

vezstfiivel 6,ket €e n.enrzjetkiSzi sz,interet kap,tal{ * h.enrutatlcozdsokra. Me$ism€rtefiiik a ttetyi 6s
tfr.sl3bbi hielyeken nrtikrido m$s eivil sEsrvezeteld(el egyrni.st" alnely.ssrd$ tovdlrhi egyiinnlfikodEsek

Kit6ft6 verzi6:2.94.0 NyomtatvAny verzi6:.t-.2 Nyomtatva: 2020.02.03 16.50.44



ffiA kett6s kiinywitelt vezet6 egvdb szervezet eqvszeriisitett I
6ves bisziimok6ja 6s kiiThasznusdgi m"iltt let I pK_s42

20L9. 6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

L.]. Szervezet

ban EGTC
1.2 Szdkhely
lrd.nyft6sz6m:

K6zterr.ilet neve: Kozterr-ilet jellege:

Hdzsz6m:

EEEE rereprl6s:

Emelet: 
t-l

1,1 Jogi szem6ly szervezeti egysdg

1.2 5z6khely

lrdnyit6sz6m'.

Kozterrllet neve:

Hdzszam'. I---l L6pcs6h6z: f---l Emetet: l----l
1.3 Ugysz6m:

1.4 Nyilv6ntartdsi sz6m:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz4ma:

1.5 Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrseloleneK neve:

l-ililolol/ffi EEEFffi/Eofdorl
m-ffi-I3TTTTTTI

EEEEEEEE-E-EE
Szab6 Ferenc

2. Tdrgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kiizhaszn0 tev6kenys6gek bemutatesa

3. Kiizhasznf tev6kenys6gek bemutatesa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kdzhasznf tev6kenys6g megnevez6se: v6delme, helyi kdzm(v.tev.

3.2 KOzhasznri tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kiizfeladat, jogszabSlyhely: CLXXX|X.Iv.13.S (1) 7

3.3 Kiizhaszn0 tevdkenys6g c6lcsoportja: menti 6s trlli szerv.

3.4 Kdzhaszn0 tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l€tsz6ma:
3.5 K6zhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

*kultak kl a civil ,$eenrezetek kiizott is, affielletl, lrogy nrinclk6t ird.nyban, er$sftettr.ik ilz ETT civil
nkat"

Kit6lt6 verzi6 :2.94.0 NyomtatvAny v erzi6:L.2 Nyomtatva: 2020.02.03 16.50.44



ffiA kett6s kiinywitelt vezet6 eey6b szervezet eqvszeriisftett I
6ves beszdmol6ja 6s kii-zhasznrisdgi melltklet I pK_s42

2019. 6v

1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1.1 Szervezet

Abafj-Abafjban EGTC
1.2 Sz6khely
lr6nyft6szAm:

Kozteriilet neve:
t v r

Ajt6:

1.2 5z6khely
lr6nyit6sz6m'.

K6zterrilet neve:

Emelet: 
f---l

EEEE rerepr.ir6s:

H6zsz6m'.

Httzszitm'. f------l L6pcs6hdz: f---l Emetet: f----__l
1.3 Ugysz6m:

1.4 Nyilv6ntart6si sz6m:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg ad6szdma:

1,6 Szerv€zet / Jogi szemdly szervezeti egys6g
KepvtseloleneK neve:

IiFfol ol /ffi EFFFm /E oFTol
m-EE-l5l-TTTTI-l

EEEEEEEE-E-EE
Szab6 Ferenc

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egysdg

2. Tirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kilzhaszn0 tev6kenys6gek bemutatesa

3. Kiizhaszn|i tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 K6zhaszn0 tevdkenys6g megnevez6se: 6m-lako s. ti n s ze rv. kdzti s.te le p. ai nfe n

3.2 Kiizhasznf tev6kenys69hez kapcsol6d6 kiizfeladat, jogszab6lyhely: 2011.6vi CLXXXIX.tv

3.3 Kaizhaszn( tev6kenys6g c6lcsoportja: menti 6s trili szerv.

3.4 Kiizhasznf tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l€tszdma:

3.5 K6zhasznf tevdkenys6g f6bb eredm6nyei:
7000

egytittm fr kddeseket eldseg itenfi k ds tovdb lr fei I eszten{i }c Kdzd
t$rdlis haqyomdnyokat 6s aa drt$kBkBr 6poltuk. Tdmogamuk a lakossdg 'iir1,szervszfi, kdpessdget, arlrely
zzdldrul az i$nfBnntamd k€pess*ghez.

Kitiilt6 verzi6:2.94,0 NyomtatvAny verzi6:L.2 Nyomtatva: 2020.O2.O3 L6.50.44



dre

ru
A kett6s kiinywitelt vezet6 egydb szervezet egvszenisitett i

6ves bisz6mol6ja 6s kiiZhasznrisfgi meittklet I pK_s42

2019. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. K6zhaszn f jog6llds megdllapit6sdhoz sziiks6ges mutat6k (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El5z5 6v (L) Targy6v (2)

B. Eves Osszes bev6tel 375 375
ebb6l:

C. A szem6lyi jdvedelemad6 meqhatdrozott r6sz6nek az
ad6z6 ren dCl k-ez6se szeri nti f el h-aszndl6s6r6l sz6l 6
1996. 6vi CXXVI. ttirv6ny alapjdn 6tutalt iisszeg

D, Kdzszolgiltatdsi bev6tel

E. Normatlv t6mogat6s

F. Az Eur6pai Uni6 strukturdlis alapiaib6l. i l letve
a Koh6zi6s Alapb6l nyrijtott tiimogatfs

G. Korrig6lt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 375 375

H. osszes rdforditds (kiadrfls) 9L2 815

l. Ebb6l szem6lyi jellegd riforditds

J. Kiizhasznd tev6kenys6g rdfordit6sai 9L2 815

K. Ad6zott eredm6ny -537 -MO

L. A szervezet munkiii6ban ktizrem0kiid6 kdz6rdekfi iink6ntes
tev6kenvs6qet v6qz6 

-szem6lvek 
szdma

(a kdz6r dekid 6n k6ntes tev6k6nvs6q r iil sz6l6
2005. 6vi LXXXVII I. tiirv6nynek inegTel el6en)

Er6forrds eilebftseg mutat1i Mutat6 teljesftdse

lgen Nem

Ectv. 32. 9 U) a) KB1+82)/2 > 7.000.000, - Ftl n x
Ectv.32.5 (4) b) [K7+K2>=0] n x
Ectv. 32. 9 (4) c) [(t 1+ L2-A7-A2)/(H 1_+ H2)>=a, /5] n tr

T1rsad al m i t6mog atofts 69 m utat6 i Mutat6 teljesit4se

Ecfv. 32. 9 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=Q,Q/] n tr
Ectv. 32. 5 (5) b) KJ 1+J2y(H 7+H2)>=Q,51 tr n
Ectv. 32. 9 (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 f5] n tr

Aba(jban EGTC

Kitdlt6 verzi6:2.94.0 Nyomtatv6ny verzi6:L,2 Nyo mtatva: 2020.02.03 16.50.44



fftftru
A kett6s kiinywitelt vezet5 egy6b szervezet egyszeriisftett I

6ves b6sziimokija 6s kiiZhasznfsdgi meildklet I pK_s42

2019. ev
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Abafj-Abafjban EGTC

Tiimogat6si program elnevez6se:

T6rmogat6 megnevez6se:

T6mogatds forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s !
onkorm6nyzati kolts6gvet6s !

!nemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6 !
Tdmogat6s id6tartama:

T6mogat6si osszeg:

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg:

- t6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg:

- t6rgy6vben foly6sitott cisszeg:

T6mogat6s tfpusa: visszat6ritend6 
!

vissza nem t6ritendd 
!

T6rgy6vben felhasznAlt 6sszeg r6szletez6se jogcimenkdnt:

Szem6lyi

Dologi

Felhalmoz6si

Osszesen:

TdmogatAs tdrgy6vi felhasznAldsS.nak sziiveges bemutatisa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa

Kitrilt6 verzi6:2.94,0 Nyomtatv6ny verz?t6:I.2 Nyomtatva: 2020.O2.O3 16.50.44



ffiA kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besziimol6j a 6s kii-zhasznrisdgi mefltklet PK-'42

2019. ev
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se:

Tdmogat6 megnevez6se:

Tdmogatds forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s

onkormiinyzati kolts6gvet6s

T-'l
U

a
!nemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6 !
Tdmogatds id6tartama:

T5mogat6si dsszeg:

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg:

- t6rgy6vben felhaszn6lt Osszeg:

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg:

T6mogat6s tipusa: visszat6rltend6 
!

vissza nem t6ritend6 
!

Tdrgy6vben felhaszn6lt iisszeg r6szletezdse jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi

Felhalmoz6si

Osszesen:

Tdmogatds tergy6vi felhaszndliisdnak szdveges bemutatasa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Abafj-Abafjban EGTC

Kitcift6 verzi6:2.94.0 Nyomtatv6ny veni6:L.2 Nyomtatva: 2020.02,03 16.50.44


