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Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:
székhely:
bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:
képviselő neve:

BODROGKÖZI EGTC
3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.sz.
11.Pk.65.002/2012.
9.sz.
Szabóné Kémeri Klára

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az EGTC munkáját tavalyi évtől már elismert közhasznú szervezetként végzi.
A határ mentén megkezdett stratégiai tervezési és projektfejlesztési munka tovább folytatódott. A belépett új települések tekintetében
elkészültek a villanykorszerűsítés és a növénykorszerűsítési tervek. A térségi fejlesztés során elkészült egy gyümölcsfeldolgozó, a vágópont
és egy oktatási intézetnek a koncepciós műszaki terve. Az EGTC tagi településein előforduló meleg vízforrások kutatásához kapcsolódva
elkészült Karos településen is a kútterv. A 2014-2020 közötti Uniós költségvetési évek programjaiban történő részvételre történő
felkészülésünk megalapozott.
Jobbító szándékkal észrevételeket tettünk ebben az évben is a különböző OP –ra és az országos különböző koncepciókra.
A határ mentén folyó egyik KKV-kat segítő projekt kapcsán bekapcsolódnak a tagi településeinken dolgozó turisztikai vállalkozások és a
különböző területeken tevékenykedő vállalkozások.
A csoportosulás tagjai tapasztalatszerzésen vettek részt, két helyen. Ellátogattunk az Abaúji térségben, megtekintettük az ott végzett
fejlesztési munkákat és egy igen különleges kastélyszállóban szerezhettünk tapasztalatokat turisztika területén. Később egy másik
alkalommal Demjénben, egy nem rég átadott szállodában szereztek tapasztalatokat a tagok, érintve három helyszínt. Diósgyőri vár
rekonstrukciójának megtekintése és idegenvezető bemutatása, látogatás Lillafüredre a függőkert megtekintéséhez. Demjénben bemutatásra
került a fürdő, annak kialakítása, ötlete és a további fejlesztési elképzelések. Tapasztalatokat szereztünk, hogy az egészség megőrzése
szempontjából milyen tevékenységeket végeznek. Átlátogatott a csoport a szomszédos Egerbe, ahol megtekinthettük a földalatti várost és a
város nevezetességeit. Nagy gyakorlati tapasztalatokat sikerült szereznie a tagoknak a bemutatott jó példákkal, sikerült illusztrálnunk, hogy
milyen fejlesztésekkel tudjuk élhetőbbé tenni a környezetünket és a közös fejlesztések milyen előrelépést jelenthetnek a helyben lakóknak,
amelyek helyben tudják tartani a fiatalokat, sőt még a helyszínre is tudják őket csábítani.
A csoportosulás a célterültén működő civilszervezetekkel, kisvállalkozókkal folyamatosan jó kapcsolatban van, amelynek során gyorsabban
és színvonalasan tudtuk megszervezni az igen nagyerőket felvonultató II. Rákóczi Ferenc Emlékhét gasztronómiai bemutatkozását.
Az EGTC társszervezője volt, ugyanis Kassán lévő Főkonzulátussal, az októberben megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc Emlékhétnek,
melyben több határ menti kulturális esemény, megemlékezés és konferencia zajlott le. A rendezvény előkészítéseként több helyi szakmai
rendezvényt tartottunk különböző területeken Kisgéresben, Kistárkányban, Komarócon, Hidasnémetiben, Litkán. Budapesten és Kassán,
sajtótájékoztatón vettünk részt a rendezvényhez kapcsolódóan.
A többségében Kassán megtartott megemlékezések a Fejedelem életéhez, munkásságához kapcsolódott és meglátogatásra kerültek a főbb
történelmi emlékhelyek.
A nagyszabású ünnepségre, Budapestről is érkeztek vendégek a Fejedelmet ábrázoló Rákóczi expresszel, amely egészen Kassáig szállította
a vendégeket. A kassai állomásról két turisztikai kisvonat, a „Rákóczi kis expressz” szállította a belvárosba az ünnepségre érkezett
vendégeket, az ünnepi fogadás után, ahol részt vett Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke is.
Az ünnepi hét keretében találkoztak először, a Rákóczi útvonalban résztvevő szervezetek. Az együttműködés, azóta még tovább bővült.

Egy másik konferencián létrejött a Nemzetközi Várak Szövetsége és megkezdte munkáját, amelyet szintén bővítés követ.
Gasztronómiai bemutatkozást biztosítottunk Kassán, az EGTC-hez tartozó, és a magyar - szlovák határ mentén együttműködő
önkormányzatoknak, kis-és középvállalkozóknak, civilszervezeteknek, a kb. 600-700 fő meghívott vendég részére.
A BODROGKÖZI EGTC célterületén kívül eső Kistárkányban, a Felső Bodrogköz legszélén lévő településen, a hármas határon tartottuk
meg a kassai rendezvény főpróbáját, az V. Szilvanap alkalmából, ahol 20 helyről érkezett különböző gasztronómia különlegesség, és
amelynek keretén belül tartottunk a kisvállalkozások részére tájékoztatót, így segítettük a helyi vállalkozások versenyképességét és így
folytattuk tovább az igen jó együttműködést a helyi civil szervezetekkel is.
A napi feladatok mellett folyamatosan részt veszünk a magyar kormány tárcaközi EGTC-munkacsoport munkájában, rendszeresen
egyeztetünk a Külügyminisztérium megfelelő Államtitkárságaival, és különböző minisztériumok osztályaival és a különböző minisztériumi
képviselőkkel.
A korábban megkezdett szakmai műhelyek foglalkozásain folyamatosan képviseltetjük az EGTC-t.
A 2015. évi magyar állami költségvetésből elnyert támogatás kizárólag a szervezet napi működésével kapcsolatos kiadásokra lesz
felhasználva.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

2011.évi CLXXV. trv.
önkormányzatok, határ menti
lakosság, nem tagi
önkormányzatok, nemzetközi
szövetségek, együttműködések

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

35 ezer fő
szakmai konferenciák,
tapasztalatszerzés, helyi
rendezvények, vállalkozói
szakmai találkozók, koncepciós
tervek elkészítése, civil
szervezetekkel és vállalkozókkal
történő kapcsolattartás, a
Rákóczi nemzetközi útvonalba
történő bekapcsolódás, a
Nemzetközi Várak Szövetségébe
történő bekapcsolódás,
gasztronómia bemutatók
biztosítása,

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Anyagköltség

Anyagjellegű szolgáltatások

Tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása

Bankköltség

Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

26.700Ft

közhasznú
feladat,
működés

5.706.417 Ft

közhasznú
feladat,
működés

Ft

közhasznú
feladat,
működés

66.180 Ft

közhasznú
feladat,
működés

Előző év

Tárgyév

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

-

0

-

0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

14.643.763 Ft

10.419.998 Ft

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

14.643.763 Ft

10.419.998 Ft

H. Összes ráfordítás (kiadás)

14.123.929 Ft

5.804.088 Ft

14.123.929 Ft

5.804.088 Ft

519.834 Ft

4.615.910 Ft

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Nem

Nem

