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A Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft 
Közhasznúsági jelentése 

a 2015-ös esztendőről 
 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A társaság 2015. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfe-
lelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 346.034 ezer Ft, a saját tőke 
43.036 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasz-
nú eredmény-kimutatásból. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben a Társaság 1.982ezer forint állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is hasz-
nálta.  
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részle-
teit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 
 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Előző évhez képest a Társaság vagyona (Saját tőke)  3.399 ezer Ft összeggel növekedett. A Társaság 
mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak 
elérése érdekében. Előző évben társaság nyeresége 5.957 ezer forinttal növelte az eredménytartalékot, 
ebben az esztendőben sem nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára, a tárgyévi nyereség 
3.399 eFt. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 
 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Társaságunk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 
 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT ŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP-

TÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT OK TÁRSU-
LÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT ŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben Társaságunk összesen  56.809 eFt támogatást kapott különböző címen. Ez 4.054 ezer Ft-
tal kevesebb az előző évihez képest. A csökkenés fő oka, hogy a szlovéniai működési támogatás ala-
csonyabb az előző évihez képest, a mintagazdaság projekt beruházásra kapott támogatása pedig ha-
lasztott bevételként passzív időbeli elhatárolásra került.  
A szlovén Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium tárgyévben 4.268 ezer Ft összeggel 
támogatta a gyümölcstermesztés és feldolgozási projektet, e támogatás 21,30%-al alacsonyabb az elő-
ző évihez képest. 
A befejezett SI-HU-1-1-005/01 Szomszéd a szomszédhoz című uniós pályázatból kifolyólag már csak 
technikai bevételként a fejlesztési elhatárolt bevételek arányos része 786 ezer Ft kerül elszámolásra, 
míg előző évben még érkezett ERFA támogatás. Tárgyévben a SI-HU-2-2-013/02 UPKAČ uniós pá-
lyázatból 12.993 ezer forint ERFA támogatás került elszámolásra, mely 41,13%-al magasabb az előző 
évben befolyt támogatásnál. 
Társaságunkhoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által nyújtott területalapú támogatások-
ból (SAPS), anyatehéntartás és egyéb támogatásokból összesen 1.536 eFt összeg, a gázolaj utáni jöve-
déki adó visszatérítésből 180 eFt összeg folyt be, mely összesen 1.982 eFt. A költségvetési szervektől 
befolyt támogatások 41,73%-al magasabbak az előző évihez képest.  
A Kft közhasznú célú működése és mintagazdaság projektje továbbra is szlovéniai forrásokból biztosí-
tott 
A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
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6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTA-
TÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  

 
Tárgyévben a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft közhasznú tevékenységének személyi jellegű 
ráfordításai összege 24.928 ezer forint volt. Társaságunk ügyvezetője alkalmazottként béren felül a 
tárgyévben csak a szükséges költségtérítésben illetve havi 8 ezer forint összegű Erzsébet utalványban 
részesült. A társaság vezető tisztségviselőinek a társaság juttatásban nem részesítette. Megállapítható, 
hogy Társaságunknál indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási for-
mának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 
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A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
7.1. A társaságunk által 2011 évben (SI-HU-1-1-005/01 Szomszéd a szomszédhoz projekt keretében) 
kialakított minőségi kulturális élet színteréül is szolgáló Orfalui kézműves háza tárgyévben is szá-
mos műhelymunka, rendezvény, találkozó és tábor szervezésének helyszíne volt. 
Társaságunk fokozott figyelmet szentelt arra, hogy a Kézműves házban kivitelezésre kerülő műhely-
munkák során (elsősorban a gyerekek körében) hangsúlyossá váljon népi kézműves hagyományok 
felelevenítése, a kézműves mesterségek megőrzése és nyelvi kultúra ápolása. 
 
7.2  Társaságunk a SI-HU-2-2-013/02 "Magas fák gyöngyei" projekt tevékenységeivel a fenntartható 
fejlődést kívánja szolgálni. A kivitelezett projekttevékenységek elősegítik a kaszáló gyümölcsösök 
biológiai sokféleségének tartós és rendszeres megőrzését, valamint a gazdasági és társadalmi fejlő-
dést a határ menti területeken, Muravidéken és Rába-vidéken (ösztönzés, a gazdasági lehetőségek 
kihasználásának fellendítése, elvándorlás csökkentése). 
- A réti gyümölcsösök régi magas növésű fáinak fenntartására és megújításának bemutatására szerve-
zett tárgyévben Társaságunk műhelymunkát. 
- Tárgyévben a réti gyümölcsösök területeinek (5ha) megújítására, eredeti állapotának helyreállítása 
folyt a projekt keretében előző időszakban beszerzett géppark (traktor, utánfutó, kasza, szárzúzó, rend-
sodró, bálázó) segítségével. 
- Az Almalakban bemutatásra került az almalé készítése, illetve csomagolása és az ősz folyamán a 
helyi gyümölcstermesztők saját almájukból készítettek almalevet.  
Az Almalak további különböző témájú műhelymunkák kivitelezésének helyszínéül is szolgált a tárgy-
évben, mint a gyümölcsfeldolgozás (lekvár, szörp, kompót), az egészséges életmód, és a hagyomány-
őrző mesterségek felelevenítése (kosárfonás, hímes tojás készítés), 
 
7.3 Társaságunk jelentős beruházása a Szlovéniai Agrár és Környezetvédelmi Minisztérium, valamint 
a Határon Túli Szlovének Hivatala támogatásával Mintagazdaság létrehozása Felsőszölnökön. A 
mintagazdaság természetbarát gazdálkodással, extenzív állattenyésztéssel, majd a későbbiekben turiz-
mussal foglalkozik. A mintagazdaság feladata, hogy kihasználja a Natura 2000 és a Nemzeti Park adta 
lehetőségeket, példát mutatva a határ két oldalán élő gazdáknak. 
Tárgyévben a folyamatosan zajlott haszonbérbe vett szántók és rétek művelése, Állattartás terén a 
szabadon tartott 7 db magyartarka tehén szaporulata az év végi leltár során 7 db üsző. A mintagazdaság 
beruházás második ütemének, a turisztikai célokat szolgáló főépület kialakítási munkái bejeződtek. 
Egy 45 fős étterem és 10 +4 fő elszállásolására alkalmas szálláshely került kialakításra. Felsőszölnö-
kön kialakított gyümölcs ültetvény gyümölcsössé minősítése megtörtént. 
 
 7.4. Tárgyévben Szlovénia Agrár és Környezetvédelmi Minisztériuma támogatta a "Gyümölcster-
mesztés és feldolgozás" projekt kivitelezését, melynek során szakmai irányítás alatt általános iskolás 
gyerekek hasznos ismereteket sajátíthattak el műhelymunkák keretében (metszés, ültetés, gyümölcs-
termesztéssel kapcsolatos játékos kvíz).  
Rába-vidék és a helyi termékek népszerűsítése céljából a projekt keretében társaságunk részt vett a 
szlovéniai a Gornja radgonai mezőgazdasági vásáron.  
 
7.5 Tárgyévben társaságunk jelentős munkát fektetett az Interreg V-A Szlovénia – Magyarország prog-
ramra benyújtandó projektek összeállítására. A projektek mindegyike a nemzetiség által lakott terület 
fejlesztését célozza meg, együttműködve a helyi közösségekkel. 
Projekt Green Exercise - SIHU18  
Aktív turisztikai termékek fejlesztése a szlovén-magyar határtérség kulturális és természeti 
öröksége ismertségének növelése érdekében/Razvoj turisti čnih produktov za povečanje 
prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji 
Projektünk keretében a szlovén-magyar határ mentén meglévő kulturális- és természetturisztikai kíná-
lat határon átnyúló, közös népszerűsítésére törekszünk, kiegészítve azt az egészséges életmód, fenn-
tartható, környezetbarát közlekedési módok (elsősorban a kerékpározás) fontosságának hangsúlyozá-
sával. Rekreációs parkok létesítését tervezzük a határ mindkét oldalán, kilenc helyszínen, ahol követ-
kező témaköröket mutatjuk be: természeti környezet, védett természeti értékek, fenntartható gazdálko-
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dás, közlekedés, egészséges életmód és mozgás. Ennek érdekében a meglévő kulturális és természettu-
risztikai elemeket és a projekt keretében tervezett fejlesztéseket összekapcsoljuk, jelzett (kerékpáros és 
gyalogos) túraútvonalak segítségével. Látogatóhelyeink szolgáltatásainak bővítésére, a természeti 
értékeket és népi hagyományokat bemutató attrakciófejlesztésre, továbbá szálláshely-fejlesztésre is sor 
kerül. Projektünk átfogó célja a látogatók által a térségben töltött idő növelése. Az Őrségi Nemzeti 
Park által vezetett projektben a Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft, mint projektpartner vesz majd részt. 
Projekt: Building on tradition SIHU24 Múltunk a jöv őnk biztosítéka - Preteklost je zagotovilo 
naše prihodnosti, A projekt vezetőpartnere a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. 
A projekt a soknemzetiségű határ menti térségét fedi le, a Rába-vidéken élő szlovén nemzetiség és a 
Muravidéken élő magyarság gazdag tradíciókkal rendelkező közösségek, melyek az általuk lakott 
kevésbé fejlett területek fejlődésének kitörési pontját, a turizmusban látják. A projekt partnerek 
együttműködésének célja a kulturális és a természeti örökség integrációjával új turisztikai termékek 
kialakítása, növelve Rába-vidék és Muravidék ismertségét. A célok eléréséhez sor kerül a helyi lakos-
ság, a leendő turisztikai szolgáltatok aktív bevonására is. A tájházak a helyi közösségek segítségével 
műhelymunkák, rendezvények révén a helyi értékek bemutatásának színterévé válnak, ugyanakkor 
ösztönzik a helyben élőket identitásuk és örökségük gazdagságának megóvására. A projekt fontos 
eleme a korábbi projektekben elkezdett munka folytatása a helyi termékek fejlesztése is. A helyi ter-
melőkkel folytatott munka eredményeként megnyitjuk portáikat a turisták előtt, akik bekapcsolódhat-
nak a mindennapi munkába. Leendő vendégeink könnyebb tájékozódása érdekében POI pontok kijelö-
lését, többnyelvű információs táblák, útjelzők kihelyezését tervezzük. Projektünkben a kulturális for-
rások» innovatív «elemmé válnak azáltal, hogy tudásra alapozott helyi alkotókat nevel ki, amely az 
eredményesség új formáját adja. A projektben két turisztikai csomag összeállítására és piaci bevezeté-
sére kerül sor. A turisták, akik a projekt eredményei segítségével megismerik határ menti terület kultu-
rális és természeti örökségét, a tematikus utak, aktív tájházak, műhelymunkák, degusztációs helyek és 
a kulturális és kulináris rendezvények révén hosszabb időt töltenek el a területen, amely hozzájárul az 
együttműködési terület gazdasági fejlődéséhez.  
 
 
Szentgotthárd, 2016. május 25. 

 
Kovács Andrea 

ügyvezető-igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöksége 2016. május 25-
i ülésén elfogadta. 
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  Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 
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 Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás megnevezése 

 
 

 
2015.01.01.-2015.12.31. 

 
 

Egyszer űsített 

éves beszámoló 
 
 
 

a beszámoló részei:  
1. Egyszerűsített éves beszámoló - Mérlege (A) – Eszközök 
2. Egyszerűsített éves beszámoló - Mérlege (A) – Források 
3. Egyszerűsített éves beszámoló – Közhasznú Eredmény-kimutatás 

 
 
 
 
 

 
 
Keltezés: Szentgotthárd, 2016.05.25. PH. Kovács Andrea 
             Ügyvezető igazgató 
 
 
 



7 
 

2 2 3 5 0 6 5 7 0 1 5 0 5 7 2 1 8 
 

Statisztikai számjel 
 

1 8 - 0 9 - 1 0 8 8 9 9 
Cégjegyzék száma 

 

 Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás megnevezése 

2015. 
 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG (A) – Eszközök 
(adatok ezer Ft-ban) 

Sorszám: Megnevezés Előző év 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a B c d E 

01. A. Befektetett eszközök (02+04+06.sor) 291013  298650 
02. I. Immateriális javak 304  220 
03. 02.sorból Immateriális javak értékhelyesbítése    
04. II. Tárgyi eszközök  290709  298430 
05. 04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése    
06. III. Befektetett pénzügyi eszközök    
07. 06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhe-

lyesbítése    

08. B. Forgóeszközök (09+10+11+12.sorok) 37161  38953 
09. I. Készletek 1303  5362 
10. 

II. Követelések 1598  234 

11. III. Értékpapírok 8518   15070 
12. IV. Pénzeszközök 25742  18287 
13. C. Aktív időbeli elhatárolások 8460  8431 
14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

(01+08+13.sor.) 
336634  346034 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keltezés: Szentgotthárd, 2016.05.25. PH. Kovács Andrea 
               Ügyvezető igazgató 
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 Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás megnevezése 

 
2015.  

 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG (A) – Források 
(adatok ezer Ft-ban) 

Sorszám: Megnevezés Előző év 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b  C d   e 

15. D. Saját tőke (16-18+19+20+21+22+23.) 39637  43036 
16. I. Jegyzett tőke 3000  3000 
17. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névér-

téken    

18. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 
(-) 

   

19. III. T őketartalék 2296  2296 
20. IV. Eredménytartalék 28384  34341 
21. V. Lekötött tartalék    
22. VI. Értékelési tartalék    
23. VII. Mérleg szerinti eredmény 5957  3399 
24. E. Céltartalékok    
25. F. Kötelezettségek (26+27+28.sorok) 1065  906 
26. 

I. Hátrasorolt kötelezettségek    

27. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek    
28. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1065  906 
29. G. Passzív időbeli elhatárolások 295932  302092 
30. FORRÁSOK ÖSSZESEN 

(15+24+25+29. sor) 
336634  346034 

 
 
 
 
 
 
Keltezés: Szentgotthárd, 2016.05.25. PH. Kovács Andrea 
                 Ügyvezető igazgató 
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Cg.: 18-09-108899 St.: 2235065015011318                                                    Időszak: 2015. év 
SZLOVÉN VIDÉK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.- 9970 Szentg otthárd, Gárdonyi u. 1 .  
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás                                                  ( eFt) 
  előző időszak tárgyidőszak 
 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 64 987 59 096 
  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás   1399 1982 
   a) alapítótól     
   b) központi költségvetésből 1399 1982 
   c) helyi önkormányzattól     
   d) egyéb     
  2. Pályázati úton elnyert támogatás 59464 54826 
  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel       
  4. Tagdíjból származó bevétel     
  5. Egyéb bevétel 2170 81 
  6.Pénzügyi műveletek bevétele   1954 2207 
      
 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 6914 9231 
      bevételből aktívált saját teljesítmények értéke 1187 1098 
 C. Összes bevétel (A+B) 71 901 68 327 
       
 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 59030 55697 
  Anyagjellegű ráfordításai 22814 13190 
  Személyi jellegű ráfordítások 21419 24928 
  Értékcsökkenési leírás 9778 15969 
  Egyéb ráfordítások 2184 735 
  Pénzügyi műveletek ráfordításai 1374 875 
  Rendkívüli ráfordítások 1461 0 
       
 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 6914 9231 
  Anyagjellegű ráfordítások 1074 2752 
  Személyi jellegű ráfordítások 5420 6015 
  Értékcsökkenési leírás 280 330 
  Egyéb ráfordítások 20 19 
  Pénzügyi műveletek ráfordításai 120 115 
  Rendkívüli ráfordítások 0   
       
 F. Összes ráfordítás (D+E) 65944 64928 
       
 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)     0 0 
       
 H. Adófizetési kötelezettség     
       
 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 
       
 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 5 957 3 399 
Tájékoztató adatok     
 A. Személyi jellegű ráfordítások 26839 30944 
  1. Bérköltség 18260 21653 
   ebből: - megbízási díjak 0 0 
    - tiszteletdíjak 0 0 
  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2913 5474 
  3. Bérjárulékok 5666 3817 
 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 
Windisch Ildikó, könyvelő                                                           Kovács Andrea, ügyvezető igazgató 
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Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete 
 
 

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásról 

2015. év 
 
 

Támogatás Felhasználás összege (Ft) Támogatásnyújtó neve 
időpontja összege (Ft) 

Felhasználás célja 
előző évi tárgyévi 

Átvitel összege 
(Ft) 

Elszámolás 
határideje 

Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal 

2015.08.19 266.458 
 

Falumegújítási pályázat  
0 

 
266.458 

 
0 

 
2015.12.31 

Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal 

2015.10.08 12.027 
 
 
 
 
 

2014.évi közvetlen támogatásai-
nak kifizetése során alkalmazott 
pénzügyi fegyelem alkalmazá-
sából eredő támogatás csökken-
tés összegei alapján történő visz-
szatérítés 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

12.027 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

2015.12.31 
Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal 

2015.11.30., 
2016.02.03.  

 
708.218 

Terület alapú (SAPS) támogatás 
- 2015 

 
0 

 
708.218 

 
0 

 
2015.12.31. 

Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal 

2016.02.22. 435.039 
 

2015.évi mezőgazdasági terme-
lőknek az éghajlat szempontjá-
ból előnyös mezőgazdasági gya-
korlatokra nyújtott támogatás 

 
 
 

0 

 
 

 
435.039 

 
0 

 
 
 

2015.12.31. 
Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal 

2015.06.30., 
2016.04.19., 
2016.04.13. 

 
 

380.423 

2014 és 2015. évi anyatehéntar-
tás támogatás 

 
 

0 

 
 

380.423 

 
0 

 
 

2015.12.31. 
Nemzeti Adó és Vámhiva-
tal 

2015.09.25  
180.000 

2014. évi jövedéki adó visszaté-
rítés 

0 180.000  
0 

 
2015.12.31. 

Összesen: 1.982.165  0 1.982.165 0  
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Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2015. év 
 
 
 
 
 

Változás Megnevezés Előző évi ösz-
szeg (eFt) 

Tárgyévi ösz-
szeg (eFt) % eFt 

Megjegyzés 

Saját tőke 39637 43036 +8,58 +3399  
Jegyzett tőke 3000 3000 0,00 0  
Tőketartalék 2296 2296 0,00 0  
Eredménytartalék 28384 34341 +20.99 +5957  
Tárgyévi eredmény 5957 3399 -42,94 -2558  
   Közhasznú tevékenység tárgyévi ered-
ménye 

5957 3399 -42,94 -2558  

   Vállalkozási tevékenység tárgyévi ered-
ménye 

0 0 0,00 0  

   Egyéb 0 0 0,00 0  
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Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

20145 év 
 
 
 

Juttatás összege (Ft) Eltérés Juttatás megnevezés 
előző évi tárgyévi % Ft 

Megjegyzés 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott      
   Pénzbeli juttatások összesen      
   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes      
   Természetbeni juttatások összesen      
   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes      
Egyéb juttatások      
ÖSSZESEN: 0 0 0 0  
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
Tevékenység keretében nyújtott 

     

   Pénzbeli juttatások      
   Nem pénzbeli juttatások      
Egyéb juttatások      
ÖSSZESEN: 0 0 0 0  
MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0  
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Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete 
 

KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2015. év 
 

Támogatás összege (Ft) Változás Juttatás megnevezése Támogatott cél 
előző évi tárgyévi % Ft 

Központi költségvetési szervtől  1.398.542 1.982.165 +41,73 +583.623 
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Mezőgazdasági és állattartási tevékenység 

támogatása 
1.225.542 1.535.707 +25,31 +310.165 

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Falumegújítási pályázati támogatás (2011) 0 266.458 +100,00 +266.458 
-Nemzeti Adó- és Vámhivatal  Gázolaj jövedéki adójának visszatérítése 173.000 180.000 +4,05 +7.000 
Helyi önkormányzat és szervei  0  0 0 
Kisebbségi települési önkormányzat  0  0 0 
Települési önkormányzat társulása  0  0 0 
Magánszemélyektől  0  0 0 
Egyéni vállalkozóktól  0  0 0 
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól  0  0 0 
Jogi személyiség nélküli társaságtól  0  0 0 
Közhasznú szervezettől  0  0 0 
SZJA 1%-a (NAV)  0  0 0 
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)  0  0 0 
Egyéb  59.464.288 54.826.484 -7,80 -4.637.804 
-Határon Túli Szlovének Hivatala (Szlovén 
Kormány) 

Működési és Mintagazdaság - projekt támo-
gatás  

 
44.999.426 

 
36.778.653 

 
-18,27 

 
-8.220.773 

-Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisz-
térium (Szlovénia) 

Gyümölcstermesztési projekt támogatása  
5.423.176 

 
4.268.118 

 
-21,30 

 
-1.155.058 

Szlovén Köztársaság Közalapítványa-ERFA 
támogatás 

SI-HU-1-1-005/01 Szomszéd a szomszédhoz 
projekt finanszírozása (2014-ben technikai bevé-
telként a passzív időbeli elhatárolásból feloldott 
fejlesztési támogatás arányos része)  

 
 
 

786.908 

 
 
 

786.908 

 
 

 
0 

 
 
 

0 
Szlovén Köztársaság Közalapítványa-ERFA 
támogatás 

SI-HU-2-2-013/02 UPKAČ projekt finan-
szírozása 

 
8.254.778 

 
12.992.805 

 
+41,13 

 
+4.738.027 

ÖSSZESEN:  60.862.830 56.808.649 -6,66 -4.054.181 
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Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete 

 
 

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2015. év 
 
 
 
 

Juttatás összege (Ft) Eltérés Juttatás megnevezése 
előző évi tárgyévi % Ft 

Megjegyzés 

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0  
Béren kívüli juttatások 96000 96000 0,00 0 alkalmazott ügyvezető ig. részére havi 

8000Ft Erzsébet utalvány 
Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0  
Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0  
Költségtérítések* 0 0 0,00 0  
Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0  
   Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0  
Egyéb juttatások 0 0 0,00 0  
ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0  
 
 
 
 


