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Az egyesület adatai 
 

A szervezet neve: Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület
 

A szervezet bejegyzésének ideje, 

száma:
 Pk.60.013/2005/4/I.

 

Jogi státusz:
 Egyesület

 

Adószám: 
 18783236-1-14

 

Székhely:
 7477 Szenna, Kossuth Lajos utca 14.

 

Számlavezető pénzintézetének 

neve, címe: 

OTP Bank Nyrt.  

(1051 Budapest, Nádor utca 16.)
 

Számlaszáma: 11743095-20016351-00000000
 

Honlap címe: http://www.zselicvidekfejleszto.hu 

Képviseletre jogosult neve: Orbán Balázs
 

Képviseletre jogosult címe: 7524 Kiskorpád, Petőfi Sándor utca 1. 

Telefonszám: +36-20/943-9482
 

E-mail cím: orbanbalazs@zselicvidekfejleszto.hu
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1. Számviteli beszámoló 
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ (KÖZHASZNÚ) EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE – 2009. Év 

(adatok ezer forintban) 

Sor-

szám 

A tétel 

megnevezése 

                        Előző 

év 

Előző év(ek) 

helyesbítései 

Tárgyév 

a b                                     c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)     542 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK       

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK     542 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

5. B. Forgóeszközök (6.-9. 

sorok) 

                  118   377 

6. I. KÉSZLETEK       

7. II. KÖVETELÉSEK     6 

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK       

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 118   371 

                                              

10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  118   919 

                                              

11 D. Saját tőke (12.-16. sorok) 118   645 

12 I. INDULÓ TŐKE       

13 II. TŐKEVÁLTOZÁS     118 

14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK       

15 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 118   527 

16 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉGBŐL       

      

17 E. Tartalékok 0   0 

18 F. Céltartalékok 0   0 

19 G. Kötelezettségek (20.-21. sorok)       

20 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

21 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     274 

                                              

22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  118   919 

 
Kelt: Szenna, 2010. február 27. 

 

 

 Orbán Balázs  

 A társadalmi szervezet vezetője  
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ (KÖZHASZNÚ) SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA – 2009. Év 

(adatok ezer forintban) 

 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése                     Előző 

év 

Előző év(ek) 

helyesbítései 

Tárgyév 

a b                                     c d e 

1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 

(1.+2.+3.+4.+5.) 

120   10 100 

2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     1 170 

3.  a)  alapítótól                                 

4.  b)  központi költségvetéstől                       

5.  c)  helyi 

önkormányzattól 

                      30 

6.  d)  

egyéb 

                                  1 140 

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás               7 530 

8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel     458 

9. 4. Tagdíjból származó bevétel               120   10 

10. 5. Egyéb bevétel                             932 

11. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE     0 

12. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 120   10 100 

13. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

2   9 573 

14. 1. Anyagjellegű ráfordítások             2   4 646 

15. 2. Személyi jellegű ráfordítások                 3 410 

16. 3. Értékcsökkenési leírás                       580 

17. 4. Egyéb ráfordítások                         933 

18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai                 

19. 6. Rendkívüli ráfordítások                     4 

20. E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

    0 

21. 1. Anyagjellegű ráfordítások                   

22. 2. Személyi jellegű ráfordítások                 

23. 3. Értékcsökkenési leírás                       

24. 4. Egyéb ráfordítások                         

25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai               

26. 6. Rendkívüli ráfordítások                     

27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 

(D+E) 

            2   9 573 

28. G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(B-E)       

29. H. ADÓFIZETÉS KÖTELEZETTSÉG       

30. I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁS EREDMÉNYE (G-H)       

31. I. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNYE (A-D) 118   527 

 
Kelt: Szenna, 2010. február 27. 

 

 

 Orbán Balázs  

 A társadalmi szervezet vezetője  
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EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK – 2009. Év  

(adatok ezer forintban) 

 

Sor-

szám 

A tétel 

megnevezése 

                      Tárgyév 

a b                                     e 

1. A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 3410 

2. 1. Bérköltség                           2 494 

3.  ebből: - megbízási 

díjak 

                      

4.               - tiszteletdíjak                        

5. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések           172 

6. 3. 

Bérjárulékok 

                          744 

7. B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK  937 

 
Kelt: Szenna, 2010. február 27. 

 

 

 Orbán Balázs  

 A társadalmi szervezet vezetője 
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2. Költségvetési támogatás felhasználása  
 

 

Az Egyesületnek 2008. évben nem kapott költségvetési támogatást. 

 

2009 évi költségvetési támogatások felhasználása 

 

Az Egyesület 2009. évben NCA működési támogatásra 350.000Ft kapott ennek 2009 

évi felhasználása 350.000Ft működési célok fedezetére (posta, bank költség, 

könyvelési díj, nyomtatványok, dolgozók úti költsége, hatósági díjak, ajándék 

utalvány, meleg étel utalvány).  

Az Egyesület 2009. évben SZJA 1% felajánlásokból 152.813Ft támogatást kapott, 

ebből tárgyévben 57.610Ft került felhasználásra, ebből 36.560Ft működési célra és 

21.050Ft cél szerinti tevékenységhez, a 2009. augusztusi tanulmányi út során. . 

Miniszterelnöki Hivatal a NetreKész-2008 Program keretében 4.000.000Ft támogatást 

biztosított internetes oktatáshoz és kapcsolódó programjaihoz, ebből tárgyévben 

4.000.000Ft került felhasználásra. 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az NCA szakmai tanulmányutak támogatása 

program keretében 499.200Ft támogatásban részesítette az Egyesületet, melynek teljes 

összege felhasználásra került a 2009. év során. 

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP program keretében 714.269 Ft 

támogatást biztosított Szilágyi Lejla foglalkoztatásához, mely teljes körűen 

felhasználásra került. 

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ az Új munkahelyek a sikerért Program 

keretében 1.564.162 Ft támogatást utalt ki Kercsó Bálint foglalkoztatásához, mely 

teljes körűen felhasználásra került. 

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ az Új munkahelyek a sikerért Program 

keretében 148.500 Ft támogatást utalt ki Kercsó Bálint EKF menedzseri képzéséhez, 

mely teljes körűen felhasználásra került. 

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ közhasznú munkavégzés program 

keretében 353.535 Ft támogatást utalt ki Horváth György foglalkoztatásához, mely 

teljes körűen felhasználásra került. 

Az Egyesület 2009. évben Szilvásszentmárton község Önkormányzatától 30.000Ft 

támogatást kapott, ebből tárgyévben 30.000Ft került felhasználásra. 

 

 

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 

(Táblázat formájában: Egyszerűsített beszámoló mérlege 2009. év) 

 

Az Egyesület 2009. évi összes közhasznú tevékenységének bevétele 10.100.000Ft 

volt. Ebből közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1.170.000Ft, a Pályázati 

úton elnyert támogatás 7.530.000Ft, a közhasznú tevékenységből származó bevétel 

458.000Ft, a tagdíjból származó bevétel 10.000Ft, egyéb bevétele pedig 932.000Ft 

volt.  
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Az Egyesület 2009. évi összes ráfordításának mértéke 9.573.000Ft volt. Ebből 

anyagjellegű ráfordítás 4.646.000Ft, személy jellegű ráfordítás 3.410.000Ft, 

értékcsökkenési leírás 580.000Ft, egyéb ráfordítás pedig 933.000Ft volt. 

 

A 2008. év közhasznú eredménye 118.000Ft. 

A 2009. év közhasznú eredménye 527.000Ft. 

 A változás mértéke: +409.000Ft azaz +446%. 

 

 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása  
 

Az Egyesület 2008. évben cél szerinti támogatást nem nyújtott. 

Az Egyesület 2009. évben több cél szerinti támogatást nyújtott. 

Adott természetbeni támogatás értéke 937.000Ft. Ebben az összegben több vállalkozás 

és egyéb szervezet ruházati és élelmiszeradománya is szerepel (Kométa Kaposvár, 

Konzultex Kft., Lökös Ottó egyéni vállalkozó) A Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet támogatásával élelmiszeradomány formájában 3500kg száraz 

élelmiszer került szétosztásra, melynek becsült értéke 800.000Ft. Az Angol Bazár 

becsült értéken 100.000 Ft játékot adományozott az Egyesület részére. Több 

magánszemély felajánlása és a Vöröskereszt támogatása révén körülbelül 1500 db 

használt ruha szétosztására nyílt lehetőség. Az érték nélkül kapott élelmiszer játék és 

ruha adományok a rászoruló lakosság részére maradéktalanul kiosztásra kerültek. 

  

Az Egyesület által nyújtott cél szerinti támogatás mértéke 2009 évben: 937.000Ft.  

 

 

 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami 
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás 

 

Az Egyesület 2008. évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 

pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitől támogatást nem kapott.  

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az NCA szakmai tanulmányutak támogatása 

program keretében 499.200Ft támogatásban részesítette az Egyesületet. 

Az Egyesület 2009. évben SZJA 1% felajánlásokból 152.813Ft támogatást kapott. 

Az Egyesület Szilvásszentmárton község Önkormányzatától 30.000Ft önkormányzati 

támogatást kapott. 

A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi központtól bértámogatást 2.631.966Ft, EKF-

2010 képzési támogatás 48.500Ft kapott. 

Az Egyesület NCA működési támogatásra 350.000Ft kapott. 

Miniszterelnöki Hivatal a NetreKész-2008 Program keretében 4.000.000Ft támogatást 

kapott. 
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6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott 
juttatások értéke, illetve összege  

 

Az Egyesület a vezetői számára 2008. évben nem nyújtott juttatást.  

Az Egyesület a vezetői számára 2009. évben nem nyújtott juttatást.  

Az Egyesület vezetői az általuk végzett feladatokat térítés nélkül a saját erőforrásaikat 

felhasználva végezték.  

 

 

 

7. A tevékenység bemutatása 

 

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület elsődleges célkitűzései között a Zselici 

tájegység és a Dél-dunántúli Régióban rendelkezésre álló társadalmi és civil szervezeti 

élet megerősítése, az itt élők érdekeinek megjelenítése és érvényesítése, 

életfeltételeinek, életminőségének javítása áll. Küldetése, hogy felkarolja a helyi 

társadalom esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű tagjait, szerepet 

vállaljon a helyi közélet javításában, a gazdaság élénkítésében, a térség- 

vidékfejlesztési stratégiák kialakításában. Támogatja a régióban hasonló céllal 

működő szervezeteket és kiemelt figyelmet fordít a roma társadalom integrációjára. 

 

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület életében 2008. év őszén jelentős 

mértékű változások történtek, mind a személyi, mind pedig a szervezet által 

képviseltetni kívánt szemlélet tekintetében, melynek eredményeként a lendületes és 

törekvő, felsőfokú végzettséggel rendelkező tagokból álló vezetőség új, aktuális, valós 

problémák megoldására irányuló célok megjelölésével és azok mind hatékonyabb 

megvalósítására irányuló szükséges változtatásokkal kezdte meg tevékenységét. A 

szervezet a céljainak mind hatékonyabb elérése érdekében 2008-2009 évben számos 

működési területet érintően, települési önkormányzatokkal, gazdasági társaságokkal, 

valamint más civil szervezetekkel vette fel a kapcsolatot személyes és direkt levélen 

történő megkeresés révén, a jövőben megvalósítandó szakmai programokban történő 

szoros együttműködéshez szükséges megfelelő kapcsolatok kialakítása reményében. A 

kapcsolatépítéssel párhuzamosan az Egyesület folyamatosan nyomon követte az egyes 

tevékenységeihez kapcsolódó pályázati lehetőségeket, melyek igénybevételére a 

szükséges támogatási kérelmeket rendre el is készítette.  

 

Az Egyesület a Zselici tájegység településein szociális feladatokat ellátva, élelmiszer- 

és ruhaosztás tevékenységét felújítva vette fel a kapcsolatot a Magyar Vöröskereszttel 

és bekapcsolódott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karitatív programjába. A 2009. 

évben folyamatosan gyűjtötte az adományokat, melyet június folyamán ruházati és 

játék adományok formájában osztott szét a mélyszegénységben élő, rászoruló családok 

részére.  

Az Egyesület a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával a 2009. év 

decemberében a további 5 településre juttatott el 3,5 tonna élelmiszeradományt, 

melyet az Egyesület ruházati adományokkal egészített ki.  
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A Kaposvári Hajléktalanszállón élő rászorulók részére több mint száz adag meleg ételt 

adományozott 2009 őszén. 

 

Az Egyesület 15 integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) címbirtokos szervezet 

fejlesztésének megvalósításában tevékenykedik, valamint az IKSZT épületek 

kialakítási tervéhez nyújtott térítésmentesen segítséget. Ezek a létesítmények az e-

Magyarország és ÁFSZ pontok befogadására alkalmasak, állandó internet kapcsolattal 

és elektronikus könyvtárakkal vannak felszerelve, ezzel is hozzásegítve a vidéken élő 

embereket a digitális felzárkózáshoz. Az Egyesület a Miniszterelnöki Hivatal „NETre 

Kész - 2008" programjának keretén belül 2009. július-augusztus hónapokban 3 

települést és környékét érintve, több mint 50 fő résztvevővel folytatott oktatási 

tevékenységet az internet, az e-közszolgáltatások és a digitális kultúra népszerűsítése 

és az eddig el nem ért célcsoporthoz történő eljuttatása érdekében, mely programra 

sokszoros túljelentkezés mutatkozott. A Miniszterelnöki Hivatal támogatásával az 

Egyesület egy komplex, előre kidolgozott szakmai tematikára épülő programot tudott 

hatékonyan és eredményesen megvalósítani.  

 

Az Egyesület 2008 évben csatlakozott az „Új munkahelyek a sikerért” elnevezésű 

programhoz, mely keretében 3 évig 1 fő főállású alkalmazott révén részt vesz a Pécs 

Európa Kulturális Főváros 2010 program népszerűsítésében, megvalósításában, segíti 

az Egyesület működését.  

 

Együttműködést kezdeményezett a Kisebbség Kisberényért Egyesülettel, elősegítve a 

roma integrációt, a romák kitörési lehetőségeinek felkutatását, a fejlesztési koncepciók 

és lehetőségek megvalósulását.  

 

A megnövekedett feladatok miatt az Egyesület alkalmazottainak létszáma június-

júliustól újabb 1-1 fővel bővült.  

 

Az Egyesület az egyik partnerszervezetével közösen, annak szoros együttműködése 

keretében 2009. augusztus hónapban 3 napos, 25 fő bevonásával történő szakmai 

tanulmányúton vett részt, ahol közös szakmai programokat valósítottak meg.  

 

Az Egyesület nagyszámú önkéntes bevonásával 2009 szeptemberében körülbelül 1000 

fő részvételével térségi rendezvényt szervezett Kaposfő településen, amely egész nap 

kulturális, szabadidős, sport és szórakoztató programokkal várta minden korosztály 

érdeklődőjét.  

 

Az Egyesület 2009 évben csatlakozott a Fiatalok Lendületben Programhoz, melynek 

keretében 2010 januárjában kezdte meg a hátrányos helyzetű fiatalok számára indított 

oktatási programját.  

 

 

Az Egyesület 2009.12.31-i létszáma 10 fő, az önkéntesek és az egyes részfeladatok 

ellátásában segédkezők létszáma 25 fő körülire tehető. Az aktív tagság nagyrészt 

diplomás, 26 és 30 év közötti, számítástechnikai, gazdasági és projektmenedzseri 

ismeretekben jártas személyekből áll. 2006-2009 években ezek a tagok számos 

rendezvény, előadás és projekt megvalósításában vettek részt. Az Egyesület Elnöksége 

a tervezéssel, szervezéssel kapcsolatos tevékenységeit saját költségén végezte, az 
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Egyesülettől ezért semmilyen költségtérítést nem kért és nem kapott. Az Egyesület 

saját forrásainak előteremtése korlátozott mértékű. A tagdíjból befolyt összeget a 

tagok létszáma, az SZJA 1% felajánlásokból befolyt összegeket pedig az általa 

folytatott kampány mérete korlátozza. 

 

 

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület, elő kívánja mozdítani a zselici 

tájegységben élők érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések 

kialakítása során. Az Egyesület célja hogy a Zselici Térség és Dél-dunántúli Régió 

fejlődéséhez az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához, a vidék 

fejlődéséhez segítséget nyújtson. 

  

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület illetve tagjai a helyi közösségteremtés 

érdekében vállalja: 

 Felkarolja a helyi társadalom esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű 

tagjait; 

 Zselicben és a Dél-dunántúli Régióban élők érdekeinek megjelenítését; 

 Foglalkozik a zselici térséget érintő gondokkal és azok megoldásával; 

 Sajátos eszközeivel szerepet vállal a helyi közélet javításában, a gazdaság 

élénkítésében, a térség- vidékfejlesztési stratégiák kialakításában; 

 Az idős és a fiatal generációk közötti párbeszéd érdekében tevékenykedik, a 

lakóhelyen maradás elősegítése érdekében; 

 Munkahelyek teremtését segíti elő 

 Támogatja Zselicben és a Dél-dunántúli Régióban működő hasonló céllal 

működő szervezeteket; 

 Gondoskodik az idősekről, felkarolja a szép korúakat, minden elérhető 

eszközzel segíti a nyugdíjasok érdekeinek az érvényesítését is. 

 Elősegíti a nagycsaládosok érdekvédelmét, támogatását 

 Elősegíti az időskorúak érdekvédelmét, gondozását, támogatását 

 A lakosság egészségének megőrzése érdekében egészségfejlesztési, 

egészségvédelmi programokat, rendezvényeket, képzéseket szervez az 

egészséges életmódra nevelés érdekében. 

 Kiemelt figyelmet fordít a lakosság mozgás-gazdag, sportos életvitelre 

nevelésére, ösztönzésére 

 Kiemelt figyelmet fordít a roma társadalom integrációjának elősegítésére,  

 Ügyel a Zselici térség és a Dél-dunántúli Régió tisztaságára. A térség és 

környéke természeti kincseinek megőrzése érdekében tevékenykedik. Kiemelt 

figyelmet fordít a környezeti nevelés előmozdítására, a természeti erőforrások 

megőrzésére. 

 Eszközeivel, tevékenységével támogatja az Európai unió szervezetének 

működésének széles körben való megismertetését. 

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet 
végzi: 

 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 kulturális tevékenység 

 kulturális örökség megóvása 
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 műemlékvédelem 

 természetvédelem, állatvédelem 

 környezetvédelem 

 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 

 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

 emberi és állampolgári jogok védelme 

 a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység 

 sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás 

alapján folytatott - sporttevékenység kivételével 

 rehabilitációs foglalkoztatás 

 munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó 

szolgáltatások 

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a célhoz kapcsolódó egyéb feladatai: 

 Felkutatja és összegyűjti a lehetőségeket és forrásokat az Egyesület folyamatos, 

magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmény helyének 

megteremtéséhez, fenntartásához, működtetéséhez. 

 Az Egyesület céljainak megfelelő intézményeket, szervezeteket alapít. 

 Ismeretterjesztő és szakmai előadásokat, előadássorozatokat szervez és tart. 

 Szakmai bemutatókat, gyakorlati tapasztalatcseréket szervez. 

 Kapcsolatokat tart fenn más hasonló célú szervezetekkel és intézményekkel. 

 Eszméit, céljait és eredményeit a kellő fórumokon, alapeszméivel  összhangban 

ismerteti és képviseli a magyar szellemi élet megfelelő fórumain. 

 Kapcsolatot tart és együttműködik a magyarországi és külföldi hasonló célú 

csoportokkal. 

 Módszertani kutatás, modellprogramok végzése 

 Oktatás, képzés, tanácsadás 

 Hírlevél, szakmai kiadványok, szórólapok, médiaanyagok készítése 

 Modell programok megvalósítása 

 Ösztöndíjak adományozása 

 Díjak alapítása és megítélése a kiemelkedő munkát végzők számára 

 Adományokat gyűjtése a cél érdekében 

 Pályázatok kiírása 

 

 

Szenna, 2010. február 27. 

 

 

 

 

 Orbán Balázs 

 Elnök 

 Zselic Vidékfejlesztő 

 Közhasznú Egyesület 
 


