
Közhasznúsági melléklet 2013. év 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név: ELEFAN Egyesület 

székhely: 3396 Kerecsend, Jókai u.11. 

bejegyző határozat száma: Pk.60.090/2011/2 
nyilvántartási szám: 2432. 
képviselő neve: Lepres Csaba 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A 2013-as év igen aktív volt az Egyesület életében. Örülök, hogy látni a fejlődést, a bővülést és az elszántságot a tagokon. 

Az ELEFAN Egyesület 2013 nyarán közel 600 tehetséges, zömében hátrányos helyzetű gyermeket táboroztatott, akik az 
ország több pontjáról érkeztek. A gyerekek a táborokban készségfejlesztő programokon fejlődtek, tanultak és 
élményprogramokon vettek részt. 

A táborozók minden tábor végén egy-egy igazán élvezetes produkciót adtak elő, amit az egy hét leforgása alatt kiváló 
szakemberektől tanultak.  

Az I. Tehetség a tehetségért Gálát azok a produkciók hívták életre, amelyeket a gyerekek tanultak meg és adtak elő. Úgy 
gondoltuk, hogy érdemes lehetőséget biztosítani arra, hogy ezt a nagyközönségnek is meg tudják mutatni, olyan elismert 
sportolók és művészek társaságában, akik jelenlétükkel hatalmas motivációt adhatnak a gyerekek számára. 

A rendezvényen közel 700 néző volt kíváncsi a gyerekekre, illetve több médium is jelen volt. A Gálán részt vett az Amerikai 
Egyesült Államok, Budapesti Nagykövetségének Kulturális Attaséja, Dmitri Tarakhovsky, aki magyarul szólt a gyerekekhez, 
továbbá tiszteletét tette Kótai Mihály, profi világbajnok ökölvívó, Balzsay Károly, Európa bajnoki 2. helyezett ökölvívó, 
Hranek Sándor, világbajnoki 3. helyezett ökölvívó, Rostás Árpád, a Nép asztalosa, Szögi Szilvia, aki 10 alkalommal hódította 
el a Köztársaság kupát, Mezei István, a Magyar Cigány Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya és Rakonczay Gábor, aki 
első magyarként evezte át az Atlanti-óceánt. 

A gyerekek a Gálán előadták az Árnyjáték, Báb, Színpadi show, Színpadi tánc, Ének, Vers, Cajon dob produkcióikat és egy 
divatbemutató keretében bemutatták a saját kezük által varrt ruháikat, mely előadások nemcsak a helyszínen, hanem a későbbi 
visszajelzések alapján is nagy sikert arattak. 

Az oktatók véleménye alapján mi is igyekeztünk díjazni minden olyan fiatalt, aki a táborokban és a Gálán is kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak, illetve több gyermek gondozásáról, fejlesztésének lehetőségéről döntöttünk a táborokat követően. 

Nagy öröm számunkra, hogy csapatunk, az önkénteseken kívül, külső munkatárssal is bővült a TÁMOP-1.4.1-12/1-es 
pályázatnak köszönhetően. Zagyva Eszter 2014.03.01-től áll az Egyesület alkalmazásában. 

 

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közösségi kulturális 
hagyományok, értékeke ápolása 

2011. évi CLXXXIX. Tv.13 
§.(1).bek. 7.pont, 1991. évi 
XX.tv.121.§ a) és b) pont  

a közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság 
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 700 fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Tehetség a tehetségért gála 

megrendezése 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 



Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

  -  -  
  -  -  
  -  -  
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
  -   - 
  -   - 
  -   - 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
  -   - 
  -   - 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: -   - 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 504 8740 
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 

 - - 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 504 8740 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 0 6540 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás  0 0  
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 6540 
K. Adózott eredmény 504 2200 
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 Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Nem 

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

 

Társadalmi támogatottság mutatói 
Mutató teljesítése 

  

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Nem 
 


