
Közhasznúsági melléklet 2015. 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: 10-02-0002432. 
képviselő neve: Lepres Csaba 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 
Sikeresen befejeződött a MATEHETSZ Tehetséghidak Program keretében a Tehetséghidak Projektiroda TÁMOP-3.4.5-12-
2012-0001 azonosító számú projekt finanszírozásában megvalósult tanulószoba-program. Az egyesület a foglalkozások 
megtartására nyert támogatást. 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt „Falubusz” pályázaton mikrobusz beszerzésére kapott támogatást az 
Elefan Egyesület. A beszerzett új járművel tovább tudtuk növelni a tábori és a közösségi szolgáltatásaink körét.  
Tavasszal egy új, heti rendszerességgel visszatérő játékos teadélutánra hívtuk az általános iskolás korú diákokat. A kötetlen 
foglalkozásokon a résztvevők megismerték a képességfejlesztő játékok különböző típusait, mellyel a szervezet kiaknázta a 
játékos oktatásban rejlő személyiségformálás lehetőségét. 
A hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett táboraink sikeresek voltak, sok élménnyel gazdagodtak a résztvevők. 
Szabadtéri programjainkon (foci, röplabda, lábtenisz, asztalitenisz, tollaslabda) örömmel vettek részt a gyerekek. 

 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Nevelés, oktatás, 

képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés 2011. évi CXC. 

Tv.4.par.(1)., 2011. évi 
CLXXXIX.tv. 13.par. 15  

a közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek 
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 700 fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
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 6293 9639 
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 

2311 1932 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 3982 7707 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 6751 6624 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 2712 1168 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6751 6118 
K. Adózott eredmény -458 2797 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

4 4 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] 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)/210 fő] Igen Nem 

 


