
Közhasznúsági melléklet 2017. 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: Szalontai Erika 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A gyerekek egészséges szemléletmódjának kialakításáért filmvetítéseket tartottunk. Kiemelt céljaink közé tartozik az 
egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. A havi rendszerességgel megtartott 
filmvetítéseken egészségünk megőrzésének lehetőségeit mutattuk be, minél színesebben, sokoldalúan körbejárva. 
A Kerecsenden táboroztatott gyerekek számára üzemlátogatást szerveztünk a helyi gombaüzembe. A pályaválasztást segítő 
üzemlátogatások során a gyerekek valós környezetben figyelhetik meg a különböző szakmákat. 
Már hagyományosnak mondható teadélutánjainkon képességfejlesztő játékokat tanítunk a résztvevőknek. Különböző logikai 
feladatokat alkalmazva, egyre emelkedő szinten együtt játszunk a gyerekekkel, akik mindeközben jól érzik magukat. A 
feladatokat a képességterület fejlettségéhez alakítjuk ki és nyomon követjük a fejlődés fokát. 

 
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: 500 fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Hátrányos helyzetű gyermekek 

tehetséggondozása, táboroztatása és 
képességeiknek fejlesztése valósult meg. 

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 21248 9984 
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 

1612 1612 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 19636 8372 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 7975 9941 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 760 581 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 7017 9754 

K. Adózott eredmény 12929 43 
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+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 

 


