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Kozhasznusagi jelentes
2009

A MINYATA

Egyesulet

a 2009-es

evben az okt6ber

ll-i

kozgyiilesen

elfogadott

AlapszabaIyban szereplo kozhasznu tevekenysegeivel foglalkozott.

•

egeszsegmegorzes,

betegsegmegelozes,

gy6gyit6, egeszsegiigyi rehabilitaci6s

tevekenyseg (Khtv. 26. § (1) bek. C) 1. pont);
•

szocialis tevekenyseg, csaladsegites (Khtv. 26. § (1) bek. C) 2. pont);

•

neveles, oktatas, kepessegfejlesztes,

ismeretterjesztes (Khtv. 26. § (1) bek. C)

4. pont);
•

kulturalis tevekenyseg (Khtv. 26. § (1) bek. C) 5. pont);

•

kulturalis orokseg meg6vasa (Khtv. 26. § (1) bek. C) 6. pont);

•

kornyezetvedelem(Khtv.

•

gyermek- es ifjusagvedelem, gyermek- es ifjusagi erdekkepviselet (Khtv. 26. §

26. § (1) bek. C) 9. pont);

(1) bek. C) 10. pont);
•

hcitranyos helyzetii

csoportok

tarsadalmi

eselyegyenlosegenek

elosegitese

(Khtv. 26. § (1) bek. C) 11. pont);
•

a magyarorszagi

nemzeti es etnikai kisebbsegekkel,

valamint a hataron tUli

magyarsaggal kapcsolatos tevekenyseg (Khtv. 26. § (1) bek. C) 13. pont);
•

sporttevekenyseg (Khtv. 26. § (1) bek. C) 14. pont)

•

kozrend-

es

kozlekedesbiztonsag

katasztr6faelharitas

Eddigi

paIyazataink

(Khtv.

tapasztalataib61

okulva

vedelme,

26.

§

ismet

(1)

onkentes
bek.

megvaltoztattuk

tUzolms,
C)

15.

mentes,
pont);

AlapszabaIyunkat

tovabba szemelyi valtozasok is tortentek tagsagunkban, illetve a vezetosegben is.

Szabalyozasi hatter

A F6varosi Bir6sag az Egyesuletet 200S. julius 6-an vette nyilvantartasba

11S72. sorszam

alatt Micimack6 Nyari Tabor a Gyerekekert Egyesulet newel.

Az Egyesulet 200S. december

IS.-t61 a F6varosi Bir6sag 9. Pk.60.420/200S/8.

vegzese

alapjan kozhasznunak min6sul.

Az Egyesulet nevenek MINY ATA Egyesuletre

torten6 megvaltoztatasar61

sz616 vegzes

2007. februar 9.-en lepett hatalyba.

Az Egyesulet 2008. marcius 6.-t61 szerepel a Szocialis es Csaladugyi Miniszterium onkentes
nyilvantartasaban, mint fogad6 szervezet, 748-as sorszammal.

Az Egyesulet vagyoni es penzugyi helyzeter61 az egyszeres konyvvitel rendszereben teIjes
korii elszamolast vezet, melyet a naptciri ev vegevel zar Ie. Eves mukodeser61, vagyoni,
penzugyi es jovedeimi helyzeter61 eves beszamo16t keszit. A merlegkeszites
id6pontja februar 28-a.

hatciridejenek

Egyesiileti hatter

2009. okt6ber

11-en tartott

kozgyiilesunkon

Dalos

Zoltim

lemondott

elnokhelyettesi

posztjar61. Helyet az elnoksegben Nemeth G6borne vette at.

Ugyanezen a kozgyiilesen uj Alapszabalyt szavaztunk meg, es ennek kapcsan m6dositottuk
Szervezeti

es

Miikodesi

Szabalyzatunkat

is,

valamint

j6vahagytuk

Penztarkezelesi

kommunikalhattak

levelez6listaink

Szabalyzatunk m6dositasait.

Onkenteseink

es

szimpatizansaink

segitsegevel, mellyellehet6ve

folyamato san

valt az evkozi projektek szervezese.

Onkenteseink tovabbkepzese

Marcius 11-12: EgyesuletUnk egy tagja iden is reszt vett az "Orizzuk meg ... " Kozhasznu
EgyesUlet kepzesen,

Kecskemeten.

Az itt szerzett tudasanyag

nagyban

megkonnyitette

tevekenyseglinket, hiszen felhasznalhattuk forrasteremt6, palyazatirasi munkankhoz.

November

21-22-en

a Nap Klub Alapitvany

"civil szervezetek

strategiai

tervezesre

felkeszit6 kepzesen" reszt vett EgyesuletUnk elnoke.

December

IS-en a NIOK Alapitvany

onkentes konyve16nk.

konyvelesi

tanacsadasan

kepezte magi!

tovabb

Anyagi hatter

Egyesuletiink

alakuhisanak eveben, 2005-ben egyaltalan nem nylijtottunk be palyazatot.

2006-ban ket palyazatot adtunk be es az egyik sikeres volt, 2007-ben az ot benylijtott
paIyazatunkb6l kett6 volt sikeres. 2008-ban tizennegy elkeszitett palyazatunkb6l vegtil is csak
tizenegyet adtunk be es ezek kozul ot volt sikeres, mfg 2009-ben tizenot paIyazatot adtunk be
melyek kozul ot volt sikeres, egyet pedig meg nem bfraItak el.

A Tancsics Alapitvany
taborok tamogatasara

paIyazatan 2.000.000 forintot, az Ujbudai Onkormanyzat

kifrt paIyazatan

100.000 forintot, a F6varosi Onkormanyzat

nyari
nyari

taborok tamogatasara kifrt palyazatan 173.030 forintot, a Nemzeti Civil Alapprogram

civil

szervezetek miikodesenek ffimogaffisara kifrt palyazatan 300.000 forintot nyert Egyesulettink.
Az

otodik

paIyazatunkat

marketingkoltsegeinkre

Egyesulettink

szinten

a Nemzeti

Civil

Alapprogram

bfraIta

el,

ezen

nyertunk 400.000 forintot, azonban 2009-ben meg nem utalffik at.

maganszemeiyekt6l

2009 ev soran 35.000, 6.000, illetve 30.000 forintot

kapott. Az EL TE Radn6ti Mik16s Gyakorl6iskola es Gimnaziumt6l gyermekruhakat kaptunk.

2008-ban 382.556 forintot kapott Egyesulettink maganszemeiyek szemelyi jovedelemad6inak
egy szazalekaib6l, a beszamo16 megtekinthet6 honlapunkon:
http://www.minyata.hultamogatas1szazalek.htm

2009-ben 652.904 forinttal tamogattak Egyesuletunket

maganszemelyek,

akiknek ezuton is

szeretnenk koszonetet mondani, amiert minket je16ltek meg ad6bevallasukban.

A civil szervezetek

azert jonnek letre, hogy olyan tarsadalmi

melyeket az all am nem tud, vagy nem tud hatekonyan
eseteben

a hatekonysag

meroszamai

lehetnek

igenyeket elegitsenek ki,

kielegiteni.

a forrasoldal

Egy civil szervezet

(adomanyok,

palyazatok)

novekedese, illetve a mukodesi ko1tseg aranya a teljes kiadasok szazalekaban.

Az Egyestilet mukodesi ko1tsegei 20 %-t kepeztek az osszes kiadasnak. A Nemzeti Civil
Alapprogram 25-30%-ot jelol meg elfogadhat6 hatarkent, az APEH az SZJA 1%-ok kapcsan
30%-1.

Tevekenysegiink

Marcius

24. a cco.hu-n,

a Kommunikaci6s

Szakemberek

Hirportaljan

az Egyesulet

kommunikaci6s strategiajar6l jelent meg cikk.

Julius I-en a Duna TV Kivansagkosar cimu musoraban beszelgettek az Egyestilet elnokevel
es egyik elnokhelyettesevel.

Nyari taborunk kapcsan a Vg.hu, a Tolnai Nepujsag es az Uj Neplap irt cikket r6lunk.

Decemberi rendezvenylinkr6l a Marketinginfo.hu, a Hidlap es az Esztergom TV jelentett meg
cikke1.

Mehes Karolina, az Egyestilet szamvizsgal6 bizottsaganak tagja ,,A mese hatasa a gyermek
szemelyisegfejl6desere"
Gy6gypedag6giai

cimmel

1rt dolgozataval

vedte

F6iskolai Karan szerzett diplomajat.

az

ELTE

Barczi

Gusztav

Gnkentes feladatai soran szerzett

tapasztalataib61 es a taboroz6 gyerekekkel vegzett kutatasb61 keszitette el a szakdolgozat
anyagat.

A legnagyobb elismerest evr61-evre a gyerekek adjak nektink, egy-egy programunk kozben es
utan, reszveteltikkel,

beszamo16ikkal es folyamatos

erdek16destikkel, hogy mikor lesz a

kovetkez6 lehet6seg.

2009. jUnius 4-en Hiller Istvan Oktatasi- es Kulturalis miniszter Teleki Blanka dijjal ttintette
ki Egyestilettink elnoket, Dalosne T6th Zsuzsannat. A dijat evr61-evre az "eselyt teremt6
pedag6gusok" kapjak.

Egyestilerunk elnoke reszt vett junius 27-en Tancsics Mihaly halalanak
tiszteletere rendezett megemlekezesen,

melyet tamogat6nk

125. evfordu16ja

a Tancsics Mihaly Alapitvany

szervezett.

December 19-en gyermekruhakat adtunk a VIII. keruleti nagycsaladosok Egyestiletenek, mig
20-an etelt a Hajlektalanokert Kozalapitvanynak

A 2007 6szen megalkotott
biztositva tamogatottaink,
gazdalkodasunkat,

honlapunk

folyamatosan

partnereink es tamogat6ink

megtekinthet6

mukodott,

internetes elerhet6seget

szamara. A honlap atleithat6va teszi

rajta Alapszabalyunk,

koltsegveteseink,

kozhasznusagi

jelenteseinket es elerhet6segeink. Miikodesiinkr61 es programjainkr61 folyamatosan be tudunk
szamolni, kepek es vide6k bemutatasaval is.

Az ev elejet61 kesziiltiink a nyari taborunkhoz sziikseges anyagi keretek megteremtesere.
Tobb palyazatot is irtunk es tObb potencialis tamogat6val vettiik fel a kapcsolatot, igy a
gazdasagi valsag ellenere sikerult megszervezniink

taborunkat, julius 6. es 13. kozott, 80

gyermek reszvetelevel.
A tabort ezlittal is Kaptalanfureden,
szerveztiik. A gyermekek
technikai-,

sport-,

a Szolnoki Gyermek

es Ifjusagi

Kozalapitvany taboraba

utaztatasa vonattal tOrtent. A tabori programokhoz

kezmiives

eszkozoket,

ajandekokat

es edessegeket

kiilon

sziikseges
kocsival

szallitottuk. A taborvezet6i felel6sseget Dalos Laszl6, az Egyesiilet elnokhelyettese viselte.
A taboroz6 gyermekeket partnerszervezeteink
egesz orszag teruleter61. Programunk

kiildtek nagycsaladb61, csonkacsaladb61, az

valtozatos

korleitoz6dtak: kozossegi jeitekokat, sportversenyeket,
kezmuves-foglalkozasokat

volt, nem csak a balatoni

furd6zesre

szellemi vetelked6ket, kirandulasokat,

es diszk6kat is szerveziink, tamogat6ink, partnereink j6voltab61 a

gyerekek leithattak szinhazi el6adast, forgathattak sajat filmet (megtekinthet6
illetve el is indithattak a szireneit igazi rend6raut6ban.

a honlapon),

Az SZJA 1%-b6l finanszirozott program, kiegeszitve a Studio K nagylelkii adomanyaval,
lehet6ve tette, hogy a tavalyi letszamot megduplazzuk, igy 2009-ben 110 gyermek es kiser6ik
juthattak el rajtunk keresztul szinhazba.

2009 6szen az Egyesulet csatlakozott ket esztergomi fOiskolas otletehez, hogy karacsonyi
programot szervezzen raszoru16 gyerekeknek. A ket helyszinen (Esztergom es Budapest)
megva16sitott

program

kereteben

mintegy

130

gyerek

reszvetelevel

diszitettunk

karacsonyfakat, melyek raszoru16 csaladok, illetve a budapesti Szent Lasz16 es az esztergomi
Vaszary

Kolos

megtapasztalhattak

k6rhazak

gyerekosztaIyain

tettek

szebbe

az

unnepet.

A

gyerekek

az adomanyozas erzeset, megkaptak az ev els6 karacsonyi ajandeklit, a

feldiszitett fak pedig olyanoknak okoztak oromet, akiknek nem jutott volna karacsonyfa.

A budapesti rendezvenyen segitett a diszek kesziteseben illetve a karacsonyfakat feldisziteni
Magony Szilvi.

F6 projektiinket,
reszvetelevel.
megduplazni
programhoz

a Nyari tabort

Teritesmentes
a letszamot,

Szinhazllitogatasi
igy elemi

hason16 programot

karacsonyfadisz

keszit6

ket hetesre

tumusonkent

programunk

kereteben

a 200 szinhazlatogatast.

szerveznenk

programot

tervezziik,

beruhazasunk egy sajlit legvar megvasarlasa.

megismetelni.

ismet

Husvetkor

ujra ket helyszinen,

szeretnenk

80-80 gyermek

illetve

2010-re

szeretnenk

a decemberi
a decemberi
tervezett

nagy

Az Egyesiilet vagyonanak felhasznalasa
Az Egyesulet vagyona az Anyagi hatter, mig felhasznalasa a TevekenysegOnk cimsz6 alatt
olvashat6.

Ssz. A tetel megnevezese
1.

A. Befektetett eszkozok (2-4. sorok)

2.

I. Immaterial is javak

3.

II. T arQvi eszkozok

4.

III. Befektetett pemzugyi eszkozok

5.

B. Forgoeszkozok

6.

I. Keszletek

7.

II. Kovetelesek

8.

III. Ertekpapirok

9.

IV. Penzeszkozok

10.

ESZKOZOK (AKTivAK)

11.

C. Sajat toke (12-16. sorok)

12.

I. JeQvzett toke

13.

II. Tokevaltozas I Eredmenv

14.

III. Lekotott tartalek

15.

IV.TarQyevi eredmenv alaptevekenvseQbol

16.

V. Tamvevi eredmenv vallalkozasi tevekenyseQb61

17.

D. Tartalek

18.

E. Celtartalek

19.

F. Kotelezettsegek

20.

I. Hosszu leiaratu kotelezettseaek

21.

II. Rovid leiaratu kotelezettseQek

22.

FORRAsOK

(6-9. sorok)

OSSZESEN (1.+ 5. sor)

Taravev

125

76

125

76

611

778

611

778

736

854

736

854

202

794

534

60

736

854

(20-21. sorok)

(PASSZiVAK)

.(11.+17.+18.+19.

(kozhasznu)

Elozo ev

sor)

OSSZESEN

Ssz. A

tete I megnevezese

1.

A. Osszes kozhasznu tevekenyseg

2.

I. PenzOgyileg rendezett bevetelek (1. +2. +3. +4. +5.)

3.

1. K6zhasznu celu muk6desre kapott tamogatas

4.
5.

a) alapit6t61
b) k6zponti k61tsegvetest61

6.

c) helyi 6nkormanyzatt61

7.

d) tarsadalombiztosft6t61

8.
9.

e)eQveb
f) tovabbutalasi cellal kapott

bevetele (I. + II.)

10.

2. Palvazati uton elnvert tamogatas

11.

3. K6zhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel

12.

4. Tagdijb61 szarmaz6 bevetel

13.
14.

5. Egyeb bevetel
II. Penzbevetelt nem ielent6 bevetelek

15.

B. Vallalkozasi tevekenyseg

16.
17.
18.
19.
20.

bevetele (1.+2.)

C. Tenyleges penzbevetelek (AlI.+B/1.)
D. Penzbevetelt nem jelentc5 bevetelek ( AlII.+B/2)
E. Kozhasznu tevekenyseg raforditasai (1.+2.+3.+4.)
1. Raforditaskent ervenyesithet6
Ebb61: tovabbutalt tamoQatas

23.
24.

2. Raforditast jelent6 eszk6zvaltozasok
3. Raforditast jelent6 elszamolasok

25.

4. Raforditaskent

kiadasok

nem ervenvesithet6

kiadasok

F. Vallalkozasi tevekenyseg raforditasai (1.+2.+3.+4.)
1.Raforditaskent ervenyesithet6 kiadasok
2. Raforditast ielent6 eszk6zvaltozasok

29.

3. Raforditast jelent6 elszamolasok

30.

4. Raforditaskent

31.

nem ervenyesithet6

G. Targyevi penzugyi eredmeny (+-1.+-2)
AII.-E/1.-E/4

1.K6zhasznu tevekenyseg tarQvevi penzOgyi eredmenye

33.

2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi penzOgyi eredmenye B/I.-F/1.-F/4

35.
36.

6519

3448

6519

3448

1 358

859

1 358

859

5084

2573

-

-

77

16

-

-

6519

3448

5985

3388

5874

3256

111

132

-

-

534

60

534

60

-

-

-

-

kiadasok

32.

34.

Targyev

1. PenzOgyileg rendezett bevetelek
2. Penzbevetelt nem jelent6 bevetelek

21.
22.

26.
27.
28.

EIc5zc5ev

H. Nem penzben realizalt eredmeny (+-1.+-2)
1. K6zhasznu tevekenyseg nem penzben realizalt eredmenye AlII.-E/2.-E/3.
2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi penzOgyi eredmenye B/2.-F/2.-F/3.

37.
38.

I. Ad6zas elc5ttieredmeny (B.l1.-F./1)+-H2
J. Fizetendc5 tarsasagi ad6

39.
40.
41.

K. Targyevi eredmeny
1. K6zhasznu tevekenyseg targyevi eredmenye ( All. +AlII. )-(E/1. +E/2. +E/3.)
2. Vallalkozasi tevekenvseg targyevi eredmenve (I-J)

-

-

534
534

60
60

1.

-

A. Penzugyileg rendezett szemelyi jellegu rilforditasok
1. Berkoltseg

2.

ebbol: -megbizasi dijak

3.

4.

-tiszteletdijak

5.

2. Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek

6.

3. Berjarulekok

7.

B. Penzugyileg rendezett anyag jellegu raforditasok

695

8.

C. Ertekcsokkenesi

132

9.
10.

D. Penzugyileg rendezett egyeb jellegu raforditas
E. A szervezet altai nyujtott tamogatasok
(penzugyileg
rendezett)

11.

F. Targyevben APEH altai kiutalt tamogatasok

Kozponti

koltsegvetesi

leiras

szervtol,

elkulOnitett

2561

653

MIami penzaIapt61,

kisebbsegi

teIepulesi

onkorrminyzatt61, teIepulesi onkormanyzatok tarsulasat61, vagy ezek szerveitol az Egyesulet
nem kapott tamogatast.

Az Egyesulet a Fowirosi Kozgyiilis Oktatasi is Ij}usagpolitikai Bizottsaga altaI Nyari taborok
tamogatasara kiirt paIyazatan 173.030 Ft.-ot nyert el.

A Szervezet tisztsegviseloi nem reszesiiltek juttatasban, a nekik nylijtott juttatasok erteke 0.Ft, osszege 0.- Ft, a tagok munkajukat terites neIkul vegeztek.

. r
P(J~ \ ~Kt~
Dalosne T6th Zsuzsanna
elnok

