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Bevezetés
A MINYATA Egyesület a 2010-es évben a 2009. október 11-i közgyőlésen elfogadott
Alapszabályban szereplı közhasznú tevékenységeivel foglalkozott.
Az Egyesület közhasznú tevékenységei Alapszabálya alapján (3. §):
•

egészségmegırzés,

betegségmegelızés,

gyógyító,

egészségügyi

rehabilitációs

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

szociális tevékenység, családsegítés (Khtv. 26. § (1) bek. C) 2. pont);

•

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv. 26. § (1) bek. C) 4. pont);

•

kulturális tevékenység (Khtv. 26. § (1) bek. C) 5. pont);

•

kulturális örökség megóvása (Khtv. 26. § (1) bek. C) 6. pont);

•

környezetvédelem (Khtv. 26. § (1) bek. C) 9. pont);

•

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv. 26. § (1) bek.

C) 10. pont);
•

hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése (Khtv. 26. §

(1) bek. C) 11. pont);
•

a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység (Khtv. 26. § (1) bek. C) 13. pont);
•

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

•

közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés,

katasztrófaelhárítás (Khtv. 26. § (1) bek. C) 15. pont);

Szabályozási háttér

A Fıvárosi Bíróság az Egyesületet 2005. július 6-án vette nyilvántartásba 11572. sorszám
alatt Micimackó Nyári Tábor a Gyerekekért Egyesület névvel.

Az Egyesület székhelye: 1098 Bp., Epreserdı u. 38. II. lph. I./2.

Az Egyesület 2005. december 15-tıl a Fıvárosi Bíróság 9. Pk.60.420/2005/8. végzése
alapján közhasznúnak minısül.

Az Egyesület nevének MINYATA Egyesületre történı megváltoztatásáról szóló végzés
2007. február 9-én lépett hatályba.

Az Egyesület 2008. március 6-tól szerepel a Szociális és Családügyi Minisztérium önkéntes
nyilvántartásában, mint fogadó szervezet, 748-as sorszámmal.

Az Egyesület vagyoni és pénzügyi helyzetérıl az egyszeres könyvvitel rendszerében teljes
körő elszámolást vezet, melyet a naptári év végével zár le. Éves mőködésérıl, vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl éves beszámolót készít. A mérlegkészítés határidejének
idıpontja február 28-a.

Egyesületi háttér

Levelezılista

Önkénteseink és szimpatizánsaink folyamatosan kommunikálhatnak levelezılistáink
segítségével, mellyel lehetıvé vált az évközi projektek szervezése.

Önkénteseink továbbképzése

Januárban Egyesületünk két tagja részt vett a DUE médiahálózat Civil Kommunikációs
Akadémiáján, ahol kommunikációs és médiával kapcsolatos ismeretekkel sajátítottak el,
melyekkel nagyban segítették az Egyesület forrásteremtési és önkéntes-szervezési
tevékenységét.

Februárban a Nap Klub Alapítvány szervezett képzést civil szervezetek stratégiaképzése
témakörben, melyen egy fı képviselte Egyesületünket.

Márciusban két fı vett részt a Studio-B Productions Marketing és Kommunikációs ügynökség
tanácsadásán.

A DUE médiahálózat április kommunikációs tréningjén szintén részt vett egy önkéntesünk,
ahol gyakorlati ismereteket is szerzett az év eleji elméleti tudásanyag megerısítésére.

Mőhelybeszélgetések, kerekasztalok, tanácsadás:

Tanácsokkal, tapasztalataink megosztásával segítettünk a Budapesti Szociális Forrásközpont
tapasztalati szakértıi koncepciójának kidolgozásában.

Anyagi háttér

Pályázataink eredményessége

Egyesületünk alakulásának évében, 2005-ben egyáltalán nem nyújtottunk be pályázatot.
2006-ban két pályázatot adtunk be és az egyik sikeres volt, 2007-ben az öt benyújtott
pályázatunkból kettı volt sikeres. 2008-ban tizennégy elkészített pályázatunkból végül is csak
tizenegyet adtunk be és ezek közül öt volt sikeres, míg 2009-ben tizenöt pályázatot adtunk be
melyek közül öt volt sikeres. 2010-ben tizenkilenc beadott pályázatból tizenhatot bíráltak el
az év végéig, négyet pozitívan.

Pályázati bevételek

A 2009. év végéig át nem utalt, Nemzeti Civil Alapprogram által civil szervezetek
marketingtevékenységére kiírt pályázatán 400.000.- forintot nyert az Egyesület, melyet az
SZJA 1%-os kampányhoz újsághirdetésekre, illetve ajándéktárgyak vásárlására
.
A Fıvárosi önkormányzat nyári táborok támogatására kiírt pályázatán 179.968.- forintot, a
Nemzeti Civil Alapprogram civil szervezetek mőködésének támogatására kiírt pályázatán
300.000.- forintot nyert Egyesületünk. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld
Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere Alprogram keretében kiírt pályázatából 50
sokgyermekes háztartásban tudja az izzókat energiatakarékosokra cseréltetni Egyesületünk.

Támogatók

Egyesületünk 2010-ben csak az önkéntesek adományait tudta felhasználni.

SZJA 1%

2009-ben 652.904.- forintot kapott Egyesületünk magánszemélyek személyi jövedelemadóinak egy százalékaiból, ezen összegrıl szóló beszámoló cikk megtekinthetı honlapunkon:

http://www.minyata.hu/tamogatas_1szazalek.htm

2010-ben 714.759.- forinttal támogatták Egyesületünket magánszemélyek, akiknek ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani, amiért minket jelöltek meg adóbevallásukban.

Hatékonyság

A civil szervezetek azért jönnek létre, hogy olyan társadalmi igényeket elégítsenek ki,
melyeket az állam nem tud, vagy nem tud hatékonyan kielégíteni. Egy civil szervezet
esetében a hatékonyság mérıszámai lehetnek a forrásoldal (adományok, pályázatok)
növekedése, illetve a mőködési költség aránya a teljes kiadások százalékában.

2010-ben bevételeink tovább csökkentek, egy év alatt mintegy 30%-kal.

Az Egyesület mőködési költségei 25 %-át képezték az összes kiadásnak. A Nemzeti Civil
Alapprogram 25-30%-ot jelöl meg elfogadható határként, az APEH az SZJA 1%-ok kapcsán
30%-t.

Tevékenységünk

Médiamegjelenés

Az Egyesületrıl szóló beszámolók, cikkek, sajtóanyagok megtekinthetıek a honlapunkon:

http://www.minyata.hu/rolunk.htm

Elismerések

A legnagyobb elismerést évrıl-évre a gyerekek adják nekünk, egy-egy programunk közben és
után, részvételükkel, beszámolóikkal és folyamatos érdeklıdésükkel, hogy mikor lesz a
következı lehetıség.

2010. március 5-én „Nık a városért” díjjal tüntették ki Egyesületünk elnökét, Dalosné Tóth
Zsuzsannát.

Adományok

Júliusban Egyesületünk élelmiszeradományokkal támogatta az árvízkárosult edelényi
családokat a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nık Egyesületén keresztül.

Októberben

cipıadományt

jutattunk

el

a

„Szegénység

elleni

napra”

szervezett

adományosztásra.

Decemberben több kázsmárki családot, illetve a december 20-i Nyugati téri jótékonysági
koncertet támogattunk élelmiszeradománnyal.

Tudományos kutatás:

Egyesületünk részt vett az Elsı Nyírségi Fejlesztési Társaság

„A civil szféra

érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belsı és külsı
kapcsolatrendszerük tükrében” (NCA-CIV-09-E-0008) címő projektjében, melyet a Cromo
Alapítvánnyal együttmőködésben, 2010 tavaszán folytatott.

Honlap

A 2007 ıszén megalkotott honlapunk folyamatosan mőködött, internetes elérhetıséget
biztosítva támogatottaink, partnereink és támogatóink számára. A honlap átláthatóvá teszi
gazdálkodásunkat, megtekinthetı rajta Alapszabályunk, költségvetéseink, közhasznúsági
jelentéseinket és elérhetıségeink. Mőködésünkrıl és programjainkról folyamatosan be tudunk
számolni, képek és videók bemutatásával is.

Környezetvédelmi akció
Tavasszal, az Örs Vezér Téri Fákkal (ÖVFÁK) közösen végrehajtott akciónkkal a környezet
védelmére, a visszafogott energiafelhasználásra és a megfelelı, szelektív hulladékgyőjtésre
szerettük volna felhívni a figyelmet, ezért létrehoztuk Magyarországon az elsı iskolai
komposztálót a Budapesti Szent István Gimnáziumban.
A megfelelıen kivitelezett komposztálás nagyban hozzájárul egy jobb, egészségesebb,
„zöldebb” világ kialakításához, ezért nem véletlen, hogy egyre népszerőbbé válik az egyesület
által képviselt program a paneltömbök lakói számára.

Születésnap

Egyesületünk 2010-ben lett ötéves, ennek alkalmából egész napos programot szerveztünk
állandó partnerünk, a Bárka Színház kertjébe. Táborozóink, önkénteseink, támogatóink mind
jól érezték magukat.

Nyári tábor
Az év elejétıl készültünk a nyári táborunkhoz szükséges anyagi keretek megteremtésére.
Több pályázatot is írtunk és több potenciális támogatóval vettük fel a kapcsolatot, így sikerült
megrendeznünk táborunkat, június 21. és 26. között, 57 gyermek részvételével, közülük 24-an
álltak állami gondozásban. A családokból érkezettek gyerekeknél az egy fıre jutó jövedelem
átlagosan 43.481.- Ft volt, 50-en kaptak tankönyvtámogatást, és 13-an voltak sajátos nevelési
igényőek.
A tábort ezúttal is Káptalanfüreden, a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborába
szerveztük. A gyermekek utaztatása bérelt busszal történt. A tábori programokhoz szükséges
technikai-, sport-, kézmőves eszközöket, ajándékokat és édességeket külön kocsival
szállítottuk. A táborvezetıi feladatokat és felelısséget Dalos László, az Egyesület
elnökhelyettese viselte.
A táborozó gyermekeket partnerszervezeteink küldték nagycsaládból, csonkacsaládból, az
egész ország területérıl. Programunk változatos volt, nem csak a balatoni fürdızésre
korlátozódott: közösségi játékokat, sportversenyeket, szellemi vetélkedıket, kirándulásokat,
kézmőves-foglalkozásokat és diszkókat is szervezünk, támogatóink, partnereink jóvoltából a
gyerekek láthattak színházi elıadást, illetve el is indíthatták a szirénát igazi rendırautóban.

Térítésmentes színházlátogatás

Az SZJA 1%-ból finanszírozott program idén is folytatódott, a tavalyival közel azonos
létszám, 80 gyermek és kísérıik juthatott el rajtunk keresztül színházba.

Boldog Lyukas Cipı Program

A 2009-ben megkezdett hagyomány folytatódott, idén a Bárka Színházzal szövetkezve
szerveztünk karácsonyi programot. 60 gyermek részvételével díszítettünk karácsonyfákat,
melyek rászoruló családok, illetve a budapesti Szent László Kórház gyerekosztályán tették
szebbé az ünnepet. A gyerekek megtapasztalhatták az adományozás érzését, megkapták az év

elsı karácsonyi ajándékát, a feldíszített fák pedig olyanoknak okoztak örömet, akiknek nem
jutott volna karácsonyfa. A rendezvényen segített a díszek készítésében illetve a
karácsonyfákat feldíszíteni Sántha Péterné, a Józsefvárosi Önkormányzat alpolgármestere.

Terveink 2011-re
Fı projektünket, a Nyári tábort egy hetesre tervezzük, 80 gyermek részvételével.
Térítésmentes Színházlátogatási programunk folytatásaként jövıre 100 fı látogatását
tervezzük. Júniusban újra megrendezzük születésnapi rendezvényünk, reméljük több gyermek
részvételével, karácsony elıtt pedig újabb Boldog Lyukas Cipıt szervezünk. 2011-re tervezett
nagy beruházásunk egy saját légvár megvásárlása.

Az Egyesület vagyonának felhasználása
Az Egyesület vagyona az Anyagi háttér, míg felhasználása a Tevékenységünk címszó alatt
olvasható.

Az Egyesület mérlege:

Ssz. A tétel megnevezése

2009
e Ft

2010
e Ft

Elızı év

Tárgyév

76

27

76

27

778

259

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sorok)

6.

I. Készletek

7.

II. Követelések

8.

III. Értékpapírok

9.

IV. Pénzeszközök

778

259

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor)

854

286

11.

C. Saját tıke (12-16. sorok)

854

286

12.

I. Jegyzett tıke

13.

II. Tıkeváltozás / Eredmény

794

124

14.

III. Lekötött tartalék

15.

IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú)

60

162

16.

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl

17.

D. Tartalék

18.

E. Céltartalék

19.

F. Kötelezettségek (20-21. sorok)

20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

736

286

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19. sor)

Az Egyesület eredménylevezetése:
2009
e Ft
Ssz. A tétel megnevezése

Elızı év

2010
e Ft
Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I. + II.)

3 448

1600

2.

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.)

3 448

1600

3.
4.
5.

1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstıl

859

715

859

715

2 573

885

-

-

16

33

-

-

3 448

1600

6.

c) helyi önkormányzattól

7.

d) társadalombiztosítótól

8.
9.

e) egyéb
f) továbbutalási céllal kapott

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

11.

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

13.
14.

5. Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek

15.
16.
17.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek

18.
19.
20.

C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.)
D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek ( A/II.+B/2)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

21.
22.
23.
24.

1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
Ebbıl: továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentı elszámolások

25.

4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások

26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
27.
1.Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
28.
2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások
29.

3. Ráfordítást jelentı elszámolások

30.

4.Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2)

32.

1.Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye A/I.-E/1.-E/4

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye B/I.-F/1.-F/4

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1.+-2)

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye A/II.-E/2.-E/3.

36.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye B/2.-F/2.-F/3.

37.
38.

I. Adózás elıtti eredmény (B./1.-F./1)+-H2
J. Fizetendı társasági adó

39.
40.
41.

K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye ( A/I.+A/II.)-(E/1.+E/2.+E/3.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

3 388

2330

3 256

2281

132

49

-

-

60

162

60

162

-

-

-

-

60
60

162
162

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
1.
2.
3.
4.

2010
e Ft

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások

-

1. Bérköltség
ebbıl: -megbízási díjak
-tiszteletdíjak

5.

2. Személyi jellegő egyéb kifizetések

-

6.

3. Bérjárulékok

-

7.

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások

8.

C. Értékcsökkenési leírás

1087
49

9.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítás
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg
10. rendezett)

1194

11. F. Tárgyévben APEH által kiutalt támogatások

715

Az Egyesület költségvetési támogatáshoz nem jutott hozzá, cél szerinti juttatása nem volt.

Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi települési
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, vagy ezek szerveitıl az Egyesület
nem kapott támogatást.

Az Egyesület a Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága által Nyári táborok
támogatására kiírt pályázatán 179.968.- forintot nyert el.

A Szervezet tisztségviselıi nem részesültek juttatásban, a nekik nyújtott juttatások értéke
0.- Ft, összege 0.- Ft, a tagok munkájukat térítés nélkül végezték.

Budapest, 2011. február 12.

Dalosné Tóth Zsuzsanna
P.h.

elnök

