
 

Közhasznúsági Jelentés 
 

A Tuttu Mikka- Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület, mint közhasznú szervezet (székhelye. 

Pécs, 7621 Megye u. 21.)) célja: közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik pozitív 

gondolkodásukkal és tetteikkel elősegítik a társadalmi és természeti környezet fejlődését.   

Ennek érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:  

 

a) Képviseli az ifjúsági érdekeket. 

b)  Diákrendezvényeket, képzéseket, ismeretterjesztő előadásokat szervez és 

támogat.  

Erdei iskolás és környezeti nevelési programokat tart, oktatásban vesz részt, 

tanulmányi kirándulásokat szervez és bonyolít le belföldön és külföldön 

egyaránt. Tevékenyen részt vállal a környezettudatos nevelésben, a 

környezet- és természetvédelemben, növény-és állatvédelemben és mentésben. 

Környezetbarát mozgalmakat indít, ill. ilyenekben részt vesz. 

c) Táborokat szervez, kulturális és sport programokat, természetjárást bonyolít 

le.  

A  közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény  19.§.(3) bekezdése szerint 

az alábbi közhasznúsági jelentést tesszük: 

 

a, számviteli beszámoló: 

 

A 2007. évi Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolója alapján: 

 

Bevételek:           2007.év 

 

Alapítói támogatás:               1.077 

Gazdálkodó szervezettől kapott támogatás:      40 

Nyári táboroztatásra befolyt bevétel:                636 

Összes közhasznú tevékenység bevétele:            1.753 

Vállalkozási tevékenység bevétele:         0 

Összes bevétel:               1.753 

 

 

 

Költségek és ráfordítások:       2007. év 

 

Anyag jellegű ráfordítások:              1.420 

Összes közhasznú tevékenység ráfordítása:          1.420 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai:       0 

Összes ráfordítás:             1.420 

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye              333 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye:     0 

 

Alapítói támogatás címén Borvári Lili és Simon Balázs nyújtott segítséget az Egyesület 

működéséhez. 



A 2007. évben két gazdálkodó szervezettől kapott az Egyesület 20-20 eFt támogatást, melyről 

a szervezet igazolást állított ki, és nyújtott át az adományozóknak. 

 

b, a költségvetési támogatás felhasználása: 

 

Költségvetési támogatásban nem részesültünk, így felhasználás sem volt. 

 

c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

 

1. sz melléklet alapján 

 

d, a cél szerinti juttatások kimutatása: 

 

2.sz melléklet alapján 

 

e, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértéke: 

 

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az 

egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kaptunk. 

 

f, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege: 

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői részére kifizetések, juttatások nem történtek, 

mivel társadalmi munkában látják el feladataikat. (3. sz melléklet) 

 

g, a közhasznú szervezet tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

2007-es évi TUTTU MIKKA-MAKKA Gyerm. és Ifj. Egyesület szakmai beszámolója 

 

február: Pécs –Az egyesület hivatalos formát ölt, bejegyzetté vált a több éve non-formális 

formában működő szervezet. „Az én Mikka- Makka Táborom” pályázati eredmény hirdetés: 

rajz, vers és novella kategóriában. 

március: Pécs – Erdei túra, Málom völgybe, melyre nem csak az Egyesület tagjai, hanem más 

érdeklődők is jönnek. 

április: Zalaegerszeg – Gyerektalálkozó nagyrendezvény szervezése, Alsóerdőn. 

május: Zalaegerszeg – erdei iskola program szervezése, a Zala megyei általános iskolai 

osztályok számára. Tematikus programok közül választhatnak az előzetes bejelentkező 

osztályok. 

július: Sikonda – Animátor képzés két napos tréning, az egyesületben tevékenykedő 

önkéntesek számára, hogy megismerjék az alternatív pedagógiák módszertanát, az 

élménypedagógia módszertanát.  



 Egy hetes gyermektábor szervezése, amelyen 90 gyermek vett részt. A táborban keretjáték 

köré épül a program, erdei kirándulás, fürdés az élményfürdőben, előadások, vetélkedők, 

játékok alkották a folyamatos programokat.  

augusztus: Sikonda – Gyermektábor, a táborba az ország minden tájáról érkeztek 7-18 éves 

korig gyerekek, fiatalok, akik változatos szakmai programon vettek részt. Kézműves 

technikák, sportfoglalkozások, környezeti nevelési elemek, fürdés, kirándulás, színházi 

előadások, alkották a programot. 

szeptember: Pécs – erdei túra szervezése az Egyesületi tagok és szüleik számára. 

Tábortalálkozó szervezése, mely keretében tematikus játékokat játszunk, megbeszéljük a 

nyári élményeket, közös fotó nézegetés.  

Métakör vezetés- a hagyományos népi játékot szokás, „paraszt baseballnak” is nevezni, 

nagyon fontos az együttműködés, a közös sport az egészséges életmód hangsúlyozása a 

foglalkozások során.  

október: Pécs -  kézműves foglalkozás, mely keretében modern kézműves technikákat 

tanulhatnak meg a résztvevők. 

Kirándulás szervezése Zalaegerszeg környékén.  

November: Halloween party szervezése, a résztvevők beöltöznek vicces jelmezekbe.  

december: Pécs - Karácsonyi találkozás: karácsonyi előadásokat készítettek a csapatok, 

amelyet bemutattak egymásnak. Városi vetélkedő csapatonként a karácsonyi forgatagban, 

betlehemezés, éneklés.  

 

Pécs, 2008.04.24. 

 

 

 …………………………………..   ……………………………………. 

             Simon Balázs                                                      Borvári Lili 

              Az Egyesület elnöke       Egyesület elnök helyettese 

 

A közhasznúsági jelentést a közgyűlés a 2008. 05. 30-i ülésén a 3/2008. sz. határozattal 

egyhangúan elfogadta.  

 

 

 

Pécs, 2008.04.30. 

  

 

 

 …………………………………..   ……………………………………. 

 



             Simon Balázs                                                      Borvári Lili 

              Az Egyesület elnöke       Egyesületi elnök helyettese 

 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………. 

Sebestény Máté                                                               Sebestyén Bence  

Tanú                                                                                       Tanú 
 


