














 
1. 
 

Közhasznúsági jelentés 
(2007. évi) 

 
 

a,  számviteli jelentés: mellékelve 
 
b, a költségvetési támogatás felhasználása: nem volt 
 
c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: pénztárkönyvi 
nyilvántartás mellékelve 
 
d, cél szerinti juttatások kimutatása: pénztárkönyvi másolat szerint 
 
 
d, cél szerinti juttatások: - Táborozás (650 000Ft) 
                                        - Feladatátvállalás (500 0000Ft) 
                                        - Működés (950 000) 
                                        - ADSL (240 000) 
e, önkormányzattól kapott támogatás mértéke: 600 000Ft ( banki 
kivonat mellékelve) 
 
f, Az alapítvány 230 292Ft SZJA támogatást kapott a központi 
költségvetéstől 
 
g, vezetők juttatása: nem volt 
 
g, rövid tartalmi beszámoló:  
 
Közhasznú alapítványunk 2002 szeptemberében alakult, 
tevékenységét az alapítói akaratnak megfelelően teljes mértékben 
ellátja. A város és környékén élő gyerekek és az ifjúság egészséges 
életvitelre nevelését, a szabadidő hasznos eltöltését, és a 
szabadidősport megszervezését, népszerűsítését tartjuk az  
 



                                                    2. 
 
Alapítványunk prioritásának. A fenti célok érdekében több korlátlan 
elérésű internetes pc áll a fiatalok rendelkezésére, benevezzük őket 
sportversenyekre, táborokat szervezünk (táborozási kts) hazánknak és 
a határon túli területek legszebb tájaira (programok kts-e) 
Kiemelt figyelmet fordítunk az ifjúság kábítószertől való 
távoltartására, megelőző, felvilágosító előadásokon keresztül. A  
fiatalok kulturális fejlődése érdekében közösségi fórumokat és 
programokat szervezünk, igen népszerűek az évente visszatérő 
cserkészbálok. Feladatátvállalási megállapodás keretében 
önkormányzat anyagi támogatást nyújt az alapítványunknak, cserében 
a nyári hétvégeken strand- animációt nyújtunk a vendég gyerekek 
szórakoztatására (feladatátvállalás kts-i) Az ifjúság vallás-, erkölcs- és 
nemzettudatának erősítése, a nemzeti hagyományaink ápolása 
alapítványunk folyamatos célkitűzése. Vendégül látunk Kárpát-
medencei magyar fiatalokat, cserekapcsolatokat létesítsünk azért, 
hogy a programokban résztvevők megtapasztalják a „másságot”. 
Aktív együttműködésre törekszünk más ifjúsági szervezetekkel, de pl. 
a nyugdíjas klubbal is van együttműködésünk. Karácsony előtt 
színdarabbal kedveskedünk nekik, ők, pedig a cserkészbálra fánkot, 
rétest, pogácsát készítenek viszonzásul.   
Megvalósult programjaink és a terveink megtekinthetők a 
honlapunkon, egyben bizonyítja a fentiek valóságát: www.622gg.hu    
 
 
h, Kapott támogatások:  NCA       -   400 000Ft 
                                      Város       -   600 000Ft 
                                      Megye      -     15 000Ft 
                                      Fenntartó  -   400 000Ft 
 
 
Balatonboglár, 2008-03-28.    
 
                                                                       Pauer Sándor               
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