
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete 
7635 Pécs, Középdeindoli u.66. 
2009. évi közhasznúsági jelentés 
 
a./ számviteli beszámoló mellékelve 
 
b./ központi költségvetésbıl közvetlen támogatást nem kaptunk 
 
c./a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Eszközök       Források 
Befektetett eszközök  2121 eFt   Saját tıke  13789 eFt 
Tárgyi eszközök  2121 eFt   Tıkeváltozás  13436  eFt 
Forgóeszközök  11877 eFt   Közhasznú eredmény     353  eFt 
Követelések         15 eFt   Rövid lejáratú köt.      236 eFt 
Pénzeszközök   11842  eFt   Passzív idıbeli elhat.        80 eFt 
Aktív idıbeli elhat.      127 eFt 
Eszközök összesen   14105 eFt   Források összesen   14105 eFt 
 
 Közhasznú tevékenység eredménye:353 eFt 
 
d./cél szerinti juttatás 
valorizált természetbeni adományok: 3.000.000.Ft élelmiszersegély ÉB-tól 
 
e./ központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke: 
  
    2009.év 

eFt 
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 8070 
1. Közhasznú célú  mőködésre kapott támogatás 2656 

  a. Alapítótól - 

  b. Központi költségvetésbıl - 

  c. Helyi önkormányzattól 300 

  d. Egyéb  2356 

2. APEH SzJA 1 % 133 

3. Pályázati úton elnyert támogatás NCA + Munkaügyi 
Minisztérium 

  
4018 

4. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel - 

5. Tagdíjból származó  bevétel 870 

6. Egyéb bevétel 393 

  
B. 

  
Vállalkozási tevékenység bevétele 

  

  
C. 

  
Összes bevétel /A + B/ 

  
8070 

 
 



f./a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıi feladatukat társadalmi munkában látják 
el, ezért semmiféle juttatásban nem részesülnek 
 
g./ rövid tartalmi beszámoló 
Egyesületünk az alábbi területeken fejtett ki közhasznú tevékenységet 
Szociális tevékenység, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, sport, 
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 
Minden rászoruló számára ingyenes tanácsadást tartunk szociális, jogi és építésügyi területen 
irodánkban, naponta. Raktárhelyiségünkben használt ruhát győjtünk, és .szombatonként 
osztunk. 
Adományosztást végzünk nemcsak egyesületünk ,hanem a régió egyesületeinek is, valamint 
rászorulóknak. Karácsonykor tartós élelmiszert, édességet, kozmetikumokat adtunk 
sokgyermekes családoknak. 
A HÉRA Alapítványhoz pályáztunk nagycsaládok villany- és gázszámláinak támogatására. 
A határon túli magyar gyermekeknek 150 ajándékcsomagot juttattunk el Kovásznára, a 
Boldog Apor Vilmos Otthonba. 
Nyáron 20 szociálisan hátrányos helyzető szatmárnémeti kisgyereke nyaraltatását szerveztük 
meg. 
Májusban Lippón régiós találkozót rendeztünk,. 
Februárban a Házasság Világnapja alkalmából ünnepi konferenciát szerveztünk. Mintegy 60 
határon túli nagycsaládost látunk vendégül, számukra programokat szerveztünk. 
Balatonfenyvesen nyaralást szerveztünk rászoruó családoknak, gyermekeknek. 
Sopronba kirándult kb. 50 fı hátrányos helyzető gyermek és felnıtt. 
Ezen szolgáltatásokat nemcsak egyesületünk tagjai vehették igénybe. 
 
 
2010.március 1. 
 
        Dr. Varga Éva 


