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2011. évi közhasznúsági jelentés 

 
 
 
a./ számviteli beszámoló mellékelve 
 
b./ központi költségvetésbıl közvetlen támogatást nem kaptunk 
 
c./a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Eszközök       Források 
Befektetett eszközök  2002 eFt   Saját tıke      14981  eFt 
Tárgyi eszközök             2002 eFt   Tıkeváltozás      16395  eFt 
Forgóeszközök           13137  eFt   Közhasznú eredmény     -1414  eFt 
Követelések        0  eFt   Rövid lejáratú köt.         141  eFt 
Pénzeszközök           13137  eFt   Passzív idıbeli elhat.           49  eFt 
Aktív idıbeli elhat.      32 eFt 
Eszközök összesen          15171 eFt   Források összesen     15171 eFt 
 
 Közhasznú tevékenység eredménye: _- 1414_ eFt 
 
d./cél szerinti juttatás 
valorizált természetbeni adományok:____________Ft élelmiszersegély ÉB-tól 
 
e./ központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke: 
 
  2011.év eFt 
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 9835 
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 3795 
  a. Alapítótól - 
 b. Központi költségvetésbıl - 
 c. Helyi önkormányzattól 700 
 d. Egyéb 3095 
2. APEH SzJA 1 % 142 
3. Pályázati úton elnyert támogatás NCA + EKF + NOE-phon   

1036 
4. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel - 
5. Tagdíjból származó bevétel 1206 
6. Egyéb bevétel 530 
 
B. 

 
Vállalkozási tevékenység bevétele 

 
0 

 
C. 

 
Összes bevétel /A + B/ 

9835 

 
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. 
A NOE támogatásával, vezetıképzést szerveztünk és tartottunk, mintegy ötven fı 
részére, bevonva a régió egyesületeit Kalocsán és Iváncsán. 
Minden rászoruló számára ingyenes tanácsadást tartunk szociális, jogi és építésügyi területen 
irodánkban, ügyeletszerően, illetve naponta.  
İszi Családi Játszódélutánt szerveztünk a Pécsi Napok idején, több száz gyermek és felnıtt 
bevonásával a Szent István téren.. 
Kulturális és ismeretterjesztı elıadásokat szerveztünk. 
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 határon túli magyar gyermekeknek ajándékcsomagokat juttattunk el Kovásznára, a Boldog 
Apor Vilmos Otthonba. 
Februárban a Házasság Világnapja alkalmából ünnepi konferenciát szerveztünk, több száz 
résztvevıvel. A gyermekeknek külön foglalkoztatást biztosítottunk. Határon túli 
nagycsaládosokat látunk vendégül, számukra programokat szerveztünk. 
Tagjaink részt vettek és díjat is nyertek környezetvédelmi programon. 
Család témakörben mi is minikonferenciát rendeztünk, hasonlóan NOE több mint kilencven 
szervezetéhez. 
Baba-mama tornát és babamasszázst szerveztünk, rendszeres ismétlıdéssel. 
Különbözı „kincskeresı”, kézmőves és bábfoglalkozásokat tartottunk gyerekek részére. 
Az élelmiszerbanktól kapott EU adományok térségi osztásában részt vettünk. 
Egyesületi életünkrıl és értékeinkrıl az „Életfa” idıszakos kiadványunkkal, a honlapunkkal,  
médiamegjelenéseinkkel is a nyilvánosság elé léptünk. 
 
Ezen szolgáltatásokat nemcsak egyesületünk tagjai vehették igénybe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Sámson László 
               elnök 
      Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete 
 
 
Pécs, 2012. március 01. 


