
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete 
7635 Pécs, Középdeindoli u.66. 
 
2005 évi közhasznúsági jelentés 
 
a./ számviteli beszámoló mellékelve 
 
b./ központi költségvetésbıl közvetlen támogatást nem kaptunk 
 
c./a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
        
Megnevezés Adatok /ezer 

forintban/ 
megnevezés Adatok /ezer 

forintban/ 
források  eszközök  
Induló tıke 0 Befektetett eszközök 2384 
Saját tıke 4094 követelések 211 
tartalék 211 pénzeszközök 1710 
Források összesen 4305 Eszközök összesen 4305 
 
Tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye:553 eFt 
 
d./cél szerinti juttatás 
   valorizált természetbeni adományok: 500 eFt 
 
e./ központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke: 
 
Támogatást nyújtó Támogatás összege /ezer forint/ 

 
Minisztérium 150 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 950 
Munkaügyi Központ 810 
Nemzeti Civil Alapprogram 150 
Mobilitás 420 
APEH 1% 75,5 
Összesen           2.555.500 Ft 
 
Egyéb bevételek: 
Támogatást nyújtó Támogatás összege 
Jogi személy 666.000 
Magánszemély 190.000 
2005 tagdíjbevétel 303.700 
Kamatból befolyt összeg 8.496 
Összesen          1.168.196 Ft 
 
f./a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıi feladatukat társadalmi munkában látják 
el, ezért semmiféle juttatásban nem részesülnek 
 



 
g./ rövid tartalmi beszámoló 
Az egyesületünk az alapszabály szerint az alábbi területen fejt ki közhasznú tevékenységet 
Szociális tevékenység, családsegítés 
Minden rászoruló számára ingyenes szociális, jogi és építésügyi tanácsadást tartunk az 
irodánkban. A hozzánk fordulóknak segítünk kérvények, beadványok, pályázatok 
megírásában, ill. a megfelelı családsegítı vagy karitatív szervezetekhez irányítjuk ıket. 
Rendszeresen végezzük használt ruhák győjtését és adományozását, osztását. Karácsony elıtt 
karácsonyfa-adományt osztottunk, tartós élelmiszer csomagot küldtünk kb. 20 családnak. 
Erdélybe rászoruló gyermekeknek kb.100 4000 Ft értékő ajándékcsomagot küldtünk. 
Irodánkban rendszeresen végzünk adományosztást a Dél Dunántúli régió nagycsaládosainak, 
ill.a rászoruló családoknak /dezodor, fogkrém, gyümölcsbefıtt, édesség, cipıkrém, 
élelmiszer/. 
Részt vettünk rászoruló gyermekek nyaraltatásában. Nagy rendezvényeinken Pécsi Napok 
Családi Játszódélutánján a családok számára komplex programot szerveztünk /bábelıadás, 
kézmővesfoglalkozások, családi vetélkedık, szellemi totók/ 
Egészségügyi felvilágosító és drogmegelızési elıadásokat szerveztünk. 
Irodánk otthont adott a kisgyermekes családokat segítı „Otthon segítünk” szolgálat 
képzéseinek. 
Irodánkban Baba-mama klubot ill. Anyák klubját mőködtetünk kéthetente, a gyermekükkel 
otthon levı édesanyák és babák számára. 
A fenti szolgáltatásaink nyitottak, bárki által igénybe vehetık, nemcsak egyesületünk tagjai 
részesülnek belıle. 
 


