
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete 
7635 Pécs, Középdeindoli u.66. 
 
2006 évi közhasznúsági jelentés 
 
a./ számviteli beszámoló mellékelve 
 
b./ központi költségvetésbıl közvetlen támogatást nem kaptunk 
 
c./a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 
Eszközök                                                                       Források 
 
Befektetett eszközök             3869                     Saját tıke                  8527 
           
Immateriális javak                   113                     Induló tıke                      0 
                    
Tárgyi eszközök                    3756                      Tıke változás             4094 
 
Forgó eszközök                     5321                      Közhasznú eredmény  4433 
 
Követelések                              351                     Rövid lej. Köt.               485 
 
Pénzeszközök                        4970                       Passzív idıb. Elhat.       190 
 
Aktív idıbeli elh.                       12                       
 
Eszközök összesen                9202                        Források összesen       9202 
 
 
Tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye: 4433eFt 
 
        
 
d./cél szerinti juttatás 
   valorizált természetbeni adományok: 600 eFt 
 
e./ központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke: 
 
 
HEFOP                                 3539 eFt 
 
MOBILITÁS                          250 eFt 
 
NEMZETI CIVIL ALAPPR. 2295 eFt 
 
APEH 1%                                 164eFt 
 
MUNKAÜGYI KÖZPONT      980 eFt 
 
PÉCS MJV.-HEFOP                2000eFt 
 
PÉCS MJV.- KÖZMUNKA      315eFt 
 
PÉCS MJV.-Sport                        50eFt 
 
RÉGIÓS IRODA                        2225 eFt 
 
Összesen                                     11818eFt 
 



 
EGYÉB BEVÉTELEK 
 
TÁMOGATÁST NYUJTÓ 
 
Jogi személy                                     482eFt 
 
Magánszemély                                  650eFt 
 
Korcsolya-uszoda                              234eFt 
 
Egyéb                                                   39eFt 
 
2006 évi tagdíj bevétel                       586eFt 
 
Kamat                                                   37eFt 
 
 
ÖSSZESEN                                    2028eFt 
 
 
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, munkaerıpiacon 
hátrányos helyzető rétegek foglalkoztatásának elısegítése, határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység 
Minden rászoruló számára ingyenes tanácsadást tartunk szociális, jogi és építésügyi területen 
irodánkban, naponta. Raktárhelyiségünkben használt ruhát győjtünk, és minden 1.és 
3.szombaton 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 150 ajándékcsomagot juttattunk el. 
Májusban Nagynyárádon régiós találkozót rendeztünk, szeptemberben megrendeztük Családi 
Játszódélutánunkat, ahol minden gyermek ingyen játszhatott és részt vehetett kézmőves-
foglalkozásokon. 
Irodánkban nyitott Anyák Klubját mőködtetünk. 
A kisgyermekes családok támogatását végzı Otthon Segítünk Alapítvány képzéseinek helyt 
adunk. 
A Föld Napja alkalmából nyílt túrát és játékos vetélkedıt rendeztünk gyerekeknek a Tubesre, 
majd a Remete-rétre. 
Uniós pályázat keretében 7 konzorciumi partnerrel képzést szerveztünk a szociális területen 
területen dolgozó szakemberek és önkéntesek munkaerıpiaci ismereteinek fejlesztése terén., 
60 szakember és 20 önkéntes munkatárs képzése folyik jelenleg is. 
Ezen szolgáltatásokat nemcsak egyesületünk tagjai vehették igénybe.  
 


