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Szervezet neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület 
Szervezet címe:7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 

Kettős könyviteit vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 
2011 év 

Sor-
Tétel megnevezése 

szám 
a b 
1 A. Befektetett eszközök (2-5 sorok) 
2 l. Immateriális eszközök 
3 ll. Tárgyi eszközök 
4 lll. Befektetett pénzügyi eszközök 
5 IV. Befektett eszközök értékhelyesbítése 
6 B Forgóeszközök (7-10 sorok) 
7 l. Készletek 
8 ll . Követelések 
9 lll. l Értékpapírok 
10 IV. Pénzeszközök 
11 c Aktív időbeli elhatárolások 
12 Eszközök(aktívák) összesen {1+6+11 sor) 
13 D Saját tőke (14-19 sorok) 
14 l. Induló /Jegyzett töke 
15 ll. Tökeváltozás /eredmény 
16 lll. Lekötött tartalék 
17 IV. Ertékelési tartalék 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
18 V. (közhasznú tevékenységböl) 
19 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 
20 E Céltartalékok 
21 F Kötelezettségek (22-23 sorok) 
22 l. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
23 ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 
24 G Passzív időbeli elhatárolások 
25 orrások (passzívák) összesen (13-20-21-24 soro/{ 

Keltezés: Pécs, 2012. április 27. 
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Statisztikai számjel: 18222188-9499-529-02 
Szervezet neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület 
Szervezet cime:7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 

Pécsbányai Kulturális Egyesület 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

A tétel megneveJése 

a 

l. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 

ll. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 

lll. EGYÉB BEVÉTELEK 

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

V. SZEMÉLVI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS! LEÍRÁS 

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 

A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye (1±11+111-IV-V-VI-VII) 

VIli. PÉNZÜGYl MŰVELETEK BEVÉTELE 

IX. PÉNZÜGYl MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 

B. Pénzügyi múveletek eredménye (VIli-lX) 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 

X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 

XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 

D. Rendkivüli eredmény (X-XI) 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 

XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 

Jóváhagyott osztalék, részesedés 

G. MÉRLEG SZERJNTI EREDM~NY 
"" 

Pécs, 2012. április 27. 

(összköltség eljárással -"A" változat) 

2011. december 31. 

Adatok ezer Ft-ban 
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Statisztikai számjel: 18222188-9499-529-02 

Szervezet neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület 
Szervezet címe:7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 

Pécsbányai Kulturális Egyesület 
2011év 

adatok e Ft-ban 
Sor-

Tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 

Tárgyév 
szám heJyesbítései 

Osszes közhasznú tevékenység bevétele 
1 A 1(1+2+3+4+5) - 2 572 

Közhasznú célú működésre kapott 
2 1 támogatás 908 
3 a alapítótól 
4 b központi költségvetéstől 
5 c helyi önkormányzattól 908 
6 d társadalombiztosítótóti 
7 e egyéb, ebből 1% 
8 2 Pályázati úton elnyert támogatás 

Közhasznútekévekenységbőlszármazó 

9 3 bevétel 
10 4 Tagdíjból származó bevétel 11 
11 5 Egyéb bevétel 1 653 
12 B Vállalkozási tevékenység bevétele -
13 c Osszesbevétel (A+B) - 2 572 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 
14 D 1(1+2+3+4+5+6) - 1 961 
15 1 Anyagjellegű ráfordítás 1 122 
16 2 SzemélJ'i jellegű ráfordítás 837 
17 3 l ~rtékcsökkenési leírás 1 
18 4 Egyéb ráfordítások 1 
19 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 
20 6 Rendkívüli ráfordítások 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

21 E (1 +2+3+4+5+6) 
22 1 Anyagjellegű ráfordítás 
23 2 Személyi jellegű ráfordítás 
24 3 Ertékcsökkenési leírás 
25 4 Egyéb ráfordítások 
26 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 
27 6 Rendkívüli ráfordítások 
28 F Osszes ráfordítás (D+E) - 1 961 
29 G Adózás előtti eredmény (B-E) - 611 
30 H Adófizetési kötelezettség 
31 l Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 
32 J Tárg'l,évi közhasznú eredmén'l. (A-Dl - 611 

Tájékoztató adatok 
33 A Szemé!Yi jellegű ráfordítások 
34 1 Bérköltség 660 
35 ebből : megbízási díjak 60 
36 tiszteletdíjak 
37 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések -
38 3 Bérjárulékok 177 
39 B Szervezet által nyújtott támogatások 
40 . c . Továbbutalási céllal kapott támogatás 
41 D Továbbutalt támogatás l l <::___ -r-

. . 
Keltezes. Pecs, 2012. apnl1s 27. 

ll!__ -\ ~T( 
Pécsb~zetJ ké-p~iqelet 

7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 
Adószám : 18222188-1 -D2 



A. Befektetett eszközök 184 
l. Immateriális eszközök -
ll. Tárgyi eszközök 184 

lll. Befektetett pénzügyi eszközök -
B Forgóeszközök 709 
ll . Követelések -
IV. Pénzeszközök 709 
c Aktív időbeli elhatárolások -

Eszközök összesen 893 

Keltezés: Pécs, 2012. április 27. 
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Saját tőke 
Induló /Jegyzett tőke 
Tőkeváltozás /eredmény 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 
Kötelezettségek 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
Passzív időbeli elhatárolások 

Források összesen 
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Pécsbányai Kulturális Egyesület 
7627 Pécs, Gesztenyési u. 17. 
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Kiegészítő melléklet 
Pécsbányai Kulturális Egyesület 

2011.évi 
(2011.07.20-2011.12.31) 

egyszerűsített éves beszámolójához 

Komló, 2012. április 27. Pécsbányai Kulturális Egyesület 
7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 

Adószám: 18222188-1-02 
Szlsz.: 50800111-15173528 

Vozár Pál 
elnök 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

117 



 

I. Általános rész 

Az Egyesület alapításának időpontia: 201l.július 20. 

A Egyesület neve : Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Az Egyesület rövidített cégneve : PBK Egyesület (közhasznú szervezet) 

Adószám: 18222188-1-02 

A Egyesület székhelye : 7627 Pécs, Gesztenyés u . 17. 

Az Egyesület működésének időtartama : határozatlan 

Az Egyesület legfőbb szerve: Közgyűlés 

Az Egyesület törzstőkéje : Nincs 

A Egyesület képviseletének módja : Elnök és Ügyvivő elnök önállóan 

A Egyesület képviselője : Elnök: Vozár Pál (7627Pécs Gesztenyés u. 30.) 
Ügyvivő elnök: dr. Kovács László (7627 Pécs Körrnöcz u. 7.) 

Cészerinti besorolása : kulturális tevékenység 

217 



 

II. Bevezető ismertetés 

l. Az Egyesület aSzt. 9. par. alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. 

2. Az Egyesület az összköltségeseljárás szerinti "A" eredménykimutatás! választotta. 
Ez a kiegészítő melléklet úgy készült, hogy a benne foglalt adatok természetüktől függően 

egyeznek, megfelelnek, összhangban állnak a főkönyvi számlák, főkönyvi kivonatok, mérleg, 
eredménykimutatás, adóbevallások adataival, valamint az Egyesület számviteli politikájában 
megfogalmazottakkal. 

3. Az Egyesület a számviteli alapelvek megtartásával jár el. Az Egyesület a számviteli politikáját 
összegszerűségében egyenletes eredmény alakulási megfontolástó!, céltól vezetetten alakította ki. 

Számviteli politikájában rögzítette , hogy 
- a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzákapcsolódó 

analitikus nyilvántartásokat alkalmazza, 
- a mérleg és eredménykimutatás elkészítésének határideje a december 31.-i adatok alapján május 

30. 
- az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételére kötelezettség van előírva, a 

cég a készleteiről mennyiségi nyilvántartást vezet. 
- az értékcsökkenési leírás összegének a meghatározása a bruttó érték alapulvételével történik. 

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával kapcsolatos áttekintés : 

-az Egyesület az értékcsökkenésileírást az eszköz használatba vételének napjától számítja, 
-a 100.000,- Ft értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket az Egyesület használatba vételkor 

költségként elszámolja, 
-az értékcsökkenési kulcsok ki alakítása a számviteli törvény alapján történik, 
-az értékcsökkenésileírás alapjául a tárgyi eszközök (immateriális javak) bruttó értéke szolgál 

minden esetben. 

III. A vagyoni-, pénzügyi- helyzet átfogó jellemzése. 

l. A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen : 

Eszközök ( Mérleg főösszeg 893 ezer Ft ) 

20,6 
79,4 

o 
893 .0 

184 
709 

o 
893 

317 

184 
709 

893 

o 

o 

o 
o 
o 
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Források ( Mérleg főösszeg 893 ezer Ft) 

68,4 
o 

11,0 
20,6 

100.0 

A táblázat alapján a következő észrevételt tesszük : 

611 
o -

98 
184 
893 

611 

98 
184 
893 

az eszközökön belül 184 e Ft-ot a befektetett eszközök képviselte, Pécsbányai Közösségek 
Háza szeunyvíz alapvezeték, és csapadékcsatorna átkötésének befejező munkáit tartalmazza, a 
forgóeszközök között 709 e Ft pénzeszköz került kimutatásra 
a forrás oldalon a saját tőke 611 e Ft, mely az Egyesület 2011. évi mérlegszerinti eredménye. 

2. A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása 

mérle 
Forgó eszközök értéke 

Összes eszköz 
Kötelezettségek 

'át tőke 

saját tőke 

befektetett eszközök 

Tárgyi Tárgyi eszközök értéke 
eszköz arány --------------------------- -

Összes eszköz 

nincs előző év 

611 

893 
709 

893 

98 

ll 
611 

184 

184 

893 

68,4 

79,4 

16,0 

332,0 

20,6 

A saját tőke 68,4 %-ot képvisel az összes forrásorr belül, míg a kötelezettségek aránya 16%. A Sajáttőke 
332%-ban fedezi az Egyesület befektetett eszközeit. Az egyesület vagyonának közel 80%át a 
pénzeszközök teszik ki . 

3. A pénzügyi, likviditási helyzet átfogó jellemzése, bemutatása 
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Likviditási mutató I 
fizetőképesség ------------------------------

rövid 98 
Pénzhányad Pénz + értékpapirok 709 723 ,4 

rövid ·. kötelezettsé 98 
Likviditási mutató II PénzálL + követelés 709 723,4 

·. kötelezettsé 98 
Eladósodottság kötelezettségek 98 10,9 

összes forrás 893 

.A Egyesület forgóeszközei a rövidlejáratú kötelezettségeire 723,4%-ban nyújt fedezetet. A mutatók 
értéke jóval az elvárt l (100%) érték felett maradt. A likviditás megfelelőnek mondható. 

Az eladósodottság mértéke l 0,9% , me ly kedvező. 

4. Jövedelmezőség bemutatása: 

arányos 
jövedelem 

Eszköz arányos 
jövedelem 

Vagyon arányos 
jövedelem 

Adózás előtti eredmény 

összes eszköz 
Adózás előtti eredmény 

'át tőke 

A jövedelmezőségi mutatók jónak mondhatók. 

IV. Kiegészítés a mérleghez 

2 572 
611 

68,4 
893 
611 100 

611 

Az Egyesület- csatorna munkák kivül- további befektetett eszközzel nem rendelkezik. 
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Befektetett eszközök : 185 OOO 791 184 209 

A forgóeszközök összevont áttekintése 

A forgó eszközök között 709 e Ft pénzeszköz szerepel, ezen kívül más forgó eszközt a Egyesület nem 
birtokolt a mérleg fodulónapon. 

Aktív időbeli elhatárolások bemutatása, indoklása. 

Az Egyesület. 20 ll. évi beszámolójában aktiv időbeli elhatárolást nem szerepeltet. 

A mérleg fő forrásainak - passziváinak - áttekintése. 

Az Egyesület saját tőkéje 611 e Ft értéket mutat. 

419. Mérleg szerinti eredmény 
Saját tőke összesen: 

462. Személyi jövedelem adó 
473. Társadalombiztosítási 

kötelezettség 
Kötelezettségek 
összesen( rövidlej.) 

4811. Passzív időbeli elhatárolás 
(befolyt bevételek elhatárolása 
PMJV támogatás) 

V. Kiegészitések az eredménykimutatáshoz 

l. A mérleg szerinti eredmény összetevőinek áttekintése 

Kerekített érték 

Kerekített érték 

611 OOO 
611 OOO 

4 OOO 
94 OOO 

98 OOO 

184 209 

Az Egyesület mérleg szerinti eredménye 611 e Ft, melyből az üzemi tevékenység nyeresége 611 e Ft, a 
pénzügyi műveletek eredménye O e Ft és a rendkívüli eredmény összege: O e Ft. 

617 

611 

611 
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611 611 
611 611 

Egyéb tájékoztatás 

A Egyesület 2 fő munkavállalót foglalkoztatott 20 ll. október l és december 31. napja között, illetve l főt 
megbízási jogviszonyban. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség összesen a 3 főre 660 e Ft volt, a 
kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok: 177 e Ft. 

Komló, 2012. április 27. 
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Pécsbányai Kolturális Egyesület 

I. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

Az Egyesület a 20 ll. évben az Alapszabályában meghatározott célok és tevékenységek sze ri nt működött. A 
tevékenységében a kulturális élet fellendítését, az adott területre jellemző kultúra ápolását tűzte ki célul, 
tevékenyerr részt vett a Pécsbányatelepi Közösségi Ház működtetésében, ezek megvalósítása érdekében az 
Egyesület az alábbi programokat szervezte, feladatokat látta el. 
l, Alkalmi programok: 

-augusztus 06. Bűnmegelőzési nap 

Résztvevők: 

OPSZ Közbiztonsági EgyesületMátrix-Po Iice rendszám felismerő rendszer bemutatása 
Pécsi rendőr-főkapitányság 
Pécsi Tűzoltóság 
Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége- Tóth Tibor elnök 
Baranya Speciális Mentők Egyesülete - kereső kutyás bemutató 
Szemern Fénye Alapítvány 
Pécsbányatelepi Polgárőr Egyesület 
A rendezvény alatt a gyerekeknek ingyenes lovaglásra volt lehetőségük 
Résztvevők: 70 fő 

Augusztus 12-31. Gesztenyési Játszókert építés 

A Gesztenyési Játszókert pályázatának beadását megelőzően sok helyi szerepiővel egyeztetettünk, 
mikor lenne optimális meghírdetni az építést. Mindenki egyetértett abban, hogy még nyáron, a szünet és a jó 
idő segítségével fog a legkönnyebben elkészülni a játszókert. A szeptember 03.-án megtartott helyi 
Bányásznap - mint a helyi lakosság legfontosabb ünnepe - kínálta magát a hivatalos átadás időpontjául., ezért 
az augusztusi hétvégéket hirdettük meg azon a Hírlevélen, melyet minden háztartás postaládájába eljuttattunk. 
A játszótéri elemekhez olyan gyártót kerestünk, aki megfelelőségi tanúsítványal együtt vállalta a rövid gyártási 
határidőt, s a két részletben történő fizetést. A helyi önkéntesek feladata elsősorban a Játszókert helyének 
előkészítése, a régi maradványok eltakarítása, az esési felület és homokozó kiásása, homokkal való feltöltése, 
a kerítés elkészítése, a beton alapok elkészítése, a játszóvár összeszerelése, a felületkezelés volt. A munkában 
az időjárás is kedvezett nekünk, minden alkalommal verőfényes szép idő várta az önkénteseket A munkában 
sok gyermek is részt vett, akik a jelenléti íveken szerepe inek, de önkéntes szerződést nem kötöttünk velük. A 
felnőttek közül is többen jöttek úgy, hogy a pár óra segítségért nem kívántak hívatalos szerződést kötni. Az 
első munkanapon (aug.12.-én) annyian jöttek segíteni, hogy alig győztünk munkát adni, olyan gyorsan 
haladtak vele. A további alkalmakra már egyre kevesebben jelentek meg, de kialakult egy biztos mag, akikre 
mindig lehetett számítani. Képviseltették magukat a konzorciumi partnerek (Pécsbányai Polgárőr Egyesület, 
Bányász Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület, Borostyán Egyesület), de más helyi civil szervezettől is jöttek 
(Pécsbányáért Egyesület, Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.), és azok a helybéliek is megjelentek, akik a 
felhívásra érezték úgy, tenniük kell valamit Pécsbányatelepért. Az asztalos munkák koordinálását és a 
szakipari munka zömét Doma László, helybéli lakos vállalta. A játszókert alkalomról alkalomra tervszerűen 
készült. A lábtengó pálya vas álványzatát egy helyi lakatossal készítettük. A munka párhuzamosan haladt a 
Bányásznap előkészületeivel, így a bányásznapi plakáton és hírlevelen is megbírdettük a hivatalos 
megnyitását. ·szeptember 03 .-án délután 16.00-kor került sor az átadásra, melyet Kővári János parlamenti és 
önkormányzati képviselő úr tett meg. A konzorciumi partnerség beváltotta a hozzá fűzött reményeket, s a 
Játszókert elkészültével sem szüntek meg benne a feladatok. A Pécsbányai Polgárőr Egyesület vállalta az 



őrzés védelmét a továbbiakban, míg a másik két partner a karbantartást, illetve a késöbbi pályázati lehetőségek 
függvényében a fejlesztést. 

A kivitelezési munkában 40 helybéli lakos - köztük sok gyermek is - részt vett. Az önkéntesek 
kilenc munkanapon vettek részt, változó intenzitással és 222 munkaórát teljesítettek. 

Szeptember 03. Bányásznap 

A 20 ll . évi Pécsbányatelepi Bányásznap rendezvényeihez kapott támogatást egy olyan rendezvényre kaptuk, 
ami hosszú évtizedek hagyományával rendelkezik. 
Pécsbányatelep településrész egésze a szénbányászatra épült, az itt lakó idősebb generáció számára a múlt 
ápolása fontos dolog. A bányászat és egyéb munkahelyek megszűnése, a közintézmények bezárása és a 
külszíni rekonstrukció elmaradása nagyon sokat erodálta az elmúlt húsz év helyi identitását. A lakosság 
szerkezetében is jelentős változások történtek. A mai lakosok jelentős részének a "bányászmúlt" nem hívó
szó, ezért a bányásznapi megemlékezésben törekedtünk a hagyomány és a modem életszemlélet 
megjelenítésére. 
A megemlékezés programjáról 500 példányban nyomtattunk szórólapot, amelyet a rendezvény előtti héten 
minden helyi lakos postaládájába eljuttattunk. 
A napot a Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekar térzenéje indította 14.30-tól. 
Az ünnepi beszédet Pusztafalvi Gábor arany okleveles bányamémök tartotta a Bányász Emlékműnél, majd a 
Fekete Gyémánt Zenekar kíséretével levonultak az ünneplők a Temetőbe, ahol megkoszorúzták a bányász 
Hősi Halottak falát. 
A program következő részeként Kővári János országgyűlési és pécsi ati képviselő úr ünnepélyes keretek 
között átadta a helyi lakosok használatára létrehozott "Gesztenyési Játszókertet" és a "Klub-Könyvtárat". 
Mind a játszó kert, mind a klub-könyvtár létrehozásában lelkes helyi önkéntesek tevékenyerr kivették részüket. 
17 órától vette kezdetét a "Futóverseny a mecseki bányászok emlékére", melyet hagyományteremtési céllal 
indítottunk el idén. A verseny szervezését teljes egészében a Melitta S.E. vállalta. Az útvonalat úgy jelöltük ki, 
hogy a településrész jelentős részét érintse, keresztülhaladjon a Gróf Széchenyi István akna aknatornya alatt. A 
program biztosításáról a rendőrség és a Pécsbányai Polgárőr Egyesület önkéntesei gondoskodtak. 
A sok lelkes résztvevő- köztük sok gyermek -láttán a szervezők ígéretet látnak a folytatásban. 
18 órától vette kezdetét. A korábbi évekhez képest kicsit kevesebben vettek részt rajta, de a hangulat kitűnő 

volt. A zenekar, a dekoráció, a város hozzájárulása igazi színvonalas bálat eredményeztek. 
A bál jó hangulatban éjfél körül zárult. 
Résztvevők: 200 fő 

Szeptember 17. Színházi este 
George Bemard Shaw: Pygmalion című darabja 2 részben 
Előadja: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ színjátszó köre 
Rendezte: Benke Tímea 
Két és fél éve alakult a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ színjátszó köre, ahol állami 
gondoskodásban élő gyermekek játszanak. A bemutatót egy hetes nyári színházi tábor előzte meg 
Pécsbányatelepen, ahol a gyerekek a felkészülésen kívül közösen állították elő a díszleteket és a jelmezeket 
A humorral, romantikával fűszerezett darabot nagy lelkesedéssel tanulták és sok szeretettel nyújtották át a 
pécsbányatelepieknek. 
Az előadás társszervezője az Istenkúti Közösségért Egyesület és a Pécsbányai Kulturális Egyesület. 
A színdarab az "Örökség Fesztivál-Pécsi Napok 2011" programsorozatának részeként került bemutatásra a 
Pécsbányai Közösségi Ház tomatermében. 
Résztvevők: 60 fő 

Október 29. Halloween party 

Résztvevők: 50 gyermek+ l O felnőtt 
A program: töklámpás készítés, nemezelés, álarc készítés, filmvetítés (Adams Family) 

November 17. Bátaapáti kirándulás 

Buszos kirári.dulást szervezett a Közösségi Ház V égb Péter képviselő úr támogatásával Bátaapáti ba, az 
atomhulladék lerakó megtekintésére. 
A program: 08.00 indulás 

09.00-11.00 Bátaapáti- A lejtős aknák megtekintése 
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12.00 ebéd - Bagoly Csárda Mecseknádasd 
14.00-15.00 Zengővárkony 

- Tojásmúzeum (Míves Tojás Gyűjtemény) és a Tájház 
- Szalmakincstár 

A busz és a belépők költségét a képviselő úr állta. 
A kiránduláson részt vevöknek az ebéd árát kellett fizetniük. 
Résztvevők: 28 fő 

December 02. Szt.Borbála napi hangverseny 

Szt. Borbála napi hangversenyt tartottunk 
20 ll. december 02.-án 16.00 órakor, 
a pécsbányatelepi templomban. 
Fellépők: Kuti Ágnes- szoprán 

Huszics Ibolya - zongora 
Szamosi Szabolcs - orgona 
Solymosi Péter- trombita 
Mátyás Tibor- trombita 
és a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola trombita tanszaka és rézfúvós kvintettje 
Műsoron: 

Johann Sebastian Bach: 246 kantátából Dein Leib das Manna, (trombita-ének duó). 
Alessandro Scarlatti: Mio tesora per te moro, (trombita-ének duó). 
Stradella-Niedermayer: Pieta Signore ária, 
valamint Mouret, Hassler, Haendel - Goldman, Lully, Bach, Scarlatti, Aszafiev, Peter de Rose művei 
szerepeltek. 
A hangversenyt követően vendégüliáttuk a hallgatóságot a Pécsbányatelepi Közösségi Házban. 
Résztvevők: l 00 fő 

December 16. Karácsonyváró 

16.00-tól "Karácsonyváró" ünnepséget tartunk a Közösségi Házban. 
16.00-16.30 "Hangoló" zenés gyermekműsor 
16.30-17.00 A Pécsbányatelepi Óvoda gyermekei készülnek 
Nem csak a gyermekeket, de szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat is szeretettel várjuk. 

2, Folyamatos programok 

Hétfő-péntek 14.00-18.00 
Hétfő-péntek 14.00-18.00 
Kedd, csütörtök 16.30-18.00 
Hétfő 15.00-18.00 
Havonta l alkalom 
Csütörtök 13.00-16.00 

3, Tornatermi programok 

Könyvtár 
Intemet szolgáltatás 
Németnyelv oktatás 
Ifjúsági klub 
Mozi-klub 
Nyugdíjas klub 

hétfő 

09:30-10:30 
14:00-17:00 
17:00- 18:30 
18:30-19:30 
20:00-21 :00 . 

Kerek Világ- fejlesztő torna 

kedd 
14:00-15 :00 
16:00-1 8: 00 

Bioritmus- CreaDance - Trixi Kreatív Mozgás Stúdió 
Röplabda 

-Aerob ic 
Asszonytorna 

TSNT torna-ovisoknak 
Asztal i tenisz 
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18:00-19:30 
szerda 
08:00-09:00 
l 0:00-11:00 
14:00-17:00 
17:00:18:30 
19:00-20:00 
csütörtök 
08:30-09:30 
14:00-15:00 
16:00-19:00 
péntek 
09:00-12:00 
14:00-17:00 
17:00-19:00 
szombat 
09:00-14:00 

Break 

Kerek Világ - fejlesztő torna 
Cigánytánc-ovisoknak 
Bioritmus- CreaDance- Trixi Kreatív Mozgás Stúdió 
Break 
Alakformáló torna - Kieffer Andrea 

Kerek Világ- fejlesztő torna 
TSNT torna-ovisoknak 
Asztalitenisz 

Bioritmus 
Bioritmus- CreaDance- Trixi Kreatív Mozgás Stúdió 
Break 

Bioritmus-CreaDance-Trixi Kreatív Mozgás Stúdió 

II. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon összetétele és változása 
adatok: e Ft-ban 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
A vagyon összetétele 

Megllevezés 
előző 

tárgy év Változás e Ft-hall Változás %-ball 
év 

Immateriális javak o o o -
Tárgyi eszközök 184 184 -
Befektetett pénzügyi eszközök o o -
Készletek o o -
Követelések o o -
Pénzeszközök 709 709 -
Aktív időbeli elhatárolások o o -
V AGYON ÖSSZESEN o 893 893 -

A vagyon forrásának összetétele 

Meg ll evezés 
előző 

tárgy év Változás e Ft-ball Változás %-ban 
év 

Tőkeváltozás - -
Tárgyévi eredmény 611 611 -

Közhasznú tevékenysés;ből 611 611 -

Vállalkozási tevékenységből o o -
Kötelezettségek 98 98 -
Passzív időbeli e!határolások 184 184 -
V AGYON FORRÁSA ÖSSZESEN o 893 893 -

III. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatása az Egyesületnek 20 ll. évben nem volt. 
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IV. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, 
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatások mértéke, felhasználása 

2011. évi források 
cél támogató nyilv.tart.szám tám.össz. elszámolva 

Fenntartási költségekre Képviselői keret 08-8/2364/2011 187500 2012.01.15 
Eszközbeszerzés, program Képviselői keret 08-8/2477-2/2011 357000 2012.01 .15 
Működés, fejlesztés, karbantartás B.É.K.E 1500000 2012.01 .15 

PMJV Cigány 
Mesekuckó On karm. 29./2011.(11.17) 50000 2012.01 .15 
Működés, fejlesztés, karbantartás PMJV Onkorm. 08-8/2646-2/2011 500000 2012.04.16 

V. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értéke, összege 

Az Egyesület képviselője (elnöke) feladatát 8 órás munkaviszonyban látja el 20 ll . október l. napjától. 

Előző évi Tárgy évi 
Megnevezés összeg összeg 
Bér o 450 OOO 

Budapest, 2012. április 27. 

Változás 
450 OOO -

adatok e Ft-ban 

Változás %-ban 

fi l ~ 
~ .. ... .. ...... : ..... . 

Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Pécsbányai Ku lturá lis Egyesület 
7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 

Adószá m: i 8222i88-1 -02 
Szlsz.: 50800111-15173528 
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