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I. Általános rész 

 

 Név: Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Rövidítése: PBK Egyesület (közhasznú szervezet) 

Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 

Levelezési címe: 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 

 Alapítási éve: 2011.07.20. 

Működési területe: Magyarország. 

Besorolási kategóriája: közhasznú szervezet 

Társadalmi szervezet csoportba sorolása: kulturális tevékenység 

Adószáma: 18222188-1-02 

Az egyesület honlapjának címe: http://www.doke.hu 

Egyesület ügyvezető elnöke: Vozár Pál 

                

 

Kiegészítő megjegyzés: 

 

Működési forma: egyesület 

Üzleti tevékenység:  nincs, az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat  

Jogszabályi háttér:2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

 

 

Számviteli szabályozottság 
 

A közhasznú társaságoknak számviteli politikájukat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény, a „224/2000. 

(XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” (továbbiakban: kormányrendelet), továbbá a 2011. évi CLXXV. 

törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szerint kell kialakítaniuk. 

Az Egyesület a beszámolási időszakról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját a fentiekben részletezett 

előírások szerint készítette el. 

 

Az Egyesület által a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok végrehajtásával, az éves beszámoló 

elkészítésével megbízott: Geresics Tímea egyéni vállalkozó 

 

Mérlegképes könyvelő: 

Név:   Geresics Tímea 
Regisztrációs szám: 178813 

 

Az Egyesület a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

Célok 

A számviteli politika kialakításánál alapvető cél volt, hogy az Egyesület sajátosságainak leginkább megfelelő 

értékelési módokat, elszámolási, eljárási szabályokat írjon elő és ezek a mindenkori valós pénzügyi, és gazdasági 

helyzetet tükrözzék. 

Az Egyesület könyvvezetését és beszámoló készítését a számviteli törvény előírásain túl a kormányrendelet és a 

közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai szerint teljesíti. 

 

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel  
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Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló, amely mellett közhasznú melléklet készítésére is kötelezett a 

kormányrendelet előírásai szerint 

 

Mérleg fordulónap: december 31. 

 

Mérlegkészítés napja: március 31. 

 

Az Egyesület év közben a költségeket kizárólag az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveli munkaszám 

alkalmazásával, melyek év végén a Számviteli törvény előírásainak megfelelően a 8. számlaosztályba kerülnek 

átvezetésre. 

 

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából  

 

Lényegesség kritériumai 

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek 

elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. 

 

A jelentős összegű hiba 

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet 

érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének 

együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden 

esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - 

megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) 

összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 

százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben 

és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban mutatjuk ki. 

 

A fajlagosan kis értékű készletek; a vevőnként, adósonként kisösszegű követelések; a valutás, devizás követelések 

és kötelezettségek év végi átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás; valamint a behajthatatlan követelések 

esetében aránytalan költség tekintetében a számviteli politika fogalmaz meg részletes előírásokat. 

 

Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és értékelési elvek  
 

Amortizációs politika 

 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett 

bekerülési értékből kell kiindulni. 

(A hasznos élettartam meghatározására Egyesületnél műszaki berendezések, gépek, és egyéb eszközök esetében az 

ügyvezető jogosult.) 

 

Egyesületnél a szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték nulla. 

Egyesületnél a fentieken kívüli eszközök esetében a maradványérték nem jelentős, ha annak értéke kevesebb, mint 

1.000,- ezer Ft. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy 

hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. 

 

Alkalmazott leírási módszer(ek) 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az 

egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott 

vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével tervezzük meg, és azokat a 

nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell 

alkalmazni. 
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Értékcsökkenés elszámolása 

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. 

A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzési vagy előállítási 

költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. 

Terven felüli értékcsökkenések ill. visszaírásuk elszámolásának esetei részletesen a számviteli politikában 

találhatók. 

 

Készletek értékvesztése 

 

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési, illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20%-

kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges 

piaci értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.  

Amennyiben a mérleg készítési időpontig a készletek piaci értéke meghaladja a könyv szerinti értékét 

(értékvesztéssel csökkentett értékét), akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt értékvesztés 

összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott készlet könyv szerinti értékét. A visszaírás 

összege nem lehet nagyobb, mint az értékvesztésként elszámolt összeg. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év 

mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés keretében hajtja végre a  szervezet. 

 

Részesedések, részvények, értékpapírok értékvesztése 

 

Részesedések, részvények, értékpapírok a mérlegben nem kerültek kimutatásra. 

 

Követelések  

Az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg 

nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló 

információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - 

veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

Követelések esetében tartós, ha egy éven túli, és jelentős összegnek minősül, ha meghaladja az 50.000 e Ft-ot. 

 

A valuta-és devizatételek értékelése: 

 

Valutával, devizával az Egyesület nem rendelkezett. 

 

A számviteli politika alkalmazása 
 

Az Egyesület a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény 

nevesített eseteiben tért el. 

Az Egyesület mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan 

nyilvántartott értékvesztés a tárgyévben nem szerepel. 

Az Egyesület a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza. 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási lehetőségével 

az Egyesület nem élt. 

Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy 

szerepel-e adat az adott sorban. 

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 

 

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 

 

A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának bemutatására szolgáló mutatók az 1. sz. mellékletben 

találhatók. 
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II. Specifikus rész 
 

Az Egyesület beszámolójában az adatok összehasonlíthatók a nyitó adatokkal. 

 

Számszaki adatok, elemzések 
 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2016 
   adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés előző év tárgyév Változás e Ft-ban Változás %-ban 

Immateriális javak 602 277 -325 46,01 

Tárgyi eszközök 5 422 3 819 -1 603 70,4 

Befeketett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 

Készletek 0 0 0 0 

Követelések 13 41 28 315,4 

Értékpapírok 0 0 0 0 

Pénzeszközök 4 290 9  987 5 697 232,8 

Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 

VAGYON ÖSSZESEN 10 327 14 124 3 797 136,7 

     

Megnevezés előző év tárgyév Változás e Ft-ban Változás %-ban 

Induló tőke 0 0 0 0 

Tőkeváltozás 434 -183 617 - 

Tárgyévi eredmény -617 855 1 472 - 

    Közhasznú tevékenységből -617 855- 1 472 - 

    Vállalkozási tevékenységből 0 0 0 0 

Céltartalékok 0 0 0 0 

Kötelezettségek 4 931 1 392 3 539 28,3 

Passzív időbeli elhatárolások 5 579 12 060 6 481 216,2 

VAGYON FORRÁSA ÖSSZESEN 10 327 14 124 - 3 797 136,7 

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

Eszközök 
 

Az üzleti évben a tárgyi eszközöknél értékcsökkenési leírás változtatása nem történt.  

Az Egyesület mérlegében üzleti vagy cégérték a tárgyévben nem szerepel.  

A kutatással és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan az Egyesület a tárgyévben költséget nem számolt el.  

A tárgyévben 416 753 Ft értékben történt terven felüli értékcsökkenés elszámolva selejtezés, illetőleg leltárhiány 

megállapítása miatt. Eszközöknél további terven felüli értékcsökkenés elszámolás, illetve visszaírás nem történt.  

Az Egyesület – figyelembe véve a jelenlegi eszközök összetételét – nem kíván élni az eszközök átértékelési 

lehetőségével, ezért az üzleti évben értékhelyesbítést nem alkalmazott.  
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A Befektetett eszközöket az alábbi táblázat mutatja a fordulónapra vonatkozóan: 

 

 

Számlaszám Eszközök megnevezése Bruttó összeg  Értékcsökkenés Nettó összeg 

1141 Szellemi termékek DDOP 981 220 703 408 277 812 

123 Parkoló DDOP 800 000 17 578 782 422 

124 Egyéb építmények 185 000 56 291 128 709 

125 Parkosítás DDOP 824 998 18 127 806 871 

131 Műszaki berendezések, 

gépek járművek DDOP 

554 870 96 327 458 543 

1431 Irodai eszközök DDOP 3 317 766 2 109 056 1 208 710 

146 Konyhabútor DDOP 500 000 133 877 366 123 

 Egy összegben 

értékcsökkenésként 

elszámolt tárgyi eszközök 

összesen 

2 802 851 2 802 851 0 

 

161 Befejezetlen beruházás 66 667 0 66 667 

  

Befektetett eszközök : 

10 033 372 

 

5 937 515 4 095 857 

 
 

 

Forgóeszközök 

 

A forgó eszközök között vevői követelés és pénzeszközök kerültek kimutatásra az alábbiak szerint: 

Készpénz 259 455 Ft 

Bankszámla : 9 727 810 Ft, melyből 8 910 816 Ft a TOP-6.9.1-15-2016-00001 azonosítószámú, HELP” – Helyi 

Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program című projekthez kapcsolódik. 

Vevői követelés: 41 000 Ft 

A mérlegben olyan követelés, amely az adósnál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, a tárgyévben nem szerepel. 

Kapcsolt vállalkozásnak tartósan adott kölcsön nem szerepel. 

Értékpapírjai az Egyesületnek nincsenek. 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások 

 

Aktív időbeli elhatárolások 2016. évben nem került kimutatásra a mérlegben, azzal az Egyesület nem rendelkezett 

 

Források 
 

Saját tőke 

 

Saját tőke Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Induló tőke 0 0 0 0 

Tőkeváltozás 434 0 617 -183 

Tárgyévi eredmény -617 855 617 855 

    Közhasznú tevékenységből -617 855 617 855 

    Vállalkozási tevékenységből 0 0 0 0 

 

Az Egyesület tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. 
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Az Egyesület sem az előző években, sem a tárgyévben lekötött tartalékot nem képzett.  

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, eredménye teljes egészében a közhasznú tevékenységéből 

ered, mely a 2016. évben nyereséget mutat 855 e Ft értékben. 

 

Céltartalékok 

 

Tárgyévben céltartalék képzés és feloldás nem történt. 

 

Kötelezettségek 

 

A kötelezettségek között 1 392 e  Ft értékű rövidlejáratú kötelezettség került kimutatásra az alábbiak szerint: 

Főkönyvi 

szla 

száma Megnevezés 

Adatok 

Ft-ban 

454 Szállítók 179889 

4541 Belföldi anyag és áruszállítók 179889 

462 Személyi jövedelemadó elszámolása 39730 

4622 Személyi jövedelem adó TOP 94150 

471 Jövedelemadó elszámolási számla 629265 

4711 Keresetelszámolási számla 204315 

4713 TOP Nettó bér 424950 

4731 Nyugdíjbiztosítási alap 28800 

47312 Nyugdijjárulék TOP 60000 

4732 Egészségbiztostási alap 24480 

47322 Egészségbiztosítási és munkerőpiaci alap TOP 51000 

4733 Szociális hozzájárulási adó 57600 

47332 SZOCHO TOP 169870 

4742 Egyszerüsített foglalkoztatás közterhe 3000 

4792 

PMJV kapott támogatás, ill. tagi kölcsön visszafizetési 

kötelezettséggel 55000 

 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, melynek a hátralévő futamideje több mint öt év.  

A mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel. 

Az Egyesületnek zálogjoggal, vagy egyéb joggal terhelt (biztosított) kötelezettségei nincsenek. 

A tárgyévi kötelezettségek között olyan, ahol a visszafizetendő tőkeösszeg nagyobb a kapott összegnél, nincs. 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából 

jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

 

Passzív időbeli elhatárolások 

 

Passzív időbeli elhatárolások értéke 12 060 e Ft, mely részben 3 964 709 Ft értékben a DDOP-4.1.2/B-13-2014-

0004 azonosító számú, „Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécsbányatelepen” című 

projekthez kapcsolódóan felmerült bevétel  azon része, mellyel szemben még nem került költség elszámolásra. 

Illetve 8 095 017 Ft értékben pedig a TOP-6.9.1-15-2016-00001 azonosítószámú, HELP” – Helyi 

Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program című projekthez kapcsolódóan felmerült bevétel  azon része, mellyel 

szemben még nem került költség elszámolásra 

 

 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási 

lehetőségével az Egyesület nem élt.  
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Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy 

szerepel-e adat az adott sorban. 
 

 

Bevételek összetétele 

   adatok e Ft-ban 

Jogcím közhasznú vállalkozási vegyes összesen 

Kiszámlázott szolgáltatás  1 279 0 0 1 279 

Önkormányzati támogatások  5 592 0 0 5 592 

Költségvetési támogatások  9 947 0 0 9 947 

Egyéb támogatások 0 0 0 0 

Szja 1 % felajánlás 63 0 0 63 

Magánszemélyektől és vállalkozásoktól kapott támogatás 325  0 0 325  

Külföldi szervezetektől kapott támogatás 0 0 0 0 

Céltartalék felhasználása 0 0 0 0 

Egyéb nem részletezett (tagdíj) 12 0 0 12 

Kapott kamatok, árofolyamdifferenciák 5 0 0 5 

Elengedett kötelezettségek 0 0 0 0 

összesen 17 223 0 0 17 223 

     

     

támogatások 15 777    

támogatások aránya az összes bevételhez 91,6 %    
 

Egyéb ráfordítások 

 

Egyéb ráfordítások  

adatok e Ft-ban 

Káreseményekkel kapcsolatos kifizetés 0 

NAV-nak fizetett késedelmi pótlék 0 

Egyéb bírságok 0 

Készletek értékvesztése, TE tervenfelüli écs 

(selejtezés) 

416 

Céltartalék képzés 0 

Cégautóadó, gépjárműadó 0 

Le nem vonható áfa 0 

2 7 

Összesen: 423 

 

Támogatások bemutatása 
 

A kapott támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Az Egyesült a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004 azonosító számú, „Lakhatási integrációt erősítő 

településrehabilitáció Pécsbányatelepen” című projekt lebonyolításában részt vesz 2014. augusztus 1 

naptól-2015. november 30. A projekthez kapcsolódó kiadások és bevételek a főkönyvi nyilvántartásban 

elkülönítetten kerültek rögzítésre, a támogatáshoz kapcsolódóan a 2016.évben a projekt ideje alatt 
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beszerzett befektetett eszközök után elszámolt értékcsökkenés jelent meg. 

 

Az Egyesület a TOP-6.9.1-15-2016-00001 azonosítószámú, HELP” – Helyi Esélyegyenlőségi és 

Lakhatási Program című projekt lebonyolításában vesz részt 2016..09.01-2018.08.31. napig. A projekthez 

kapcsolódó kiadások és bevételek a főkönyvi nyilvántartásban elkülönítetten kerültek rögzítésre 

 
 

Az Egyesület 2016 évben magánszemélynek, szervezetnek támogatást nem adott. 

 

 

Mérlegen kívüli tételek 
 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából 

jelentőséggel bír: 

• jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettség: nincs 

• végkielégítési kötelezettség: nincs 

• kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség (hitelkeret, garanciavállalás, stb): nincs 

 

Mérlegen kívüli egyéb tételek (függő- és jövőbeni kötelezettségek tételei): nincs 

 

III. Tájékoztató rész 
 

Bér és létszámadatok 

Az Egyesület Elnöke az üzleti évben az Egyesülettől előleget, kölcsönt nem vett fel, az Egyesület nevében nem 

vállalt garanciát, részére bérfizetése nem történt. 

 

Állománycsoport Átlagos létszám (fő) Bruttób érköltség (e Ft) 
Szem.jell.egyéb 

kifizetés (e Ft) 

Egyesületet 

terhelő 

járulékok (e Ft) 

Szellemi foglalkozású 5 5 211 0 1 393 

Fizikai foglalkozású 1 756 0 190 

Állományon kívüli 0 0 0 0 

Megbízottak 2 370 0 89 

Összesen 8 6 337 0 1 672 

 

 

Környezetvédelem 

A tevékenység jellegéből adódóan az Egyesület nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység 

során keletkező környezetre káros anyagok elenyészők. 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra. 

A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. 

 

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és 

valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 

 

Képviselet 

 

A társaság képviseletére és az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személyek: 
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Név:   Vozár Pál 

Lakcím:  7627 Pécs, Gesztenyés u . 30. 

 

Az Egyesület tevékenységének bemutatása a 3. sz mellékletben található. 

 
1. sz. melléklet 

 

Mutató megnevezése Előző év Tárgyév 

Tartós befektetések az összes eszköz arányában 58,3% 29% 

Forgóeszköz az összes eszköz arányában 41,67% 70,9% 

Tőkeszerkezet (saját vagyon az összes forrás arányában) - 4,7% 

Működő tőke az összes forrás arányában 87,2 720,4 

Működő tőke -628  8 636 

Saját vagyon a befektetett eszköz arányában - 16,4 

Tartós forrás a befektetett eszközök arányában - - 

Pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek arányában 87% 717,4% 

Követelések és pénzeszközök a rövid lej.köt.arányában 87,3% 720,4% 

Rövid lejáratú eszközök és források aránya 87,3 720,4 

Likviditási mutató 0,87 7,04 

 

Üzleti arányszámok meghatározása (mérlegből vett sorok): 

 

 

1. Befektetett eszközök az összes eszköz arányában 

 

Befektetett eszközök   A sor 

   =               

   Összes eszköz   A sor + B sor + C sor 

 

Megjegyzés: Befektetett eszközök (A sor) = I. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 

III. Befektetett eszközök 

 

 

 

2. Forgóeszközök, az összes eszköz arányában 

 

Forgóeszköz    B sor 

   =     

Összes eszköz      A sor + B sor + C sor 

 

 

 

3. Tőkeszerkezet (saját vagyon az összes forrás arányában) 

 

Saját vagyon    D sor 

   =      

Összes forrás   D sor + E sor + F sor + G sor 

 

 

4. Működő tőke az összes forrás arányában 
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Működő tőke   B sor + C sor – F/III sor 

   =      

Összes forrás   D sor + E sor + F sor + G sor 

 

Működő tőke =  Forgóeszközök    + B sor 

Aktív időbeli elhatárolások  + C sor 

Rövid lejáratú kötelezettségek  - F/III sor 

 

5. Saját vagyon a befektetett eszközök arányában 

 

Saját vagyon    D sor 

   =      

Befektetett eszközök   A sor 

 

 

6. Tartós forrás a befektetett eszközök arányában 

 

Saját vagyon +     D sor + F/I sor + F/II sor 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

          =         

Befektetett eszközök        A sor 

 

 

7. Pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek arányában 

 

Pénzeszközök    B/IV sor 

    =           

Rövid lejáratú kötelezettségek  F/III sor 

 

 

8. Követelések és pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek arányában 

 

Követelések    + B/II sor 

Értékpapírok    + III sor 

Pénzeszközök    + IV sor 

Hosszú lejáratú bankbetétek  + A/III/20 sor 

    =     

Rövid lejáratú kötelezettségek     F/III sor 

 

 

9. Rövid lejáratú eszközök és források aránya 

 

Forgóeszközök   + B sor 

Aktív időbeli elhatárolások  + C sor 

Hosszú lejáratú bankbetétek  + A/III/20 sor 

    =     

Rövid lejáratú kötelezettségek     F/III sor + G sor 

 

 

10. Likviditási mutató 

 

Forgóeszközök    B sor 

           =                  



12/34 

Rövid lejáratú kötelezettségek  F/III sor 

 

 

Egyéb tájékoztatás 
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2. sz. melléklet 

 

Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása 

támogatásonkénti megbontásban   

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés 

Támogatás időtartama 2016.01.01 – 2016.12.31 

Támogatás összege 3.000.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 3.000.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 3.000.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 3.000.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi 2.186.770.- 

o Dologi        816.230.- 

o Felhalmozási                   0 

o Összesen     3.000.000.- 

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Január 

Január 11-én a budapesti Bohócok a láthatáron csoport látogatott el a Közösségi Házba Ablak című 

előadásával, amelyet néhány pécsbányai fiatal, a Faág Baráti Kör és a Pécsi Gyermekotthon  fiataljai 

tekintettek meg. Az előadás a Közösségi Ház Ifi-klubjában került megrendezésre a Pécsi Szín-Tér 

Egyesület tagjainak közreműködésével. A pécsbányai fiataloknak hozott előadás egy nehéz sorsú család, 

egy anya, egy apa és egy fiú tragikus történetét mutatta be. A színdarab megtekintése után a színészek egy 

45 perces feldolgozó foglalkozást tartottak a fiatalok számára, hogy segítsék őket a látottak feldolgozásában 

és pontosabb megértésében.  

Januárban 21-én közösségi évtervező műhelyt tartottunk a helyi lakosság bevonásával. 

Január 26-án, kedden tartotta az alakuló közgyűlését a Közösségi Házban a Ezeréves Gesztenyés Szociális 

Szövetkezet. A szövetkezet 20, többségében pécsbányai lakos összefogásával, a Pécsbányai Kulturális 

Egyesület támogatásával jött létre. 

A szövetkezet alapításának ötlete a Gesztenyés Jövőműhely informális csoport tagjaitól származik, akik a 

szövetkezet alapító tagjai is egyben.  

A Szociális Szövetkezet célja a formálódó közösség által megfogalmazott helyi értékek középpontba 

helyezésével, megerősítésével, kommunikálásával kimozdítani a városrészt jelenlegi szegregált állapotából, 

ezáltal a helyi identitás erősítése és pozitív társadalmi folyamatok generálása. 

          A helyi szelídgesztenyés gondozásával, a mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással, értékesítéssel, 

és az ezekhez kapcsolódó további tevékenységekkel egy új, természetközpontú identitás kialakításába 

fogunk, melynek meghatározó része a településrészen élő, hátrányos helyzetű munkavállalók, álláskeresők, 

nemzeti kisebbséghez tartozók, alacsony iskolai státusszal rendelkezők munkahely teremtése, képzése, 

közösségbe vonása. 

Az Egyesület infrastrukturális támogatással, önkéntesei segítségével támogatja a Szövetkezet talpra állását.  
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Február 

Február 13-án, szombaton este 19 órától zenés-táncos farsangi mulatságot tartottunk a Közösségi Házban. 

A német tanfolyam februárban is heti rendszerességgel csütörtök esténként 17:45-19:15 között került 

megtartásra kezdők és újrakezdők száméra. 

Februártól folytatódott a boksz klub, heti három alkalommal Dunai Sándor vezetésével. 

Az edzések időpontja: Hétfő, szerda, péntek 16:30 – 18:30 

 

Februártól szerdánként 18:30 és 19:30 között Pucher-Wilk Ágnes vezetésével mozogni Pilates kurzus 

került megtartásra a Közösségi Ház tornatermében.  

Keddenként és csütörtökönként 16:00 és 19:00 között ping-pong klubot tartottunk a Közösségi Ház 

tornatermében.  

 

Az ifiklub februári programjai 

 

Februárban, új önkéntesek bevonásával újraindult a tanulókör. 

Első alkalom: 2016. február 9., kedd 16:30  

 

 

Március 

Utazóklub című programsorozatunk keretében meghívott vendégeink a világ különböző tájain tett 

utazásaikról számolnak be nekünk. Márciusi vendégünk Szinyákovics Béla volt, aki az előző nyáron 

Komlóról, Európán át, egészen a Jeges-tengerig kerékpározott.  

Március 19-én, szombaton szemétszedési akciót szerveztünk, hogy szebbé, tisztábbá tegyük lakóhelyünket. 

A szemétszedéshez szemeteszsákokat és kesztyűket az akció szervezői biztosítottak, amit a Közösségi 

Házban lehetett átvenni. 

Március 24-én, csütörtökön délután került megrendezésre az idei húsvétváró rendezvény. Készültünk 

kreatív, kézműves foglalkozásokkal, amin a gyerekek jó hangulatban készíthettek fonálból kiscsibéket, 

agyagtojást festhettek, hajcsatot díszíthettek szalaggal, gyöngyökkel és tojást festhettek.  

A délután második felében a sorversenyé volt a főszerep. Három csapat versenyzett egymással ügyességi és 

szórakoztató feladatokat teljesítve. A végén kis húsvéti édességcsomaggal jutalmaztuk a csapatok tagjait. 

A rendezvényen teával, pogácsával és színes kaláccsal vártuk a résztvevőket. 

 

Az ifiklub márciusi programjai 

Márciusban kezdetét vette a heti rendszerességgel hétfőnként megrendezésre kerülő csak csajok 

foglalkozássorozat, amely egy tinédzsereknek szóló, nyitott érzelmi és testi fejlődéssel kapcsolatos 

beszélgető klub. 

A MOL Kösz! Program 2015-ben pályázatot hirdetett, mely azt tűzte ki céljául, hogy a helyi civil 

szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak 

meg.  

Nagy örömmel fogadtuk, hogy a Pécsi Szín-Tér Egyesület, Murál Morál Alkotó természetünk című 

pályázata 2016-ban a nyertesek közé jutott.  

A programba a pécsi Leőwey Klára Gimnázium és a Janus Pannonius Gimnázium diákjait vonták be, akik 

vállalták, hogy a Pécsbányai Közösségi Házban működő tanulókör kisdiákjaival közösen részt vesznek a 

több állomásos kreatív programsorozatban, aminek fő célja saját természetünk és a minket körülvevő 

természet felfedezése, illetve az alkotó-romboló erőkkel való találkozás. 

A programsorozat első állomása a Közösségi Ház Ifiklubjában került megrendezésre, ahol a pécsbányai 

gyerekek és a belvárosi gimnazisták együtt alkothattak: természetes alapanyagú festékekkel, egymás 

történeteit feldolgozva.   
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Márciusban továbbra is minden kedden és szerdán 16:30-tól folytatódtak a tanulókörös foglalkozások és az 

önkéntesek toborzása. 

 

 

Április 

Április 9-én, szombaton utcaszépítő akciót tartottunk Pécsbánya szerte, ahol megterveztük és elkezdtük 

megvalósítani, hogyan tudnánk szebbé, színesebbé, barátságosabbá tenni Pécsbánya utcáit, annak 

érdekében, hogy mindenki örömmel sétáljon végig a környéken. 

Utazóklub című programsorozatunk keretében 2016. április 22. pénteken 17 órakor 

vendégünk Horváth László volt, aki 8 hónap alatt körberepülte a földet. 

 

 

Május 

Május 7-én gyereknapot szerveztünk a Közösségi Házban, ahol a résztvevők az alábbi programokon 

vehettek részt: 

Ugrálóvár 

Bábelőadás – Meseablak – Egyszer volt, hol nem volt… 

Szilas Miklós: Van egy mesém, zenés gyermekműsor 

Lufi hajtogatás 

Arcfestés 

Kézműves foglalkozás 

Rendőrségi bemutató 

Közterüet felügyelők foglalkozása 

Lángos evő verseny  

Zsákbamacska 

Vattacukor 

A program a Nők Összefogás Pécsbányáért, a Keleti Városrészi Óvoda Sétatér Utcai Tagóvodája és a 

Pécsbányai Kulturális Egyesület szervezésében valósult meg. 

Május 21-én, szombaton a tavalyi évhez hasonlóan virágosítási akciót szerveztünk. 2500 tő virágot 

ültettünk ki Pécsbánya területén. 

 

Az első alkalom nagy sikerére való tekintettel májusi utazóklubunk vendége ismét Horváth László 

világutazó volt, aki folytatta áprilisban megkezdett képes beszámolóját a világ körüli útjáról.  

Május 17-én, kedden, délelőtt 11-től drámapedagógia foglalkozást tartott a Káva Kulturális Műhely a 

Közösségi Házban helyi középiskolásoknak. A drámaórán a Kávás vendégek felkészítették a résztvevőket a 

júniusban Budapesten megrendezésre kerülő közösen előadott színházi előadásra.  

A Nemzeti Művelődési Intézet Baranya megyei irodája együttműködve a Pécsbányai Kulturális Egyesülettel 

áprilisban indította el a Közösségi Mozi és Médiaműhely ifjúsági közösségfejlesztő mintaprogramot. Két 

hónapon át heti rendszerességgel a műhelyfoglalkozásokon a résztvevők közösen ismerkedhetnek meg a 

magyar filmművészet alkotásaival, és sajátíthatják el a fényképezés, filmkészítés fortélyait. 

A program célja, hogy cselekvő helyi közösség jöjjön létre, az érdeklődő, tehetséges fiataloknak, 

alkotóknak, a filmkultúra megismerése mellett lehetőségük legyen alkotó képességeikre alapozva saját 

filmeket is elkészíteni. 

A találkozók során a fiatalok filmeket nézhettek, elemezhetnek és dolgozhattak fel együtt, emellett 

kreativitásukat közös cselekvéssé generálhatták: a helyi értékek feltárása, környezeti, természetvédelemi, 

épített vagy megőrzött örökség bemutatása, saját élethelyzetük, gondolataik, cselekvéseik megfilmesítése 

által. 

2016 áprilisában illetve májusában minden héten, csütörtökön tartottunk foglalkozásokat, a nyár folyamán 
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pedig filmvetítéseket tartottunk. 

Csoportvezető: Égi Márti 

Médiaműhely filmes szakembere: Komjáthy Máté 

A projekt fő szakmai támogatója a Magyar Művészeti Akadémia. 

Májusban csütörtökönként kézműves alkotó foglalkozásra vártuk az óvodásokat és iskolásokat a Közösségi 

Ház Ifi-klubjában. Különböző kézműves technikákkal ismerkedhettek meg a fiatalok, és együtt alkothattak 

jó hangulatú közegben.  

 

 

Június 

Júniusban utolsó alkalommal láttuk vendégül utazóklubunkban Horváth László világutazót, aki ezúttal 

befejezte az előző hónapokban megkezdett képes beszámolóját a világ körüli útjáról.  

 

Juniális 

A korábbi hagyományainkhoz híven június első hétvégéjén idén is megtartottuk a Pécsbányai Juniálist. 

A juniálison a látogatók a következő programokon vehettek részt: 

- Tűzrakóhely készítés természetes anyagokból 

- Alkotófoglalkozás - festés természetes festékanyagokkal 

- Kiállítás a Pécsi Szín-Tér Egyesület "Alkotó Természetünk" című pályázatának keretén belül készült 

alkotásokból 

- Álomfogó készítés 

- Trambulin 

- Sorverseny 

- Főzőverseny  

- Pécsbánya erősembere verseny 

Június 8-án, szerdán ismét turkálót tartottunk az étkezőben, ahol gyerek és felnőtt ruhákat és cipőket 

lehetett vásárolni jelképes áron.  

A nyári szünet előtti utolsó médiaműhelyen június 9-én kirándulni ment a csapat.  

 

 

 

 

Szeptember 

Hagyományainkhoz híven bányásznap alkalmából az idei évben is ünnepélyes koszorúzást tartottunk a 

Pécsbányatelepi temetőben álló bányászemlékműnél 2016. szeptember 3-án, szombaton. 

Utazóklub című programsorozatunk vendégei szeptemberben Fadgyas Enikő és Boros Balázs voltak, akik 

tavasszal Kelet felé, Ázsiába indultak bringával. Az Élménykülönítmény tagjaiként szeretnének 

támogatókat toborozni a Bátor Tábor Alapítvány számára. Hosszú és kalandokkal teli útjukról tartottak 

képes beszámolót a Közösségi Házba látogatók számára.  

2016. szeptember 14. szerda filléres turkálót tartottunk a Közösségi Házban. 

2016. október 8-án a Pécsbányai Kulturális Egyesület második alkalommal is megszervezte a Gesztenye 

Liget Fesztivált a Pécsbányai Gesztenyésben. A fesztivál előkészületeképp szeptemberben megkezdtük az 

önkéntesek toborzását a településrészen, iskolákban valamint más városi önkéntes csoportok körében. 

A második Gesztenye Liget Fesztiválhoz kapcsolódóan „Gesztenyés Legendáriuma” témájú rajz – és 

meseíró pályázatot hirdettünk pécsi óvádosok és iskolások számára. 

A 2015-ös Gesztenye Liget Fesztivál alkalmával felavatott első lábon álló szelídgesztenye szobor 

felavatását követően a Gesztenyésben kialakításra kerülő szoborpark 2016 őszén újabb darabbal bővül. A 

Pécsbányai Kulturális Egyesület ez alkalommal nyílt pályázatot hirdetett meg szobrászművészek részére a 

gesztenyefa szobor megfaragására. A pályázatra az ország több részéről is érkeztek pályázatok, amelyek 
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közül a szakmai zsűri a helyi közösség bevonásával választotta ki a végül megfaragásra kerülő alkotást. A 

második szelídgesztenye szobrot a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának két frissen végzett 

hallgatója Burián Norbert és Kincses Előd faragták majd meg. Az október 8-i Gesztenye Liget Fesztiválon 

átadásra kerülő, „Átváltozás” című alkotás a szarvasbogár fejlődésének három stációját mutatja be. A 

szobor egyszerre hívja majd fel a figyelmet a Gesztenyés élővilágának gazdagságára és Pécsbánya 

fokozatos fejlődésére, a területen zajló pozitív folyamatokra. 

 

Az ifiklub szeptembertől induló rendszeres programjai 

 

Szeptember elsejétől indult a TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001-HELP programunk konzorciumi 

partnerségben PMJV Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen. E program keretében 

szeptemberben a következő gyermek-és ifjúságvédelmi foglalkozásokat indítottuk el: 

Alkotófoglalkozás 

Minden csütörtökönként 16:30-kor az ifiklubban. 

 

Zenei foglalkozás  

Péntekenként 16:30-tól 18:00-ig. 

 

Nemzetek konyhája 

A klubfoglalkozás keretében  más nemzetek ételeinek elkészítését, ízvilágát, szokásaikat.   

Havi rendszerességgel 

 

Tanulókör  

Heti 1 alkalom, kedd 

A foglalkozásokon a gyerekek egy – egy segítővel tanulnak, leckét írnak, felkészülnek a dolgozatokra. A 

még óvódás korú gyerekek is részt vesznek a tanulókörön, rajzolnak, fejlesztő játékokkal játszanak. 

A foglalkozásokon családias a hangulat. A tanulópárok nem fixek, mindenki tanulhat mindenkivel, attól 

függően, hogy éppen milyen tantárgyból szorul segítségre.  

A gyerekek minden foglalkozás végén pontokat kapnak szorgalmukért cserébe. Ezeket a pontokat 

negyedévenként beválthatják értékes meglepetésekre: közös mozizás, bábszínházazás a tanulópárral, 

füzetek, írószerek, játékok. 

 

Munkaerő-piaci tanácsadás 

Ügyfélfogadási idő: 

Szerda: 10-12 óráig 

Csütörtök: 14-16 óráig 

és egyénileg megbeszélt időpontokban. 

 

Szolgáltatások: 

- Önéletrajzírás 

- Állásajánlatok keresése 

- Álláspályázat összeállítása  

- Felkészítés a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra 

A szolgáltatás megváltozott munkaképességűek számára is elérhető 

 

Számítástechnika klub 

Októberben beindult a számítástechnika klub, ahol klubvezetőnk segített eligazodni az interneten található 

munkalehetőségek között.  
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Német nyelvi klub 

A német nyelvi klubunk korábban is nagy népszerűségnek örvendett, ezért a TOP projekt keretei között 

szeptembertől, keddi napokon 18.00-20.00 közötti időben újraindítottuk. 

 

Október 

Októberben heti rendszerességgel folytatódott a kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak szóló német nyelvi 

klub. 

Októbertől új aerobic kurzus indult a Közösségi Házban heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 19.00 

és 20.00 között! 

A TOP projekt keretében ismét elérhetővé vált a munkaerő-piaci szolgáltatás a Pécsbányai Közösségi 

Házban: 

Ügyfélfogadási idő: 

Szerda: 10-12 óráig 

Csütörtök: 14-16 óráig 

és egyénileg megbeszélt időpontokban. 

Októberben beindult a számítástechnika klub, ahol klubvezetőnk segített eligazodni az interneten található 

munkalehetőségek között.  

 

 

November 

A Pécsbányai Kulturális Egyesülettel szoros együttműködésben dolgozó Ezeréves Gesztenyés Szociális 

Szövetkezet társadalmi vállalkozásba fogott 2016 őszén. A vállalkozás célja, hogy a Gesztenyés termésének 

hasznosításán keresztül bevételi forrást tudjon biztosítani minél több Pécsbányainak és Pécsbánya jó hírét 

vigye városszerte. 2016 november 5-től a belváros több pontján megtalálható volt az első árusító stand, 

amelynél friss, helyi sült gesztenyét vásárolhattak pécsbányai lakosoktól.  

November 12-én, szombaton Nők Összefogása Pécsbányáért jótékonysági börzét tartott. A helyjegyekből 

befolyt összeget a Keleti Városrészi Óvoda Sétatér Utcai Tagóvodájának és a NÖP-nek ajánlották 

fel.Utazóklub című programsorozatunk keretében novemberi meghívott vendégünk Mánfai György 

fotográfus volt, aki ausztráliai élményeiről tartott fényképes bemutatót a Közösségi Házban.November 15-

én a Nők Összefogása Pécsbányáért csoport és a Sétatér Utcai óvoda együttműködésével megvalósult az a 

Márton-naphoz kapcsolódó nyilvános esemény, melyen nemcsak a helyi lakosok –szülők, civil szervezetek, 

érdeklődők-, hanem néhány döntéshozó is részt vett. Ezen az alkalmon hallhattunk az óvoda színes nevelési 

programjáról, a NÖP által indított összefogásról és a felmérés eredményeiről, amit egy kiállítás formájában 

foglalták össze. Az együttlétet az ovisok produkciói is gazdagították: magyar népi játékokat adtak elő az 

óvónők, és cigány dalokat Balog János vezetésével. Márton-nap alkalmából még kézműveskedni is lehetett: 

tésztából, papírból, a Zöld-Híd Alapítvány vezetésével hulladákból alkothattak szülők és gyerekek. Az 

esemény egy rövid felvonulással zárult a meggyújtott lámpásokkal. 

2016. november 16-án 14 órakor megemlékezésre került sor az 1956-os forradalom mártírjára, Málics 

Ottóra, sírjánál a pécsbányai temetőben. 

 

December 

Karácsonyi kívánságműsor 

A 2016. év lezárásaképp egyesületünk karácsonyi kívánságműsort hirdetett. A kívánságműsor lényege, 

hogy mindenki kívánhasson egyet az Egyesülettől, így megoszthassa a jövő évi programokra vonatkozó 

vágyait, ötleteit. Szeretnénk a 2017-es évben az eddigieknél is erősebben olyan programokat szervezni a 

Közösségi Házban és egész Pécsbányán, amik a helyi igényekre reagálnak.  

A kívánságokat az arato.vilja@gmail.com címre, a Közösségi Ház facebook oldalának küldött üzenetben 

vagy személyesen a hírlevélből kivágott kívánságlista leadásával juttathatták el hozzánk a helyiek! 

2016-ban december 3.-án, szombaton 19.00 órakor kerül megrendezésre a hagyományos Szt. Borbála napi 

mailto:arato.vilja@gmail.com
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hangversenyünk a pécsbányatelepi templomban. 

A belépés díjtalan volt, a résztvevők pedig J. S. Bach, F. Schubert, Mozart műveit hallgathatták meg a 

 következő fellépők előadásában: 

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 

Pécsi Gospel Kórus 

A hangversenyt követően vendégül láttuk a hallgatóságot a Pécsbányatelepi Közösségi Házban. 

A koncert egyesületünk és Rigóder-Domb Érdekvédelmi Fórum Egyesülettel közös szervezésében valósult 

meg. 

A rendezvény támogatója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

December 6-án 16:30-19 óráig a Mikulás alkalmából színes délutáni programot szerveztünk a Közösségi 

Házban a Pécsi Szín-Tér Egyesület közreműködésével.  Kvízzel, alkotással, messziről jött meglepetés 

vendéggel, zenével, énekkel és finomságokkal vártuk a gyerekeket és szüleiket. 

December 10-én szombaton 15-19 óráig családi kézműves délutánt tartottunk a Pécsi Szín-Tér Egyesülettel 

közösen a Közösségi Házban. A rendezvény résztvevői 6 különböző tevékenységben próbálhatták ki 

kreativitásukat, és tehetk ezzel ünnepibbé otthonukat.  

 

A Pécsbányai Közösségi Ház 2016 december 23. és 2017 január 2. között karácsonyi szünet miatt zárva 

tartott. 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés 

Támogatás időtartama 2016.01.01 – 2016.12.31 

Támogatás összege 400.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 400.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 400.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 400.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                0 

o Dologi        400.000.- 

o Felhalmozási                   0 

o Összesen        400.000.- 

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2016. október 8-án második alkalommal került megrendezésre a Pécsbányai Kulturális Egyesület 

szervezésében a Gesztenye Liget Fesztivál. A fesztiválon a hűvös idő ellenére megközelítőleg annyi 

látogató vett részt (összesen nagyjából 1000-1500 ember), mint a 2015-ös első rendezvényen. A fesztiválon 

számos kulturális, gyermek- és gasztronómiai programjának a sikerével a tervezett eredményeket elérte, az 

első évhez képest számos új programelemet valósítottunk meg illetve az első év kezdeti hibái közül a 
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legtöbbet sikeresen kiküszöböltük. 

A rendezvényt egy hónappal a megrendezése előtt kezdtük el hirdetni különböző pécsi és baranyai online és 

nyomtatott újságokban, rádióban, televízióban és a Pécsbányára járó buszokon működő buszrádióban. A 

rendezvényt követően több cikk is megjelent az eseményről helyi nap- és hetilapokban. 
http://www.bama.hu/baranya/kultura/fesztival-tolti-meg-elettel-az-ezereves-gesztenyest-683700/ 

http://pecsiplusz.hu/kultura/ajanlok/gesztenye-liget-fesztival-erik-a-masodik-201601001 

http://civilhirugynokseg.hu/gesztenye-liget-fesztival/  

http://port.hu/esemeny/fesztival/gesztenye-liget-fesztival/event-festival-19433 

A gyermekeknek és felnőtteknek szóló két helyszínen zajló színpadi programok mellett a látogatókat 

további kísérőprogramok várták a Baranya Megyei Esélyek Háza által szervezett Sansz Játszóház, A 

CINKE Program irodalmi műsora, állatsimogató, a közterület felügyelet gyermekeknek szóló foglalkozása, 

szénabála labirintus, kézműves foglalkozások. A rendezvény része volt továbbá egy kézműves vásár, ahol  

tizenöt helyi és környékbeli kistermelő és kézműves termékeit vásárolhatták meg a fesztiválra látogatók.  

Szeptember elején kiírtunk egy meseíró és egy rajzpályázatot pécsi iskolás gyerekek számára, aminek az 

eredményhirdetése valamint a képek kiállítása a fesztiválon történt meg. A legjobb alkotások (mind a 

beérkezett mesék, mind pedig a rajzok) a fesztivál alkalmával felavatott meseösvény alapját képzik. 

A tavalyi év pozitív visszajelzéseiből építkezve az idei évben is szerettünk volna megfaragtatni egy 

kiszáradt szelídgesztenyefát egy szobrásszal. Ez alkalommal azonban nyilvános pályázatot írtunk ki 

szobrászok számára egy a Gesztenyeligetben található fa újraértelmezésére. Hat pályázat érkezett be a 

kiírásunkra, amelyek közül a helyi közösség tagjai valamint a Gesztenyés első faszobrának alkotója, Miklya 

Gábor szakértő segítségével választottuk ki. A PTE Művészeti Karának két fiatal szobrászhallgatóját, 

Burián Norbertet és Kincses Elődöt, akik végül megfaragták a második szobrot. A szobor címe 

„Átváltozás”, és a szarvasbogár három fejlődési stádiumát mutatja be, ezzel is szimbolizálva a Gesztenyés 

és az egész településrész folyamatban lévő változását, fejlődését. A szobor a tavalyi évhez hasonlóan a 

fesztiválon került ünnepélyes átadásra. 
http://www.bama.hu/iframe/baranya/kozelet/pecsiek-faragnak-pecsbanyan-671993/  

A fesztivál kiemelt jelentőséggel bírt a helyi lakosok számára, mivel alkalmat adott arra, hogy a 

településrészen tevékenykedő szervezetek, önkéntesek, helyi lakosok megmutassák Pécsbánya értékeit, 

szépségeit, ezáltal pedig tegyenek a településrész külső és belső negatív megítélése ellen. A rendezvényen 

illetve annak előkészítésében több mint ötven helyi és a város más részeiről érkező önkéntes vett részt, akik 

a rendezvény sikerén fellelkesedve további együttműködési lehetőségek után érdeklődtek.  

A rendezvény a továbbiakban is évi rendszerességgel kerül majd megrendezésre, évről évre változó és 

bővülő program és helyi termék kínálattal.   
 

A rendezvény részletes programja az alábbi volt: 
 

Gyermekszínpad: 

10.00-10.30: Helyi csoportok (óvoda) bemutatói 

10.30-11.30: Ecc-Pecc zenekar fellépése 

11.30-12.30: Márkus Színház műsora 

13.00-14.00: Szilas Miklós előadása 

14.00-15.00: Dénes Anett és barátai  

15.00-16.00: Tamás Éva Játéktára 

 

Nagyszínpad: 

10.00-12.00: Gesztenyés Erős Embere verseny 

13:50-14:00 Szablyavívók bemutatója 

14.00-14.45: Képviselői köszöntők, díjátadók 

15.00-15.45: PTE Zenélő Egyetem fellépői 

15.45-16.30: PMD Blues Band  

17.00-18.00: PsychoMutants 

http://www.bama.hu/baranya/kultura/fesztival-tolti-meg-elettel-az-ezereves-gesztenyest-683700/
http://pecsiplusz.hu/kultura/ajanlok/gesztenye-liget-fesztival-erik-a-masodik-201601001
http://civilhirugynokseg.hu/gesztenye-liget-fesztival/
http://port.hu/esemeny/fesztival/gesztenye-liget-fesztival/event-festival-19433
http://www.bama.hu/iframe/baranya/kozelet/pecsiek-faragnak-pecsbanyan-671993/
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18.00-19.00: BOSS 

19.00-19.20: Rap Telepi Crew 

 

Gyerek udvar (10.00-16.00): 

10:00-13:00 Állatsimogató a Pécsi Állatkert szervezésében 

10:00-16:00 Közterület-felügyelet 

11:00-14:00 Szappanbuborék eregető 

11:00-17:00 Kézműves foglalkozások  

11:00-13:00 Ovi  

13:00-15:00  Agyagozás  

13:00-15:00 PSZT1- gesztenye bábú  

15:00-17:00 PSZT2- papírmerítés  

16:00–17:30 Csimota papírszínház 

A Nők Összefogása Pécsbányáért standja 

szénabála labirintus 

 

Gesztenyés (10.00-20.00): 

Sült gesztenye árusítás, büfé, kürtőskalács, minifánk 

10:00-16:00 Olvasóliget  

10:00- 16:00 Csorba Győző Könyvtár 

12:00-14:00 CINKE program 

10:00-16:00 SANSZ PLACC 

10:00-18:00 Kézműves kirakodó vásár 

8:00-14:00 Túrázók  

8:30 - Melitta SE 

10:00 Helian Na-Tour 

Hurcibaba 10-kor indulnak a Mecsextrémből 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés/környezetvédelmi 

alap 

Támogatás időtartama 2016.01.01 – 2016.12.31 

Támogatás összege 500.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 500.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 500.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 500.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                  400.000.- 

o Dologi 100.000.- 

o Felhalmozási                                 0 

o Összesen                      500.000.- 
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A kapott támogatásból Radócz László professzorral kötött megállapodás alapján a szelídgesztenyés 

növényvédelmi munkáit finanszíroztuk, vásároltunk 20 db csemetét, ill. szerveztünk egy szakmai 

konferenciát, melyen megvitattuk a jelenlegi állapotot és terveztük a jövőben esedékes munkálatokat. 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés/Civil Pályázat 

Támogatás időtartama 2016.01.01 – 2016.12.31 

Támogatás összege 342.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 342.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 342.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 342.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                  180.000.- 

o Dologi 162.000.- 

o Felhalmozási                                 0 

o Összesen                      342.000.- 

  

Meseösvény az Ezeréves Gesztenyésben 

„ZÖLD FŐVÁROS” kategória 

 

A pályázat keretében egy olyan tanösvényt alakítottunk ki a helyi közösség bevonásával, amelynek célja a 

helyi védettséget élvező pécsi szelídgesztenyés látogatottságának növelése, az Ezeréves Gesztenyés 

történetének megismertetése a látogatókkal, a kirándulóhely interaktív családbarát programelemekkel való 

megtöltése. Fő célunk az volt, hogy a helyiek szívesebben látogassák, jobban kihasználják a Gesztenyést, 

illetve, hogy Pécs lakóit kicsábítsuk az Ezeréves Gesztenyésbe, bemutassuk a terület természeti értékeit, 

ezáltal pedig népszerűsítsük Pécs zöld területeit, a városi gyermekeket a természet szeretetére és ismeretére 

neveljük. 

A tavalyi évhez hasonlóan az idei Gesztenye Liget Fesztivál előkészítéseképp is meseírót (ez előbbit első 

alkalommal) és rajzpályázatot írtunk ki az Ezeréves Gesztenyés legendáriumának megalkotására pécsi 

iskolák számára. A beérkezett meséket Arató László a Magyartanárok Egyesületének elnöke bírálta, a 

rajzok esetében pedig Asztalos Katalin rajz és vizuális kultúra tanár végezte a zsűrizést.  

A zsűri által kiválasztott mese és rajzok adják a meseösvény keretét.  

A meseösvény kialakítása során öt fa állványba helyezett A/2 méretű táblát helyeztünk el a Gesztenyés 4,5 
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Ha-os területén, amelyek egyik oldalán a Gesztenyés történetét, növény- és állatvilágát bemutató 

ismeretterjesztő szövegek és fényképek láthatóak, a másik felén pedig a nyertes mese részletei és az azt 

illusztráló rajzok.  

A gyerekek a meséhez kapcsolódó természetes anyagokból készült ügyességi játékokon tehették próbára 

magukat. Az egyes állomások a szakmai zsűri által legjobbnak minősített mese az adott táblán olvasható 

részeihez kapcsolódik. 

A nyertes mesén kívül különdíjban részesült egy a Bártfai utcai általános iskola osztálya által írt mese, 

amely a Közösségi Ház udvarában elhelyezett tájékoztató jellegű kiinduló táblára került fel. 

A tanösvényt október 8-án, a Gesztenye Liget Fesztivál napján ünnepélyes keretek között avattuk fel, és 

ezen apropóból a tanösvényen alapuló állomásos játékot szerveztünk középiskolai önkénteseink 

segítségével. 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés/képviselői keret 

Támogatás időtartama 2016.01.01 – 2016.12.31 

Támogatás összege 450.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 0.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 450.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 450.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                             0.- 

o Dologi 450.000.- 

o Felhalmozási                                 0 

o Összesen                      450.000.- 

  

A helyi lakóközösségben már évekkel ezelőtt megfogalmazódott annak az igénye, hogy létre kellene hozni 

egy szociális célú tűzifa tárolót, hogy a helybéli hátrányos helyzetű lakosok – akiknek gondot jelent télen a 

tűzifa beszerzése – igény szerinti kielégítését szolgálja. 

 Pál Miklós képviselő úr támogatásával most megvalósult mindez a Pécsbányai Közösségi Ház hátsó 

udvarán. A 30 nm-es fatárolót egy helyi lakatos ember tervezte meg, a képviselő úr a szükséges anyagok 

megvételét támogatta, s közösségi összefogásban 2016 március hónapban el is készült a tűzifatároló. Beton 

alapba ágyazott zártszelvény a szerkezeti váz, az oldalfalak hegesztett háló, a födém pedig hullámpala 

borítást kapott. 

A START közmunkaprogram keretében Pécsbányán dolgozó közfoglalkoztatottak tavasztól őszig a 

településrészen begyűjtött – tűzifának még hasznosítható – fahulladékkal töltik majd fel a tárolót, s azt a 

fűtési szezon idején a rászoruló családok fogják megkapni. 
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Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés/képviselői keret 

Támogatás időtartama 2016.01.01 – 2016.12.31 

Támogatás összege 620.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 620.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 620.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 620.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                             0.- 

o Dologi 446.000.- 

o Felhalmozási                       174.000.- 

o Összesen                      620.000.- 

  

LÁSD: éves működés beszámolója 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés/képviselői keret 

Támogatás időtartama 2016.01.01 – 2016.12.31 

Támogatás összege 130.000.-  

o ebből a tárgyévre jutó összeg 130.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 130.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 130.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi             130.000.- 

o Dologi 0 

o Felhalmozási                             0 

o Összesen                  130.000.- 
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A Pécsbányai Közösségi Ház északi homlokzati falához 2-3 méteres távolságban három db 15-18 méter 

magas hársfa áll. több nagy ága korábbi viharok következtében letörött, részben kárt tett a ház tetőzetében, 

részben fennakadt a többi ág tartásában, veszélyeztetve a tetőt. 

Pál Miklós képviselő úr támogatását kértük, hogy egy profi szakemberrel vissza tudjuk metszeni a fákat, 

megszüntetve a veszélyeztetést. Több vállalkozótól kértünk ajánlatot, akikből kiválasztottuk a megfelelőt, 

aki szakszerűen el is végezte a munkát december 20.-án. 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés/képviselői keret 

Támogatás időtartama 2016.01.01 – 2016.12.31 

Támogatás összege 400.000.-  

o ebből a tárgyévre jutó összeg 400.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 400.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 400.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi             400.000.- 

o Dologi 0 

o Felhalmozási                             0 

o Összesen                  400.000.- 

  

LÁSD: Gesztenye Liget Fesztivál szakmai beszámoló 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Területi Művelődési Intézmények Egyesülete 

Támogatás forrása * állami költségvetés 

Támogatás időtartama 2016.06.01 – 2017. 05.31 

Támogatás összege 2.045.000.-   

o ebből a tárgyévre jutó összeg 2.045.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 2.045.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 2.045.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi          2.045.000.-   

o Dologi 0 

o Felhalmozási                             0 
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o Összesen               2.045.000.-   

  

LÁSD: Éves szakmai beszámoló 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Nemzeti Együttműködési Alap 

Támogatás forrása * állami költségvetés 

Támogatás időtartama 2016.04.01 – 2017. 03.31 

Támogatás összege 1.050.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 1.050.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 1.050.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 1.050.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                  864.000.-  

o Dologi 181.000.- 

o Felhalmozási                                  0 

o Összesen                    1.050.000.-   

  

LÁSD: Éves szakmai beszámoló 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Nemzeti Együttműködési Alap 

Támogatás forrása * állami költségvetés 

Támogatás időtartama 2016.04.01 – 2017. 03.31 

Támogatás összege 1.179.500.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 1.179.500.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 1.179.500.- 

o tárgyévben folyósított összeg 1.179.500.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                  635.500.-  

o Dologi 544.000.- 
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o Felhalmozási                                  0 

o Összesen                     1.179.500.-   

  

LÁSD: Gesztenye Liget Fesztivál szakmai beszámoló 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Pannon Power Zrt. 

Támogatás forrása * céges támogatás 

Támogatás időtartama 2016.01.01 – 2016.12.31 

Támogatás összege 125.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 125.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 125.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 125.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                             0 

o Dologi 125.000.- 

o Felhalmozási                                  0 

o Összesen                       125.000.-   

  

LÁSD: Gesztenye Liget Fesztivál szakmai beszámoló 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Europai Unió 

Támogatás forrása * TOP – 6.9.1-15 

Támogatás időtartama 2016.09.01 – 2018.08.31 

Támogatás összege 23.702.342.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 3.756.154.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 3.756.154.- 

o tárgyévben folyósított összeg 11.851.171.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                 3.756.154.- 
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o Dologi            0.- 

o Felhalmozási                                  0 

o Összesen                    3.756.154.-   

  
Tevékenység neve Digitális kompetenciákat erősítő klub 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:  
munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló 
jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, 
fejlesztése  

Tevékenység célja, célcsoportja Munkaerő-piaci esélyeket növelni és a társadalmi-, kulturális 

hátrányokat kiküszöbölni. Akcióterületen élő lakosság 

Tevékenység szakmai leírása - tréningszerű klubok (120 alkalommal): 

1. Számítástechnikai alapismeretek (10 alkalom) 

2.Weboldalak használata (30 alkalom) 

3. E-mail használata (30 alkalom) 

4. Szövegszerkesztési alapismeretek (50 alkalom) 

 

- A számítógép park (11 asztali gép, 3 laptop) vírusirtó licensz 

vásárlása 2 évre. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága  Az elvégzett igényfelmérés alapján a lakosság igénye, hogy a 

XXI. századi munkaerő-piaci elvárásoknak megfeleljen. 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 
(Ft)  

360 000.- Ft (klub foglalkozások) 

60 000.- Ft (vírusirtó licensz) 

Tevékenység neve Nyelvi kompetenciákat erősítő klub 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:  
munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, 
önálló jövedelemszerzésre való képesség 
kialakítása, fejlesztése 

Tevékenység célja, célcsoportja Elsősorban a munkavállalás szempontjait, illetve a 

képzésbe vonás esélyeinek növelése. Akcióterületen 

élő lakosság 

Tevékenység szakmai leírása - Az igények alapján tematika szerint működő klubok 

120 alkalommal: 

1. 10 óra 
Köszönés, üdvözlésformák, tegezés, magázás 
Bemutatkozás, érdeklődés 
Foglalkozások, országok, nyelvek 
Család, rokonság, baráti kör 
2. 10 óra 
Számok, évszámok, dátum 
Levél, e-mail, telefonálás 
Álláskeresés, rövid interjú 
Lakóhely, lakás, lakáskeresés 
3. 10 óra 
Étkezés, étterem,pincérkedés 
Rendelés, fizetés, étlap 
Tájékozódás, útbaigazítás 
Égtájak, Irányok, közlekedés 
4. 10 óra 
Utazás autóval, tömegközlekedéssel 
Vásárlás, üzletek, piac 
Napirend,otthoni tevékenységek 



29/34 

Háztartás, házimunkák 
5. 10 óra 
Időpontok, óra, napok , napszakok 
Szabadidő, szórakozás  
Jegyvásárlás,  a pénztárnál 
Utazás, nyaralás 
6. 10 óra 
Önéletrajz, pályázat 
 

- Képzésekhez elvégzéséhez szükséges 

adminisztrációs eszközök. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága  Az elvégzett igényfelmérés alapján a lakosság kiemelt 

igénye, hogy a megszerzett nyelvi kompetenciák 

segítségével a külföldi munkaerő-piacon eséllyel 

szerepeljen. 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 
(Ft)  

360 121.- Ft (képzési költség) 

240 000.- Ft (képzésekhez kapcsolódó admin. költség) 

Tevékenység neve Boksz Klub 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását 
elősegítő programok: bűnmegelőzés és 
közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, 
szemléletformáló programok 

Tevékenység célja, célcsoportja A helyben élő, tehetséges fiatalok felkutatása, 

sportolásra bírása. 

Akcióterületen élő lakosság 

Tevékenység szakmai leírása Boksz Klub  11 hónapig. 

A Pécsbányai Közösségi Házban heti 2x1,5 órában 

foglalkozások tartása. 

Box klub vezető : megbízási szerződéssel, heti 2 x 1,5 

órában, 11 hónapig. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága  Az elvégzett igényfelmérés alapján a lakosság igénye, 

hogy a küzdősportokban tehetséges fiatalok 

lehetőséget kapjanak a kiemelkedésre. 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 
(Ft)  

419 095.- Ft (boksz klub vezető díja + járulék) 

Tevékenység neve Gyermek-, és ifjúságvédelmi programok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és 
formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 
fejlesztésére: a gyerekek iskolai felzárkózását 
segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési 
programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Szervezett keretek között, kitörési pontokat nyújtani a 

helyi hátrányos helyzetű gyerekeknek. 

Akcióterületen élő gyerekek 

Tevékenység szakmai leírása Gyermek-, és ifjúságvédelmi programok: tanulókör 

(72 alk.) 

alkotónapok ( 10 alk),  

kirándulások (6 alk.),  

színházlátogatások (3 alk.), 

színházi foglalkozások (3 alk.),  
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hagyományörző cigány zenés-, táncos foglalkozások 

(72 alk.),  

alkotótábor (2 alk.),  

autdoor tábor (1 alk.),  

tanulókörös jutalomtábor (1 alk.),  

karaván (6 alk.) 

Költség: 3 065 000.- Ft 

 

Alkotó tábor: Közösségi művészeti módszerek 
alkalmazásával (színház, média, vizuális technikák) a 
7-18 éves korosztályt célozva, 3 műhelyben, 5 nap 
alatt megvalósítva a Pécsbányai Közösségi Házban, a 
tábori alkotásokat a helyi közösségnek egy közösségi 
táborzáró napon bemutatva. 
 
Hagyomány örző: Az autentikus cigány zene-és 
tánctanítást magába foglaló 1,5 órás foglalkozás a 7-
14 éves korosztálynak, helyi cigáyn zenész és 
táncoktató bevonásával. 
Alkotó napok: A nemzeti ünnepekhez (karácsony, 
húsvét) és a gyereknaphoz kapcsolódóan egésznapos 
alkotótevékenység minden korosztály (óvodástól 
nagyszülőkig) bevonásával . Különböző technikák és 
anyagok megismerése (nemezelés, gyertyaöntés, 
grafikus alkotások, festés, természet anyagaiból való 
alkotás, festés, batikolás, papír, stb.) 
Színház látogatás: A Pécsi Nemzeti Színházban kb.20 
fő 8-30 éves gyerek és fiatal részvételével egy 
színdarab megtekintése, utána beszélgetéssel való 
feldolgozása. 
Színházi foglalkozások: A drámapedagógia 
módszereire épülő egésznapos műhelyek, melyek 
során a közösséget vagy akár a szélesebb társadalmat 
érintő problémák is feldolgozhatók. 12-18 éves 
fiataloknak. 
Karaván: Az alkotótáborban készült színdarab 
bemutatása Pécsen és környékbeli iskolákban, 
kulturális intézményekben. 
Kirándulások: Természeti túrák pécsbányáról indulva 
a Mecsek környező turistaútvonalait, látványosságait 
bejárva. A túrákat tematikusan interaktív, játékos 
állomásokkal színesítve, a résztvevőket ezzel 
környezettudatosságra és együttműködésre nevelve. 
Outdoor tábor: 7-18 éves gyerekeknek és fiataloknak 
természetközeli környezetben, az élménypedagógia 
módszereinek használatára alkalmas környezetben 
csapatépítő, élménytábor szervezése. 
Tanulókör: A tanulási nehézségekkel küzdő 7-18 éves 
gyerekek és fiatalok számára nyújtott segítség a 
tanulásban, a gyerekek felzárkózása, tanulási 
készségeik fejlesztése, céljaik formálása érdekében. 
Tanulókör tábor: A tanulókörban egész tanévben 
részt vett, és tanulási eredményeikben javulást elért 
gyerekek számára jutalomtábor, mely az év során 
erős motiváló erővel bír a részvételt illetően. 
 

A programok lebonyolításához program koordinátor 
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kerül alkalmazásra. 

Feladata: 

A projekt tervezéséhez, lebonyolításához, 

elszámolásához kapcsolódó tevékenységek, 

kapcsolattartás a célcsoport, a megvalósító 

konzorciumi partnerek, szerződött partnerek, és az 

irányító hatóság felé. Munkáltatói jogok gyakorlása, a 

pénzügyi tervezés megvalósítása, a szakmai munka 

ellenőrzése (24 hónap, heti 40 óra) 

 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága  Az elvégzett igényfelmérés alapján a lakosság kiemelt 

igénye. 

A hátrányos helyzetű fiatalok számára fontos önmaguk 

megismerése, kommunikálása, a többségi társadalom 

befogadó készségének érzékelése. 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 
(Ft)  

3 065 000.- Ft (programok lebonyolítása) 

7 315 208.- (program koordinátor bére és járuléka) 

Tevékenység neve Megvalósítók szupervíziója 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

B) Folyamatos szociális munka megteremtése:  
d) szociális munkások szupervíziója.  

Tevékenység célja, célcsoportja A projektmunka összehangolása. 

Szakmai munkatársak 

Tevékenység szakmai leírása Segítő szolgáltatás a megvalósítók tapasztalatainak a 

gyakorlatban történő, a projekt céljainak elérését 

szolgáló munkájához a projektidőszakban. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága  A projektben résztvevő munkatársak közti 

kommunikáció sokszor gyenge, nincs meg a megfelelő 

út, nyelv, a dokumentáció ismerete, kezelése, a 

problémák, konfliktusok kezelése 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 
(Ft)  

50 000.- Ft 

Tevékenység neve Munkaerő-piaci koordináció 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:  
munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, 
önálló jövedelemszerzésre való képesség 
kialakítása, fejlesztése  

Tevékenység célja, célcsoportja A munkaerő-piac igényeinek közvetítése, 

összehangolása a célcsoport kompetenciáival. 

Akcióterületen élő lakosság 

Tevékenység szakmai leírása A tevékenység megvalósítására munkaerő-piaci 

koordinátor kerül alkalmazásra 24 hónapra, heti 40 

órában. 

Feladata: A célcsoport és a célcsoport 

lakókörnyezetéhez közvetlenül csatlakozó területen 

élők számára munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása 

egyéni és csoportos 8 általános, és szakma 

megszerzését célzó képzések felkutatása és a 

célcsoport delegálása, ill. a motiváció fenntartása a 

képzés végéig.  

Állapotfelmérés, fejlesztési terv, CV, önálló 

álláskeresési stratégiák, egyéni tanácsadás, online 

álláskeresési készségek fejlesztése. Munkaerő-piaci 
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szolgáltatókkal kapcsolattartás, munkaközvetítés. 

Képzésbe vonás, irányítás. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága  Az elvégzett igényfelmérés alapján a lakosság kiemelt 

igénye, hogy felkészült szakember segítse az 

elhelyezkedésüket, képzésbe állásukat, mert gyenge az 

önérdek érvényesítő képességük. 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 
(Ft)  

5 486 387.- Ft 

Tevékenység neve Soft felelős 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű 
társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 
céljából, Közösségfejlesztést célzó programok 

Tevékenység célja, célcsoportja A program megvalósítók közötti adminisztráció, 

szerződések nyilvántartása, pénzügyi elszámolások, 

nyilvántartások, dokumentációk kezelése 

Tevékenység szakmai leírása • közreműködés a projekt kialakításával 

kapcsolatos szervezési, adminisztrációs 

feladatokban 

• a Pécsbányai Kulturális Egyesület 

projektadminisztrációjának vezetése; 

• a projektben résztvevő konzorciumi 

partnerekkel való kapcsolattartás; 

• a projekt pénzügyeivel kapcsolatos feladatok 

ellátása 

• A Pécsbányai Kulturális Egyesület 

házipénztárának és a hozzá kapcsolódó 

dokumentációnak a kezelése 

• közreműködés a projektmenedzsment által 

meghatározott tájékoztatási és 

kommunikációs tevékenységekben 

• helyben felmerülő problémák rendezése 

•  feladatainak sikeres teljesítése érdekében 

folyamatos együttműködés a 

projektmenedzsment tagjaival, részvétel a 

team megbeszéléseken, műhelymunkákon, 

workshopokon 

• ellenőrzi és koordinálja a felelősségéhez 

tartozó programelemek megvalósulásához 

kapcsolódó szolgáltatók tevékenységeit  

• a szakmai adminisztráció pontos és precíz 

vezetése 

 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága  Az elvégzett igényfelmérés alapján a projekt kiemelt 

igénye, hogy felkészült szakember segítse a 

dokumentáció és pénzügyi teljesítések ellenőrzését 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 
(Ft)  

5 486 387.- Ft 

 

 

 

3. sz. melléklet 
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Az Egyesület által a 2016. évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

LÁSD: Éves szakmai beszámoló 

 

Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységek, a tevékenységek fő célcsoportjainak és 

eredményeinek bemutatása 

 

1) Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

2) Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység megnevezése  

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja  

Közhasznú tevékenységben részesülők 

létszáma 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei  

 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység megnevezése  

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja  

Közhasznú tevékenységben részesülők 

létszáma 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei  

 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység megnevezése  

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja  

Közhasznú tevékenységben részesülők 

létszáma 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei  

 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység megnevezése  

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja  

Közhasznú tevékenységben részesülők 

létszáma 
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Közhasznú tevékenység főbb eredményei  

 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység megnevezése  

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja  

Közhasznú tevékenységben részesülők 

létszáma 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei  

 

 
      


