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1./Számviteli beszámoló:
Az egyesület könyveit az egyszeres könyvvezetés szabályai szerint vezeti, egyszerűsített beszámolót
készít. A 2009. évről szóló beszámolóját a számvitelről szóló - többször módosított – 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvényben meghatározott egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési
és könyvvezetési sajátosságairól szóló 2000. évi 224. sz. Kormányrendelet előírásai szerint állította öszsze.

2./Költségvetési támogatások felhasználása:
Az Egyesület részére 2009. évben EKF illetve NCA részéről történt támogatás folyósítás.

3./Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
Tárgy évi összeg
(eFt)
MEGNEVEZÉS

Előző évi összeg
(eFt)

Tárgy évi összeg
(eFt)

Induló tıke

1979

842

Tıkeváltozás

-1137

15

842

857

Összesen

Az Egyesület 2003. évben lett alapítva, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Bevételei kizárólag alaptevékenységből származnak, ráfordításai alaptevékenységhez kapcsolódnak.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb adatok:
Az Egyesület tárgyévi bevételei az alábbi forrásokból származnak:
Tagdíjak
Egyéb bevétel (bankkamat)
Önkormányzati támogatás
Egyéb vállalkozás támogatás
NCA
EKF
Összesen:

13 eFt
1 eFt
0 eFt
900 eFt
425 eFt
800 eFT
2139 eFt

Az Egyesület tárgyévi ráfordításai az alábbiak szerint oszlanak meg:
Anyag- és anyagjellegű költségek
Egyéb költség és ráfordítás
Összesen:

1534 eFt
590 eFt
2124 eFt

A mérleghez kapcsolódó egyéb adatok:
Az Egyesület befektetett eszközökkel rendelkezik.
Az Egyesület pénzeszközei az alábbiak szerint alakultak az év folyamán:
Nyitó pénzkészlet:
Tárgyévben befolyt bevételek összege:
Kifizetett anyag jellegő ráfordítások
Záró pénzkészlet:

272 eFt
+2139 eFt
- 2124 eFt
287 eFt

Az Egyesület tárgyévi bevételei meghaladják ráfordításait.

4./Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:
2009.évben az egyesület nem részesült cél szerinti juttatásokban.

5./Kimutatás a kapott támogatásokról:
Központi költségvetési szerv
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Települési kisebbségi önkormányzat
Egyéb szervezetek
Alapítók
Más magánszemélyek
Gazdasági Társaságok
Egyéb
Összesen

6./Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról:
Vezetı tisztségviselık részére juttatás, kölcsön, elıleg folyósítása nem történt.

425 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
800 eFt
0 eFt
0 eFt
900 eFt
0 eFt
2125 eFt

7./A Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete 2009. évi szakmai beszámolója:
Az egyesület 2009-ban is teljes mértékben önkéntesek munkájával végezte közhasznú tevékenységét.

A Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete évenkénti rendszerességgel –így 2009-ben is – részt vett a VOKE
Vasutas Mővelıdési Ház, és a MÁV ZRt. által kiírt gyermekrajz, és meseíró pályázat kiírásában,
rendszerezésében, a zsőriztetés elıkészítésében, illetve a díjátadók megszervezésében és lebonyolításában. A
gyermekrajzpályázatra tavaly több mint hatszáz pályamő érkezett, Magyarországról, illetve a határon túlról is. A
társadalmi zsőri által kiválogatott mővekbıl kiállítást is rendeztünk, mely július 09.-tıl július 17.-ig volt
térítésmentesen megtekinthetı. A meseíró pályázatra (két korcsoportban került meghirdetésre gyermek, és
felnıtt) – melyre vasúti témájú mőveket vártunk – összesen száz pályamunka érkezett.
Az Egyesület tagsága segített az 59. Vasutasnap szervezésében és lebonyolításában (július), e rendezvényen
több mint négyezer Dél-dunántúli vasutas és családtagja ünnepelt, szórakozott, versengett.
November 13 – 15 között került megrendezésre Dr. Aczél László Országos Rejtvényfejtı Verseny címmel
országos rejtvényfejtı egyéni és csapatbajnokság. A versengésen mintegy száz fı regisztrálta magát az ország
különbözı pontjairól. Az egyesület tagjai szervezésben, illetve a lebonyolításban segédkeztek.
A VOKE Vasutas Mővelıdési Házzal közösen december hónapban vasutasok gyermekei részére
Mikulásünnepséget rendeztünk, ahol mintegy száz gyermek örülhetett a mősornak és az ajándékoknak.

Szintén szervezési segítséget nyújtott az Egyesület a VOKE Vasutas Mővelıdési Háznak a pécsi Vasutas
Koncertfúvós Zenekar alábbi fellépésének elıkészítésében, lebonyolításában:
2009. június 26- 27.
Nyugat – Magyarországi Linzi koncertturné,
2009. július 11.
Vasutasnapi fellépés,
2009. szeptember 5.
Koncert Pécsen a Barbakán bástyánál,
2009. október 9-12.
Koncertturné Székelyföldön
2009. december 4.
Adventi koncert a pécsi Bazilikában
2009. december 5.
Adventi koncert az eszéki katolikus katedrálisban

Molnár Géza
egyesületi elnök

