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1. Számviteli beszámoló 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 

állított össze. A részletes kimutatás a jelentés 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből 

és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.  

 

2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2009. évben nem kapott költségvetési 

támogatást. 

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Bevételek: 

Központi költségvetéstől kapott 

támogatás 

0 e Ft 

Helyi önkormányzattól kapott támogatás 100 e Ft 

Egyéb bevétel (SZJA 1%) 0 e Ft 

Pályázati támogatások 0 e Ft 

Közhasznú tevékenységből származó 

bevétel 

70 e Ft 

Tagdíjból származó bevétel 348 e Ft 

Egyéb bevétel (kamat) 228 e Ft 

Összesen: 746 e Ft 

 

Kiadások: 

Anyagjellegű ráfordítások 7 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások  24 e Ft 

Értékcsökkenési leírás 0 e Ft 

Egyéb ráfordítás  569 e Ft 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 e Ft 

Összesen:  600 e Ft 
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4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2009. évben cél szerinti juttatásokat nem 

nyújtott. 

 

5. Kimutatás a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és 
mindezek szerveitől kapott támogatásokról 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2009. évben 100.000.-Ft összegű helyi 

önkormányzati támogatásban részesült.  

 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások értékének, illetve 
összegének kimutatása 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem 

természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.  

 

7. A 2009. év rövid tartalmi beszámolója 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2009. évre előirányzott terveit sikeresen 

megvalósította. A sokszínű programok megvalósításával a Pécsi Vonósok bizonyította 

sokoldalúságát, megbízható művész színvonalát. Az egyesület alapításakor 

megfogalmazott célok majd mindegyike megjelent a programok között.  

 A Pécsett élő, amatőr vonós hangszereseket a sikeres koncertek ebben 

az évben is az együtteshez vonzották, így 2009-ben is többen 

csatlakoztak az egyesülethez. A Pécsi Vonósok zenekari tagsága 

életkorban is egyre szélesebb kiterjedésű. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézményekkel való együttműködés ez 

évben a szólisták és közreműködők kiválasztásában nyilvánult meg, 

kölcsönös előnyökkel. 

 Koncertjeinken neves pécsi szólisták léptek fel, és ifjú tehetségeknek 

adtunk bemutatkozási lehetőséget.  
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 Fiatalokból álló célközönségnek oktató célú, ismeretterjesztő, 

hangversenyt is sikerült megvalósítanunk februárban.  

 A komolyzene – elsősorban a vonószenekari zeneirodalom – 

propagálására sokféle színes lehetőség adódott ez évben is.  

I. Nyári szabadtéri fellépéseken (Pécsett, Aradon) elsősorban 

magyar szerzők művei hangzottak el.  

II. Szabadkán és a Pécsi Adventen egyházzenei koncert keretében 

pécsi kortárs szerző műve került bemutatásra.. 

III. A Pécsi Vonósok további koncertjein bemutatta a vonós 

zeneirodalom széles repertoárját.  

IV. A Pécs MJV Önkormányzata és a Pannon Filharmonikusok 

Gyermán Alapítványa támogatásával, valamint az Egyesület 

jelentős áldozatvállalásával sikerült megjelentetni a Pécsi 

Vonósok Andante c. CD-jét, melyen a zeneirodalom kevésbé 

ismert vonószenekari gyöngyszemei hallhatók a barokktól 

napjainkig.  

 

 

 

Pécs, 2010. március 16. 

 

 

Dr. Szalai Anikó 

elnök 

 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Pécsi Vonósok Közhasznúsági Egyesület közgyűlése 

2010. április 26-i ülésén elfogadta.  


