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A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub 
közhasznúsági beszámolója a 2006-os évről 

 
a) Egyszerűsített mérleg 

 
A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub 

2006. évi mérlege 

Megnevezés Előző év Tárgyév 

Befektetett eszközök 637 531 

I. Immateriális javak 4 4 

II. Tárgyi szközök 633 527 

III. Befektetett pénzeszközök   

Forgóeszközök 923 584 

I. Készletek   

II. Követelések   

III. Értékpapírok   

IV. Pénzeszközök 923 584 

Eszközök összesen 
1 560 1 115 

Saját tőke 1 560 1 115 

I. Induló (jegyzett) tőke   

II. Tőkeváltozás 1 302 1 455 

III. Lekötött tartalék   

IV. Tárgyévi ered. közhasznú 258 -340 

V. Tárgyévi ered. vállalkozás   

Tartalék   

Céltartalék   

Kötelezettségek   

Források összesen 
1 560 1 115 

 
b) Költségvetési támogatást egyesületünk a tárgyévben nem kapott. 

c) Az egyesület minden rendelkezésére álló eszközt az alapszabályában megfogalmazott céljai 
érdekében használt fel. 

d) Cél szerinti juttatást 2006-ban nem kaptunk. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 2 

Nem állami költségvetési szervektől kapott támogatások: 
 

BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft    75 eFt 
A kommunális hulladék begyűjtésével és kezelésével foglalkozó cég az illegális hulladéklerakó-
helyek felderítése és dokumentálása területén évek óta végzett munkánk folytatására adta a 
támogatást. Az összeget a kitűzött célfeladat teljesítésére használtuk fel. 

e) Központi és egyéb szervektől pályázatokon elnyert támogatások: 

 NCA. K-36-05-00124C, K-36-05-00315D  összesen:  439,6 eFt 

A Nemzeti Civil Alapprogram a benyújtott pályázatunk alapján létrejött támogatási szerződés 
szerint járult hozzá egyesületünk működéséhez, a Kerékváros c. újságunk kiadásához, és a „Tour-
de-Délvidék” magyarországi szakaszának megrendezéséhez. A támogatást a támogatási 
szerződésben meghatározottaknak megfelelően, az ott rögzített költségekre fordítottuk. A 
támogatással határidőre elszámoltunk és az elszámolást a támogató elfogadta. 

A fentieken kívül a tagjaink és szimpatizánsaink SZJA 1% felajánlásából 53.730,-Ft, illetve a 
tagdíjként befizetett összegek álltak egyesületünk rendelkezésére, mely összegek a 
rendezvényeinkkel (túráinkkal) kapcsolatos közvetlen költségek fedezetéül szolgáltak. 

f) A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub vezető tisztségviselői nem részesültek 
semmilyen költségtérítésben. 
g) A támogatásokat működési céljainknak, vállalt közhasznú feladatainknak megfelelően 
használtuk fel: 

Egész évre kiterjedő túraprogrammal (kerékpáros és gyalogtúrák) álltunk a sportolni kívánó 
pécsiek és a dél-dunántúli régió szolgálatára, ahol a túrákon a részvétel minden érdeklődő számára 
ingyenes, ugyanúgy, mint a többi klubrendezvényen (tavaszi évadnyitó kerékpárest, őszi 
élménybeszámoló-diaest).  

Megszerveztük a vajdasági magyarok „Tour de Délvidék” elnevezésű, évente megrendezett 
kerékpártúrájának öt napos magyarországi szakaszát.  

Tevékenyen részt vettünk a Dél-dunántúli régió kerékpáros turizmusának fejlesztésében. 

Szakmai tanácsokkal segítettük Pécs kerékpáros közlekedésének fejlesztését. 

Rendszeresen megjelentettük és ingyenesen terjesztettük a Kerékváros c. pécsi kerékpáros újságot. 
Működtettük az egyesület honlapját (http://ptkk.baranya.com). 
 
Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés és környezettudatos életmód 
kialakítására való ösztönzés. Ennek szellemében került sor: 
- a Pécsi Autómentes Napon kerékpáros felvonuláson való részvételre, 
- a „Suliba? Bringával!” akció szervezésére a tanulóifjúság számára, 
- az illegális hulladéklerakók felderítése c. program folytatására. 

Pécs, 1007. 06. 10. 

 

       Dr. Novotny Iván elnök 
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