Közhasznú beszámoló
a „KATEDRÁLIS” Alapítvány
2009. évi szakmai tevékenységérıl
Készült a 2000. évi C. törvény és a 224/2000 (XII.19.) Kormány Rendelet alapján
A Baranya Megyei Bíróság 1058. sz. nyilvántartási és Pk. 60.119/1997/12. ügyiratszám alapján
1997. május 27-én bejegyzett Katedrális Alapítványt, 2001. november 30-i végzésével közhasznúvá minısítette. (A fellebbezési idı lejárta után a Baranya Megyei Bíróság a végzést Pk.
60.119/1997/12/I. számon 2003. február 8-án jogerıre emelte.)
Ennek megfelelıen az Alapítvány beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekrıl szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelrıl szóló, többször módosított
1991. évi XVIII. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény
szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 219/1999 (XII.30) Kormány rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia.
A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok elıírásainak figyelembe vételével készült.
Az Alapítvány célja:
Az építıipar, a környezetvédelem, vegyészet, a földmérés és térinformatika számára korszerően
felkészített szakember-utánpótlás nevelésének érdekében a középfokú építıipari, környezetvédelmi, vegyészeti, a földmérési és térinformatikai szakképzés színvonalának emelése. Ezen belül a
pécsi Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyó nevelıoktatómunka tárgyi feltételeinek fejlesztése, az igényesebb tanulói és tanári tevékenységek ösztönzésének és anyagi feltételeinek biztosítása, valamint a tanulók anyagi terheinek csökkentése érdekében:
• a munkaerıpiac igényeit figyelembe véve, korszerő oktatási tervek, tankönyvek, segédletek
kidolgozásának, elterjesztésének, vagy átvételének anyagi biztosítása,
• korszerő taneszközök és az oktatást segítı tárgyi feltételek fejlesztése,
• a dolgozók szakmai továbbképzéséhez és nemzetközi kapcsolatok felvételéhez és fenntartásához szükséges anyagi támogatás,
• a munkaadókkal való szakmai kapcsolattartás lehetıségének anyagi biztosítása, lehetıséget adva a térségünkben eredményesen mőködı cégek bemutatkozásának,
• a természeti- és épített környezet védelmére irányuló tevékenységek,
• a mőemlékvédelemmel kapcsolatos tanórai és tanórán kívüli tevékenységek,
• az emberi környezet védelmével összefüggı tevékenységek,
• kiállítások, bemutatók, elıadások, üzemlátogatások, tapasztalatcserék, stb. megszervezésének és azokon való részvétel támogatása,
• példamutató diákok és kimagasló teljesítményt nyújtó tanárok erkölcsi és anyagi elismerése,
• tanulóink anyagi támogatása pályázatokon, tanulmányi versenyeken és külföldi gyakorlatokon való részvétel esetén,
• tanulócsoportok tanulmányi célzatú anyagi támogatása,
• szociálisan rászorult tanulók eseti, vagy rendszeres anyagi támogatása,
• tanulmányi, kulturális, sport és szabadidıs programok, versenyek szervezése és díjazása.

Szakmai beszámoló
A közhasznú szervezetekrıl szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Alapítvány cél szerinti feladatkörébe tartozik:
• nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
• kulturális tevékenység,
• kulturális örökség megóvása,
• mőemlékvédelem,
• természetvédelem,
• környezetvédelem,
• gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
• hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése,
• sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével
Az Alapítvány, a kuratórium 2009. február 17-én és szeptember 22-én megtartott ülésén elfogadott
határozatok alapján végezte tevékenységét. A fenti határozatok alapján az alapítvány, támogatást
nyújtott a következı programok, rendezvények lebonyolításához.
2009. februárban
az alapítvány kifizette, a németországi szakmai gyakorlaton résztvevı építész tanulók biztosítási díjait,
2009. áprilisában
Baranya Megye szakközépiskolai tanulói számára szervezett német és angol nyelvi versenyét;
2009. májusában
kifizettük a mőemlékvédelmi konferencián résztvevık részvételi díját
2009. június hónapban
az egyik németországi partneriskolánk, az erdingi szakiskola meghívására a város által szervezett Európai Nap-on részvevı küldöttség költségeihez,
2009. június, július hónapban
támogattuk a vegyész tanulók Leonardo mobilitási projektjének keretén belül elvégzett háromhetes müncheni és freisingi szakmai gyakorlatával kapcsolatosan felmerült megélhetési
költségeit;
2009. október hónapban
támogattuk, a pécsi szakmai gyakorlaton lévı németországi partneriskolák kulturális programjait (pécsi múzeumlátogatásaikat),
a müncheni vegyész szakiskola tanulóinak, Leonardo mobilitási projektje keretén belül elvégzett háromhetes pécsi szakmai gyakorlatával kapcsolatosan felmerült kulturális költségeit,
kettı szakiskolai tanulónk, a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesülete által szervezett
évnyitó mőhelymunkáján való részvételi költségeit,
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Számviteli beszámoló a 2009. évrıl
Nyitó egyenleg 2009. január 1-én:
Bevételek 2009. évben

3 580 586 Ft

335 000 Ft
514 341 Ft
38 000 Ft
8 711 Ft

Adományok:
SZJA 1 %-a:
Tanulmányi verseny nevezési díjak:
Kamatbevételek:
Bevételek összesen:
Kiadások 2009. évben
Leonardo mobilitási projektek támogatása:
Szakmai Középiskolások Kulturális Programjának támogatása:
Német iskola kapcsolatok támogatása:
Külföldi szakmai gyakorlat támogatása (biztosítási díj):
Mőemlékvédelmi kiállításon való részvétel támogatása:
Megyei Angol-Német tanulmányi versenyek támogatása:
Eszköz vásárlás (akkumulátor töltı, iratkötıgép, kávéfızı):
Postaköltség:
Nyomtatvány:
Bankköltség:

896 052 Ft

132 960 Ft
14 392 Ft
37 927 Ft
49 280 Ft
75 000 Ft
67 196 Ft
256 740 Ft
1 107 Ft
360 Ft
14 475 Ft

Kiadások összesen:

649 437 Ft

Záró egyenleg 2009. december 31-én:

3 827 201 Ft

Az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.
A támogatás egyéni és társas vállalkozói adományokból, valamint a 2007. évi SZJA 1 %-ának
felajánlásából származik.
Pécs, 2010. május 11.

Heilmann János
a Kuratórium titkára

Horváth István
a Kuratórium elnöke
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