Közhasznúsági melléklet
2017. év

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Dányi-Tó Közhasznú Nonprofit Kft
1.2 Székhely
Irányítószám: 2118

Közterület neve:

Házszám:

Település:

Dány

Nagyvölgyi

1/A

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:
1.4 Szervezet adószáma:
1.5 Képviselő neve:

út

Közterület jellege:

Lépcsőház:

Ajtó:
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Kiss Gábor
Hankó Zoltán István
Schrádi Lóránt Mihály

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A társaság feladata: közpark-fenntartás, természetvédelem.
A területen folytatott horgászat, mint sport és szabadidős tevékenység biztosításán keresztül a társadalom széles rétegeinek,
így ezen belül különösen az ifjúságnak a természet szeretetére és védelmére történő nevelése, a területre látogatók
rekreációs tevékenységének elősegítése.
Cél szerinti közhasznú tevékenységek:
természetvédelem, állatvédelem
környezetvédelem
közterület-fenntartás
parképítés, parkgondozás
természetes élőhelyek megtartása
épített környezet megóvása, védelme
szabadidő és sport létesítmények közcélú hasznosítása
Egyéb tevékenységi körök:
zöldterület-kezelés
édesvizi halászat
édesvizilhal-gazdálkodás
m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
sportlétesítmény működtetése
m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közpark-fenntartás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Településüzemeltetés

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13 § (1) 2.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Zöld övezetben pihenni és kikapcsolódni vágyók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
2700 fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Társaságunk 2017. évben feladatait ellátta. A közpark folyamatos karbantartása mellett elkészültek az új fedett beülők és a
tűzrakó helyek kialakítása, mellyel próbáljuk az idelátogatók szabadidős programját még színesebbé és kényelmesebbé
tenni. A gátőrház melletti vizes blokk részben felújításra került, ezzel is emelve a tópart és az infrastruktúra színvonalát.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

M.n.s. egyéb szabadidős tevékenység;
természeti, környezeti és ökológiai értékek megőrzése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Helyi környezet- és természetvédelem;
sport

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13 § (1) 11.
2004. évi I. tv. a sportról VII. fejezet – Szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Horgászatra, mint sport- és szabadidős tevékenységre
vágyók

3.6 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
2200 fő

3.7 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Társaságunk tulajdonában lévő halastóba 2017. évben 12650 kg hal került telepítésre, melyből 100 kg fekete sügér volt.
Az inváziós halfajok gyérítése folyamatosan nagy sikerrel történik, melyet a horgászok visszajelzései is igazolnak.
A halasítási hozzájárulás címén befizetett összegeket teljes egészében haltelepítésre fordítottuk.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Közösségi kulturális hagyományok,
értékek ápolása, helyi közművelődési
tevékenység támogatása
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13 § (1) 7.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.8 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Dány község és a szomszédos településeink lakói
3800 fő

3.9 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2017-ben több rendezvénynek is otthont adott közparkunk, melyek közül némelyike több száz főt vonzott. Legkiemelkedőbb
a VI. Szent Egyedi játékok volt, melyen majd kétezer fő vett részt a környékbeli településekről. Minden környékbeli általános
iskola és több sportkör is részt vett a rendezvény sport- és játékos versenyein, melyek segítséget nyújtottak a gyerekek
számára a szabadban való hasznos időtöltésre.

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:
Dányi-Tó Közhasznú Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése
Cél szerinti juttatás nem történt.

Előző év

Tárgyév

0

0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

14

0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

14

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Tisztség
Ügyvezetés

6.2

A.

Tisztség

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:
Dányi-Tó Közhasznú Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

Tárgyév (2)

13.910

16.482

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

13.910

16.482

H. Összes ráfordítás (kiadás)

14.294

17.182

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1.996

1.445

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

14.294

17.182

K. Adózott eredmény

3.716

1.613

0

0

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

0

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

x

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

x

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

x

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

x
x
x

