
Közhasznúsági melléklet 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név:   Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 
székhely:   2118 Dány, Pesti út 1. 
bejegyző határozat száma:   - 
nyilvántartási szám:   Cégjegyzékszám: 13-09-129915 
képviselő neve:   Czininé Tóth Mária 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft Dány Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társasága. 

2016-ban a Dány Község Önkormányzatával kötött feladat átadási szerződés szerint látta el az alábbi tevékenységeket:  

- Település üzemeltetési feladatok ellátása,  mint például parkgondozás, utak, járdák rendben tartása, hóeltakarítás 

- Bóbita Bölcsöde részére ebédszállítás 

- Általános iskola takarítása, porta szolgálata 

- Művelődési, könyvtári és múzeumi feladatok ellátása 

- Intézmények karbantartási munkái 

- Széchenyi lakások karbantartási munkái 

- Önkormányzati rendezvények szervezése és lebonyolítása 

- Általános iskola 1-4 üzemeltetése 

- Általános iskola 5-8 üzemeltetése 

- Zeneiskola üzemeltetése 
- Élelmezésvezetői feladatok ellátása 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

  

közhasznú tevékenység megnevezése: Településüzemeltetés 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1)  2 

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása 
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Dány Község lakossága   
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4300  fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2016. évben elvégeztük Dány Község közigazgatási területén a 

parkgondozást, fűnyírást, bozótirtást, ágnyesést, zöldhulladék gyűjtési 
feladatokat valamint az utak, járdák rendben tartását, az utak síkosság 

mentesítését. 
 

 közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) 8a 

Szociális ebéd kiszállítása 
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Szociálisan rászorultak 
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

50 fő 

 

Egész év folyamán kiszállítottuk a szociálisan rászorultak részére a 
bölcsőde konyhájában elkészített ebédet.  

Ezen tevékenység bevétele 547 e Ft volt. 

 

 

 

 



 

közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) 6 

Óvodai ellátás 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Óvodás és iskolás korú gyermekek 
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 300  fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:                                              2016-ban elláttuk az intézményi étkezés feladatait valamint az  

                                                                                                                                            élelmezésvezetői feladatokat. 

 

 

közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) 7 

Kulturális célok megvalósítása, helyi közművelődési tevékenység 
támogatása 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Dány Község lakossága   
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4300  fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Egész évben biztosítottuk a könyvtár működését, a Művelődési Házban 

helyet adtunk a közösségi rendezvényeknek és segítettük azok 
lebonyolítását. Támogattuk a helyi hagyományőrző csoportok munkáját 

valamint lebonyolítottuk a falunapi rendezvénysorozatot. 

 

közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális örökség megóvása 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) 7 

Kulturális örökség helyi védelme 
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Dány Község lakossága   
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4300  fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

 

 

2016. évben biztosítottuk a helyi múzeum állagmegóvását, értékeinek 
megőrzését. 

 

közhasznú tevékenység megnevezése: Lakásgazdálkodás 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,                                                      2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) 9 

 jogszabályhely:                                                                                                               Lakás – és helyiséggazdálkodás 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:                                                                            Lakásokat bérlő lakóközösség 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:                                                                             50 fő  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:                                        2016-ban elvégeztük a Széchenyi lakások karbantartási munkáit. 

 

közhasznú tevékenység megnevezése: Intézmények karbantartása, üzemeltetése 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,                                                      2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (2)  

 jogszabályhely:                                                                              Közfeladat-ellátásról és annak finanszírozásáról rendelkező megállapodás 

                                                                                                                     egyben közszolgáltatási keretszerződés 1.6.1. pont                          

a közhasznú tevékenység célcsoportja:                                                                         Önkormányzat intézményei 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:                                                                            350 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:                                       2016. évben ellátuk az általános iskola takarítását, portaszolgálatát   

                                                                                                                 és üzemeltetését, valamint az intézmények karbantartási munkáit. 

 



 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 Cél szerinti juttatás nem történt. 0  0  
      
      
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
 Ügyvezető  3.778 e Ft 4.020 e Ft  
 Felügyelő Bizottság elnökének és tagjai részére kifizetés nem 
történt. 

0  0  

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 3.778 e Ft  4.020 e Ft  
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 59.619  65.033  
ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg 

0   0 

D. közszolgáltatási bevétel 53.370  63.395 
E. normatív támogatás     
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

 0  0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 6.249  1.638 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 58.397  67.581  
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 40.902  37.628 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 52.275  65.879 
K. Adózott eredmény  1.222 -2.548  
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően) 

 0 0  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Nem Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Nem Nem 
 


