
 

 

Közhasznúsági melléklet 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név:  PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. 
székhely:  7030 Paks, Gagarin utca 2. 
bejegyző határozat száma:  Cg. 17-09-007222 
képviselő neve:  Márkus Zalán Gábor ügyvezető igazgató 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. a térség legnagyobb kulturális szervezete. Feladata és célja, hogy egységbe foglalva a város jelentős 
közművelődési és kulturális intézményeit, értéket közvetítsen. Hatóköre kiterjed a környező kistelepülésekre is, programjaira az egész régióból várja 
látogatóit sokszínűségével, és egységesen magas színvonalú, sokoldalú szolgáltatásokat nyújt minden korosztály számára. 
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.-hez tartozik: 
- a Csengey Dénes Kulturális Központ 
- a Dunakömlődi Faluház 
- a Cseresznyéskert Erdei Iskola és 
- a Siófok-Sóstói Nyári Tábor 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXC. törvény 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: általános- és középiskolás tanulók 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: (lásd az előző részekben) 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Cseresznyéskert Erdei Iskola, Siófok-Sóstói Nyári Tábor, 
Ki mit tud? (lásd az előző részekben) 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 
      
      
      
3/1. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. §(1) 7. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Paks és Dunakömlőd lakossága 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: (lásd az előző részekben) 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtára, 
Dunakömlődi fiókkönyvtár 

4/1. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 
      
      
      



3/2. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

Előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. § (1) 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Paks járás lakossága 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: (lásd az előző részekben) 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Befogadó-színházként működünk (lásd az előző részekben) 

4/2. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 
      
      
      
3/3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

Ismeretterjesztés 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CXL. törvény 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Paks járás lakossága 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: (lásd az előző részekben) 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Szépkorúak hete rendezvénysorozat, Női Vonal Klub 
előadások, állapotfelmérések, Pozitív nap (nemcsak) 
nőknek, stb. 

4/3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

      
      
      
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év 

e Ft-ban 
Tárgyév 

e Ft-ban 
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások 146.086 188.335 

Személyi jellegű ráfordítások 98.399 105.010 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
Tisztség Előző év (1) 

e Ft-ban 
Tárgyév (2) 

e Ft-ban 
ügyvezető igazgató (1 fő) 12.266 14.713 

felügyelő bizottság (3 fő) 960 1.105 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 13.226 15.818 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) 

e Ft-ban 
Tárgyév (2) 

e Ft-ban 
B. Éves összes bevétel 245.448 314.591 

ebből:   

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

126 179 

D. közszolgáltatási bevétel   

E. normatív támogatás   



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

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 245.322 314.412 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 244.485 293.345 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 98.399 105.010 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 244.485 293.345 

K. Adózott eredmény 963 21.246 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően) 

10 10 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 
 

Paks, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


