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1. A szervezet azonosító adatai 
név: Szigetvári Távhő Nonprofit 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

székhely:  7900 Szigetvár, Szent István ltp.7. 
bejegyző határozat száma:  02-09-076277/48 
nyilvántartási szám:  02-09-076277 
szervezet adószáma: 22945033-2-02 
képviselő neve:  Dr. Berecz János Tamás 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása  
 
A Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, 
amelyről a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.Törvény 6.§-a rendelkezése szerint, a helyi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. Rendelkezik társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős 
szervvel kötött megállapodással (távhőszolgáltatás) a Tao. Törvény mindenkori hatályos rendelkezésiben 
meghatározott feltételekkel. 
Az ellátást mindenki számára hozzáférően végzi. Az igénybevétel feltételeit az üzletszabályzatban 
szabályozza. 
 
 
közhasznú tevékenység megnevezése:  Távhőszolgáltatás 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 2005.évi XVIII. Tv. 6. § 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  lakosság 
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  892 fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:                    a közhasznú tevékenység főbb eredményei. A 
fogyasztók folyamatos fűtési célú ellátása igények szerinti kiszolgálása, használati melegvíz  
zökkenőmentes biztosítása . 
       
 
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 
 - - 
   
   

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált 
vagyon kimutatása (összesen) 

- - 

 Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált 
vagyon kimutatása (mindösszesen) 

- - 



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

                                    - - - 
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) - - 
   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
Tisztség Előző év Tárgyév 

 ügyvezető 2.455 e Ft 2.301 e Ft 
    
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 2.455 e Ft 2.301 e Ft 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év Tárgyév 
B. Éves összes bevétel 307.534 e Ft 302.450 e Ft 
ebből:   
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

  

D. közszolgáltatási bevétel 252.369 e Ft 222.177 e Ft 
E. normatív támogatás 54.250 e Ft 65.517 e Ft 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

   

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]        915 e Ft 14.756 e Ft 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 304.814 e Ft 296.689 e Ft 
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 31.555 e Ft 28.599 e Ft 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 304.814 e Ft 295.568 e Ft 
K. Adózott eredmény 2.720 e Ft 5.730 e Ft 
 
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 Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0] 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)/2>10 fő] Igen Nem 
 

Adatok ezer forintban. 

 


