
Közhasznúsági melléklet

2019.

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

Név:                                 Balaton Tánc Egyesület

székhely: 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.

bejegyző határozat száma (ügyszám) 1500/Pk.60.073/1990

nyilvántartási szám: 14-02-0000570

képviselő neve: Tamás Lóránt

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Fenntartotta és működtette a Balaton Táncegyüttest és a Balaton Táncegyüttes senior csoportját a Balaton Baráti Társaságot,
néptánc  kultúra  anyagi  és  szellemi  értékeinek  gyűjtése  és  megőrzése,  továbbadása  az  újabb  generációknak,  a  néptánc,
néphagyomány és a népi kismesterségek megismertetésével a hasznos szabadidő eltöltés lehetőségének biztosítása, egészséges
életmódra  nevelés,  az  idegenforgalom lehetőségeit  kihasználva  a  néptánc és  néphagyomány minél  szélesebb  körben  való
terjesztése.

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

Fenntartja  és  működteti  a  Balaton  Táncegyüttest  és  a  Balaton  Táncegyüttes  senior  csoportját  a  Balaton  Baráti

Társaságot, néptánc kultúra anyagi és szellemi értékeinek gyűjtése és megőrzése, továbbadása az újabb generációknak,

a  néptánc,  néphagyomány  és  a  népi  kismesterségek  megismertetésével  a  hasznos  szabadidő  eltöltés  lehetőségének

biztosítása, egészséges életmódra nevelés, az idegenforgalom lehetőségeit kihasználva a néptánc és néphagyomány minél

szélesebb körben való terjesztése.

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

bek. 7.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Minden néptánckedvelő

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 3000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: szakmai elismerés, és példaérték

teremtés, hagyományőrzés

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

 Pénzeszközök 8727 Közhasznú tev. 

   

   

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

    Nem volt   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

 elnök 0 0

   

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 11942 14852



ebből:   

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

146 125

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)] 11796 14727

H. Összes ráfordítás (kiadás) 11902 12282

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 1250 1335

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 11902 12282

K. Adózott eredmény 40 2570

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 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

A megado	 értékadatok ezer Ft-ban értendőek.

Siófok, 2020. április 30.

Tamás Lóránt elnök


