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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft

6782 Mórahalom, Röszkei út 34.

  

06-09-13948

Németh Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A feladatellátás keretében rendszeresen végeztük a közterületek fűnyírását, időszakos növényvédelmi munkákat, parlagfű és gyommetesítéseket. A város 

központi területein jelentős felület nagyságon öntözőrendszer üzemeltetését és karbantartását is folyamatosan végezzük. Szintén fontos megemlíteni a 

növényápolási, pótlási feladatokat és az egynyári és évelő virágok ültetését a közterületi virágágyásokba és virágedényekbe. 

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

1997.évi CLVI. Törvény 26.§ c) bekezdés 8 és 9 pontja

Lakosság

Jelentős feladatot jelent az önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi úthálózat, kerékpárutak karbantartása, javítása. Ezen feladat keretében belterületen 

aszfalt burkolatok kátyúzási feladati, útpadkák nyesése, egyengetése, szükséges feltöltések pótlása, útmenti padkarészek és csapadvízelvezető árkok 

rendszeres kaszálása, parlagfűmentesítése. A külterületi úthálózat jelentős része homokos laza talajszerkezetű, ezért ezen utak rendszeres karbantartása 

elengedhetetlen feladat, amelyet gréderezéssel lehet csak kezelni. A külterületen is rendszeresen végezzük a padkarészek zúzását mellyel 

megakadályozzuk, hogy a fák sumarak sarjhajtásai az útszelvénybe belógva akadályozzák a közlekedést. A nyári karbantartási feladatok mellett a téli 

időszakban is biztosítanunk kell a folyamatos közlekedés feltételeit, síkosságmentesítést és hóeltakarítást, tolólapozást. A csapadékvízelvezető árok 

padkarészeinek kaszálása, mederfenék és részük bemosodásainak kitakarítása, javítása, átereszek kézi és gépi tisztítása.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A feladat ellátás keretéban az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanoknál az épület általános karbantartását, állagmegóvását végezzük. Ebbe a feladatba 

tartoznak a nyílászárok javítása, elektromos hálózat és csatlakozók javítása, cseréje, homlokzati felületek javítása, tető és héjazat karbantartása, belső 

tisztasági festések elvégzése. Az általános épületkarbantartás mellett az ingatlanok környezetápolása, fűkaszálás, metszés, kerítés javítása is feladatunk.

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

1997.évi CLVI. Törvény 26.§ c) bekezdés 8 és 9 pontja

Lakosság, Intézmények

6 317   

Önkormányzati tulajdon állagmegóvása, folyamatos karbantartása biztosítja a rendeltetésszerű használat feltételeit, 

a vagyoni érték megtartását

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2017. év

adatok ezer forintban

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:  Kül- és belterületi utak valamint csapadékvíz elvezető 

rendszer karbantartása

1997.évi CLVI. Törvény 26.§ c) bekezdés 8 és 9 pontja

Lakosság, Intézmények

6317

A folyamatos karbantartásnak, javításoknak eredményeként a kerkpátút és úthálózatok jó használhatóak, az 

állagmegóvást biztosítottuk. A csapadékvízelvezető rendszerek karbantartásával azok funkcójukat folyamatosan 

ellátták, a rendivüli időjárási körólmények ellenére is a vízelvezetés biztosított volt.

Ápolt, gondozott közterületek, utcák
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Egy élhetőbb rendezett tiszta városkép fogadja az ideérkező turistákat, vendégeket., valamint az itt lakókat egyaránt. 

Fontosnak tartjuk, hogy a közterületek tisztántartásával is példát mutassunk  a lakóknak, és hisszük , hogy a szép 

rendezett városkép az emberek közérzetét rohanó minden napjait jelentősen képes javítani, mivel sokkal szíveseben 

közlekedik vagy áll meg piheni mindenki ilyen utakon, tereken, mint egy elhanyagolt koszos utcán. 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A város közigazgatási területén rendszeresen végezzük a kihelyezet köztéri hulladékgyűjtő edények ürítését, karbantartását, de a közterületen elhagyot , 

eldobott hulladékok összegyűjtését is ütemezet terület felosztás alapján látjuk el. Nagy hangsúlyt fordítunk esetleges illegális hulladéklerakók feltalálást 

követő mihamarabbi felszámolásár megelőzve azt, hogy ott mindenki által ismert lerakóhely alakuljon ki. A feladatellátás keretében végezzük a közterületen 

elütöt és elhullott állati tetemek begyűjtését és dögudvarba történő elhelyezését is.

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

1997.évi CLVI. Törvény 26.§ c) bekezdés 8 és 9 pontja

Lakosság, Intézmények

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2017. év

adatok ezer forintban

Felhasznált vagyonelem megnevezése  Vagyonelem értéke  Felhasználás célja 

Tárgyi eszközök                                              47 230    
 Utak, közterületek, önkormányzati 

ingatlanok karbantartása 

Készletek                                                   709    
 Utak, közterületek, önkormányzati 

ingatlanok karbantartása 

Pénzeszközök                                                4 628    
 Utak, közterületek, önkormányzati 

ingatlanok karbantartása 

Cél szerinti juttatás megnevezése  Előző év  Tárgyév 

Tisztség  Előző év (1)  Tárgyév (2) 

Ügyvezető                                                3 676                                                         3 696    

Könyvvizsgáló                                                   480                                                            540    

Felügyelő bizottság elnöke                                                   480                                                            480    

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

összesen:
                                               4 636                                                         4 716    

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás



 

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2017. év

adatok ezer forintban

Alapadatok  Előző év (1)  Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel                                           573 026                                                    337 853    

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének 

az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. közszolgáltatási bevétel                                              45 354                                                       48 162    

E. normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
                                          196 213                                                         7 072    

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]                                           331 459                                                    282 619    

H. Összes ráfordítás (kiadás)                                           572 953                                                    333 107    

I. ebből személyi jellegű ráfordítás                                              73 655                                                       81 865    

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai                                              81 705                                                       88 716    

K. Adózott eredmény                                                      73                                                         4 746    

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

                                                     30                                                               26    

Erőforrás-ellátottság mutatói

 Igen  Nem 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]  x 

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

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

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

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Mutató teljesítése



 

 


