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adatok ezer forintban

6312 fő

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 tárgyévben az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek gondozása és ápolása történt. Ezen feladat körön belül végeztük a rendszeres 

kaszálásokat, parlagfűírtásokat, fűnyírásokat. A város jelentős belterületi részén már kiépített öntözőrendszer üzemel ezek karbantartása, javítása, 

fejlesztése is a nyári időszakban folyamatos.  A növények megfelelő kondiciója és esztétikai megjelenése érdekében a tápanygpótlásokat és 

növényvédelmi feladatokat is elvégeztük. A közterületi telepített növények pótlása , metszése, egynyáriak szezonális kiültetése, különböző köztéri 

virágtartók karbantartása, növényültetése, kihelyezése. Az időjárási viszonyok függvényében a fák, bokrok és virágágyások rendszeres öntözés, locsolás 

azon részeken ahol még nincs kiépített öntözőrendszer. A kihelyezett köztéri bútorok és játszóterek karbantartását és javítását is folyamatosan végeztük.

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

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

Lakosság

Rendezett, gondozott közterületek és parkok, amely élhetőbb környezetett biztosít az ittlakók és a városba 

látogatók számára egyaránt.

A belterületi utak, kerékpárutak  karbantartása során kiemelt figyelmet fordítottunk az utak állagmegóvására, mely során az aszfalt út mentén a 

felszaporodott homokot gréderezéssel eltávolítottuk, a csapadékvízelveztő árkokat kitisztítottuk, átereszeket csatornatisztítóval átmosatuk ezálltal 

bíztosítottuk az utakról a csapadékvíz elvezetését.  Az esetlegesen kialakult kátyuk javítását rendszeresen végeztük egy speciális aszfalt javító 

berendezéssel. Járdák és kerékpárutak javítását, karbantartását is rendszeresen végeztük, ahol a különböző burkolati hibákat javítottuk , szükség esetén 

a térburkoló köveket cseréltük. A jelentős kiterjedésű homokos külterületi utakat is gréderezéssel javítottuk, valamint az út menti fás, sumaras és 

parlagfüves részeket rendszeresen kaszáltuk és gémes zuzóval karbantartottuk. A téli időjárási viszonyok fügvényében kül- és  belterületen egyaránt 

végeztük az utak, járdák és kerékpárutak síkosságmentesítését valamint hó eltakarítását.  

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanoknál rendszeresen végeztünk különböző épület állagmegóvási feladatokat, az ingatlan környezetének 

rendezett tisztántartását kaszálással és takarítással, kerítések javításával. Fa és fém szerkezetek állagmegóvása érdekében festési munkákat végeztünk. 

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

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

Lakosság, Intézmények

6312 fő

Az ingatlanok és épületek karbantartásával sz állagmegóvás a folyamatos használat feltételei biztosítottak .

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

6312 fő

Az önkormányzati tulajdonú utak, kerékpárutak és járdák jó használhatósága és állagmegóvása biztosított 

volt, valamint a csapadékvíz elveztő rendszer a funkcióját elláta, a vízelvezetés biztosított volt. 

6312 fő

Tiszta, rendezett városkép ahol a helyi lakos és idelátogató turista is szívesen sétál, pihen. 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A tevékenység keretében végezzük a kihelyezett közterületi hulladékgyűjtő edények űrítését, karbantartását, javítását. Hetente több alkalommal is 

összegyűjtjük a kül- és belterületi buszmegállókba kihelyezett és egyéb közterületeken lévő hulladékgyűjtő edényeket. Folyamatosan szisztematikusan 

végezzük a közterületek, kül- és belterületi utak, kerékpárutak és járdák mentén elhagyott hulladék összeszedését is.    

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

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

Lakosság, Intézmények



adatok ezer forintban

Felhasznált vagyonelem megnevezése  Vagyonelem értéke  Felhasználás célja 

Tárgyi eszközök                                                            47 246     Utak, közterületek, önkormányzati ingatlanok karbantartása 

Készletek                                                              2 826     Utak, közterületek, önkormányzati ingatlanok karbantartása 

Pénzeszközök                                                              3 214     Utak, közterületek, önkormányzati ingatlanok karbantartása 

Cél szerinti juttatás megnevezése  Előző év  Tárgyév 

Tisztség  Előző év (1)  Tárgyév (2) 

Ügyvezető                                                              3 696                                                                                        4 556    

Könyvvizsgáló                                                                 540                                                                                           540    

Felügyelő bizottság elnöke                                                                 480                                                                                           600    

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 

juttatás összesen:
                                                             4 716                                                                                        5 696    

adatok ezer forintban

Alapadatok  Előző év (1)  Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel                                                          337 853                                                                                    537 087    

ebből:

C. a személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról 

szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján 

átutalt összeg

D. közszolgáltatási bevétel                                                            48 162                                                                                      40 726    

E. normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális 

alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás

                                                             7 072                                                                                        7 072    

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]                                                          282 619                                                                                    489 289    

H. Összes ráfordítás (kiadás)                                                          333 107                                                                                    536 852    

I. ebből személyi jellegű ráfordítás                                                            81 865                                                                                      92 524    

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai                                                            88 716                                                                                    120 246    

K. Adózott eredmény                                                              4 746                                                                                           235    

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

                                                                  26                                                                                             30    

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

2018. év

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2018. év

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Mutató teljesítése


