§zAvAZÓLAP

a Balaton-felvidékí

vízitársulat

ülés tartása nélküli

2020. évi rendes küldöttryűlésének határozatairól

i)

I/2020.

Ülrrcy

hatinozat:

A Küldöttgyulés a napirendet a meghívóban közöltek szerint áltapítja meg:
1./Beszámolőazlntezőbizottság2}l9.évimunkájráról
2./ Beszámoló a üársulat 2019. évitevékenységéről
3./ Társulat Felüryelőbizottságrának

jelentése

4.12019. évi mérleg elfogadrása
5.1 2020. évi ködeladatok meghatároása
6. / Alapszabály módosíkás
7./ Tisztségviselő válasz&ás

8.i Egyéb ügyek

2)
3)
4)

5)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

2l2a20. tnlrcv határazat:
Küldöttgyűlés az Intézőbizottság 2019. évi munkájáről szőlő elnöki beszrámolót, valamint a
társulat 2019. évi gazűlkodásáról szóló igazgatői besámolót elfogadja.

A

32a20. Ürxrcy határozat:
A Küldötts/íilés a trársulat Felügyelőbizottsáryának2}l9.

IGEN

412020.

A

ÜNrCy

NEM

évi munkájáról szóló jetentésételfogadja.

határozat:

Küldöttgyűlés a trársulat 2019. évi egyszerűsített éves beszímolőját az alábbi fiö mutatókkal
jóváharyja:
Mérleg öösszege
33.639 eFt
Adőzás előtti eredmény
80 eFt
Adófizetési kötelezettség
4 eFt
Adőzatt eredmény
76 eFt
A nyereség az eredménytartalékba kerül elsámolásra.

IGEN

5/202a.

Ü.rreY

A KüldöttgJiülés

NEM

határozat:
a tiársulat 2020. évi közfeladatait az alábbiak szerint hatátozzameg:

Tervezetti§#fri"1;

oztaásifenntarkísimunkrák

elvégzése
munkák
kiadások..
Osszesen:

Tagi megrendelések
Megrendeléses
Egyéb
Tervezett

ö

bevételek:

közfoglalkoztatásra
befizetés)
bevétele
Egyéb bevételek
Összesen:
IGEN
NEM
Nemzeti í{mogaíás

Önkéntes üímogatás (tagi
Megrendeléses munka

6)

6lza20.

tlNrcy

A Küldöttgyűlés

határazat:

'

,r,ro0millióFt

5,000 millió Ft
4,000 millió Ft
3,000 millió Ft
39,500 millió Ft
20,000 millió Ft
14,500 mitlió Ft

4,500 millió Ft
0,500 millió Ft
39,500 millió Ft

a üírsulat elkülönített vagyonát a 2009. évi CXLIV. törvény 1.
szerint állapítjameg. A 2020. évielkiilönített varyon összege: 14,500 millió Ft.

IGEN

NEM

§

4. pontja

7)

712020.

Ülrrcy

2
határozat.

A KüldöttgJriilés a tírsulat 2020. évi vízkfu-elháfitási feladatait az éves tervében rögzített
közfeladatok mértékébenés értékébenbatfuozza meg. A üársulat ár- és belvíz-védekezési
tartalékot nem képez.

S)
9)

IGEN

NEM

8l20?a. ÚNrCY ltaátozat:
A Küldöttgyulés felhatalmazzaazlntézőbizottságot
évközi módo s ítrásrára,

IGEN

912020.

Ü.rrCY

a 2a20. évi gazdaságiterv sziikség szerinti

NEM

határozat:.

A Küldöttgyűlés a üársulat Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:
A./ I0.7 pont helyébe a következő lép: ,,Egl lrepviselő legfeljebb öt tagoí kepviselhet."
B./ A 11.10.1 pont ,,- a 9.6.7 pont szerinti kérdéseketide nem értve -,, szövegrésze hatílyát
vesái.
A módosítrás elfogadásával lép haáyba.

IGEN

\0) l0l2020. Ülrrcy határozat:
A küldöttsdílés nyílt szavazással,

NEM

a jelenlévők egyszerű többségével 2a20.05.29. napjától ot

éves időtartaínra az
|ntézőbizottság

elnökévéválasdja:

Intézabizsttság elnökhelyettesévé
Intézőbizottság tagiaivá

Felüryelőbizottság

választja:

választja:

elnökévéválasztla:

Felügyelőbizottságtagsaiváválasztja:

urat
Andrónyi Miklós urat
Horyor Géza urat
Peer Lrászló urat
§chell Tamás urat
Bódis József

Szentes Lrászló

urat

VargaJózsefnéúrhölgyet
Puskás Akos

urat

igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem

igen nem
igen nem
igen nem

küldöttg;ólési ktildotteket és tagokat.

lI)

IIl2020. ÜNrKcy hatínozat
A küldöttgyülés a tisztségviselők 2020. évi köttsegtérítése címén912 eFt összegű éves keretet
Őllapit meg. A keret felhasznáúásátt azíntézőbizottság haüískörébe utalja.

IGEN

Kelf

........

NEM

\

.,202a.

Jogi személy, önkormányzat

kiildöttje esetén:

pecsét küldöttneve

cégszerü aláIás

Magi{nszemély küldött esetén:

hildött neve

aláírás

Hati{rozat mellett az ..igen" szó. ellene a .-rrem" §zó aláhúásával kell szavaani. Ha a kiildött a
haározatnál nem tesz jelölést 4z tartózkodásnak (...gyenge nem",) minősül. A szavazat érvényességi
kelléke a dátum és a név kitölte§e. tovrtbbá az aláínís !!

A

