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a Balaton-felvidéki Vízitársul at Intézőbizottságának
2019, évi munkáj ár ől a 2 12020. trNrCY határozatboz

Tisztelt Kütdöttryűlés
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A

Balaton-felvidéki Vízitrársulat tisáségviselői nevében tisáelettel köszöntöm a kiildöugyulés
minden részlvwőjétaz lrXézőbizottság 1l202a. sz. Határozatával elrendelt 2a20. évi rendes
Kiildöttgyűlés, Alapszabály 11.10. pontja szerinti ülés tartása nélküli határozathozatalán.

A

tiársulat elnökének és az általa vezetett Intézőbizottságnak feladata, hogy beszámo§on a
küldöttgyulésnek a közfeladatok teljesítésétől,a társulat vagyoni helyzetéről, valamint a két
küldöttgyiilés között tett lntézőbizottsági és elnöki intézkedésekről, és minderről tájékoztassa a
ktildötteket.

Feladatainbelülaziítézőbizottsággondoskodiktovábbáa
kiildöttgyulés hatarozatainak előkészítésérőlés végrehajtasriról,
az éves terv elkészítéséről,a mérleg jóváhagyásáról,
a üírsulati vagyon megóvasráról,
a űrsulat pénz- és hitelgazdálkodásának ellenőrzéséről.

A társulat 2019. évi közfeladatatnakteljesítését, a vagyoni helyzetet, valamint a2079. éü terveit
a ktildöttek és az érdeklődő tagok megismerhetik a trársulat honlapjara elhelyezett részletes
besámolókbó1.

Az

Intézőbizottság
Küldöttgyűlést.

és az Elnök tevékenységérőlebben a besámolóban ájékoúatoma

A társulati közfeladatok

elláüísrához sziikséges források nem bővültek 20l9-ben sem.

A tarsulat

bevételeinek biztosítás4 illetve a közcélú feladatok pénzügyi finanszírozísa alapvetően a
közfoglalkoztatÉsban való részvételenkeresztiil történik továbbra is. A társulat legielentősebb
bevétele a közfoglalkoúrtís állami támogatísa és a tagok befizetései. A tagi befizetések teszik
lehetővé a közfoglalkoztatási ü{mogatás igénybevételét,mellyel a szíikségessaját forrrást a
társulat biáosítani tudja. E nélkiil a több széu km vízfolyás fewttntÁsar4 iizemeltetésére
semmilyen forrrás nem jutna.

A társulat

2019. évi terv teljesítését, az e|végzett közfeladatlkat, azok finanszíroz ását, atarsulat
kiadásait és bevételeit, továbbá a mérleg és eredmény-kimutatását a űrsulat honlapján elérhető
beszámolókból megismerhetik.
A beszímolókból kitűnilq hogy a bevételek és kiadások összességében a tervezetthez közeli
összegben valósultak meg úgy, hogy a bevételek kismértékben meghaladtrák a kiadásokat
minimális nyereséget eredményezve. A társulat bevételei nem fedezik valamennyi szíikséges
munka elvégzését,a teljes körű fenntartás nem is szerepelt a üársulat terveiben, erre nincs
elegendő bevétel. Viszorrt a 2019. évi tervekben szereplő közcélú feladatokat a trársulat
elvégezte, a tagok által kért munkákat pedig jelentősen fulteljesítette.

A társulat elnökének feladataaz is, hogy a ktildOttgyulések köái időszakban azlntézőbízottság
által végzett munkaról és a meghozott intezkedésekről, továbbá az elnök munkájáról is
tájékoáassa a küldöttgyűlést.

Tájékortabm a ktildOtteket, hogy azkltézőbizottság és Felügyelőbizottság a jogszabályoknak és
a tarsulati alapszabálynak megfelelően negyedéverrte megtartottia rendes üléseit. Rendkívüli tilés
összehívására nem volt sztikség.
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Az elmult évek gyakorlata szerint az Iftézőbizottság a Felügyelőbizottsággal
üléseket tartott. Az ülések minden alkalommal hatarozatképesek voltak.

együttes

Az

ülések kialakult rendje szerirrt az első negyedévi ülés az előző évi tevékenység
lezárásáNa7, a tagi befizetések felhasználásának ellenőrzésével, a mérleg váfi:rrtő
alakulá,sával, valamint a tíxgy évi munkák indításáva] foglalkozik.

A második negyedévi ülés íö

feladata a kiildOttgyulés előkészítése,a beszámolók, tervek,
javaslatok,
hatfuozati
és egyéb előterjesztések elfogadás4 illetve a Felügyelőbizottság
részerőI a mérleg felülvizsgálata és jóvráhagyrása.

A harmadik negyedévi ülés a üársulat I-[I. negyedévígazdálkodását vizsgálja meg. Ekkor
kerül sor a tagi befizetések elemzéséreés varható felhasználrásrának kialakíüísfua a tags
igények, megrendelések száma és mértékealapjrán.

Végül az utolsó, negyedik negyedévi ülésen a bizottságok a várható éves tervteljesítést és a
társulat pénzügyi helyzetét vizsgáljak.

Az iiléseken a szokiásos napirenden tul

a bizottságok az aktrr.ílis ügyeket is megüírgyalják.

2019. április 4-i ülésen a szokásos napirenden tul a tisztségviselők a takarékosság jegyében
lemondkk a tiszteletdíj ukról.

A 2019. május 9-i üésen határozatok születtek a

2019. évi killdöttgyűlés elé terjesztendő
beszámolókról, tervekről és előterjesáésekről, valamint a Felügyelőbizottság elfogadta a
2019. évi mérleget.

20t9. okíóber 3-án a szokísos napirenden kívül üárgyaltík az egyéb üámogatás befizetése

z étkező kérdeseket, területmóaósitrlsot<at.
Ezen az ülésen keriilt sor a tisáségviselők költségtédtésének- a kíildöttgyűlés

kapcsán a társulatho

biáosított keretösszeg figyelembevételével történt- meghaüírozásiára és kifizetéséreis.

áttal

A2019. december 12-i ülésen a bizottságok áttekintették a tervteljesítés várható alakulrisát
és a2020. éwe vrárható feladatokat.
Tisztelt Küldöttryűlés !
Alapszabályunk szerint a Ttirsulat elnöke azlntézőbizottság iilései közötti időszakban dönt
azokban a kérdésekberr, melyek nem tartozrak sem a Küldöttgyűlés, sem azkftézőbizoítság
feladatai közé. Ilyenek pélűul a bizottsági tilések előkészítése,az előterjesztések
elkészíttetése,a bejelentések kivizsgálása, és a kiilönböző űrsulati rendezvényeken való
részvétel.Ezeket a feladatokat az elnök 2019-ben is elvégeáe.
Tájékozüatom a Küldöttgyúlést, hogy 2019-ben nem volt olyan felelőssegi és lcártédtési
esemény, amely bármelyik tisáségviselő felelősségét vetné fel, és amelyben a
Küldöttgyűlé snek kellene elj rárni.

Befejezésül kérem Önöket, hogy a társulat és azlntézőbizottság 20lg. évi tevékenységéről
szóló elnöki besámolót szíveskedjenek elfogadni.
Tapolca, 202a. május 12.

Bódis József sk.
Elnök

