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A

Balaton-felvidéki Vízitársulat Felügyelőbizottsága, - mint a tarsulat ellenőrző szerve 2019. évi munkíját a társulat Alapszabályában meghatározottak, valamint saját ügyrendje
szerint végezte. Az ellenfuzési munka folyamatossága és te§es körűsége azéútalbiztosított,
hogy a testiiletek, a Felügyelőbizottság és azlntézőbizottság mind a négy ülése együttes ülés
volt.

A

Felügyelőbizottsag a 2019. évi tevékenységétaz éves munkaterv alapjan elvégeáe, A
bizottság 2019. évben 4 tilést tartott az Intézőbizottsággal összevontan. Valamennyi ülés
batározatképes volt.

Az iiléseken targyalt napirendekről a üírsulat elnöke mar tájékoztatást adott, ezért ét csak a
Felügyelőbizottság munkatervében meghatározott és elvégzett feladatokról szrámolok be
Önöknek.

2019. évi első ülésiinkön, április 04-én az igazgatő besámolt a ürsulat első negyedéves
tevékenységéről,mely beszímolót tudomrásul vetttik.

A

2019. május 09-i tilésen a bizottság felüvizsgálta és elfogadta

a úírsulat2018. évi

egyszerűsített éves beszámolóját és jóvahagyrásátjavasoltaaKüldöttgyulésnek.

Ezen az ülésen meghatároztuk a bizottság 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint:
1.

2.

iilés A trársulat

I. negyedéves tevékenységénekvizsgéúata

ülés 2018. évi egyszerűsített éves besziimoló

3.

ülés

4.

üés

feliilvizsgálata, javaslat tétel a beszámoló

elfogadásara a Küldöttgyűlésnek.
Hatír ozati javaslatok elfogadása.
\
2019. évi munkaterv
A közcélú feladatok időanányos te§esítéséneküzsgálata.
A tagok közcélú bejelentései, panaszai, ezzel kapcsolatos intézkedések
felülvizsgálata.
Az önkéntes tamogatrás befizetések vizsgálata.
A közcélú feladatok időarrányos teljesítésénekvizsgálata.
A számviteli munka ellenőrzése.
Az önkéntes támogatrás befizetések vizsgáIata.

A 2019. október 03-án

meghatarozása.

tartott ülésen az ígazgatő beszámolój

a alapján megállapítottuk, hogy a

tiársulat 201,9. éwe tewezett közcélú feladatait időarányosan teljesítette.

Az önkéntes üímogatiás vizsgálata kapcsrán pozitívan értékelttik, hogy befizetése jó ütemben
haladt. A bizottság megállapított4 hogy a tagok területváltozásra vonatkozó bejelentései
átvezetésre kerültek a üársulati nyilvántarüásokban.
Megállapítottrrk, hogy a tagsag részéről olyan pana§z nem volt, amelyrek megoldtá.sához a
Felügyelőbizottság hatén ozatár a lett volna sziikség.

A 2at9.

december 12-i tilésen bizottságunk megállapítoft.a, bagy a tírsulat tenrezett közcélú
feladatait elvégeáe.

A számviteli munka ellenőrzése során megállapítottuk, hogy bizonylati fegyelem megfelelő,
az utalványozasok minden esetben megtörténtek. A költségtédtések a kiildöttgyulési és

intézőbizottsági határozatok alapjan keriiltek kifizetésre. Az elkészült fókönyvi kivonatok, a
bejövő és kimenő számlák, bank és pénzlÁnbizonylatok, adóbevallások rendszeíeme vannak,
ezért a könyvelés könnyen áttekinüető. Az adők és jrárulékok bevallasa és befizetése
határidőre me gtörtént.
Pozitívan értékeltiik,hogy az önkéntes támogatás befizetések a tervezetthez képest majdnem
100%-ban teljesültek.

Összefoglalva megállapítottuk, hogy a tarsulat a 2019. évi tervezett közfeladabrt
árla9létszéLtr.::bul 2 fő alkalmazott és 21 fió közfoglalkozüatott alka]mazrásával elvégezte.
Köz.rnunkaprograrnra 35.395 eFt-ot, tagi megrendelésre végzett munkákra 5.441 eFt-ot
fordított. A fenti munkak megvalósítrását a befolyt 14.948 eFt önkéntes támogatas tette
lehetővé.

Továbbá megállapítottuk, hogy a társulat dolgozóinak foglalkoztatasa - kiemelten a
közfoglalkoztatottakat- a munkajogi, munkavédelmi szabályoknak megfelelően történt.
A trársulat 2019. évi gazdálkodrásahoz hitel felvételére nem volt sziikség.
Tisáelt Ktildöttgyulés

!

202a. tavaszán a koronavírus járvrány okozta veszélyhelyzet miatt a Feliigyelőbizoltság az
eddig szokasos két testiileti ülésétnem tartotta meg a hagyományos módon. Az
Intézőbizottsagealközösenülésnélktilibaározathozataltakerültsor.
Elekaonikus úton megismertük a Küldöttgyűlésre elkészített beszímolókat, haüározati
j avaslatokat, tartalmukkal egyetértettíink.
Meghatrároztlkabizottság 202a. évi munkatervét tekintettel a veszélyhelyzetre.
Megvizsgáltuk a tírsulat2al9. évi egyszerűsített éves beszamolőját. Megállapítottuk, hogy a
mérleg és eredménykimutaüís összeállítasa a számviteli törvény alapjan történt. A mérleg
főösszege 33.639 eFt. Az adőzás előtti eredmény 80 eFt, az adőzolt eredmény 76 eFt. A
tarsu]afirak tarsasági adó fizetési kötelezettsége 4 eFt 2019. évre.

Bizotts,ígunk javasolja

a

Küldöttgyulésnek

a 2a§. évi egyszerűsített

jóváhagyás át és anyereség eredménytartalékba történő elszámoltfuát.

éves beszrimoló

Kérem a Küldöttgyülést, hogy, a társulat 2019. évi egyszerűsített éves beszrámolóját a 4.)
szállluHatnozati javaslatszerintfogadjael.

Tisáelt

Kiildöttgyűlés!

\

Kérem, hogy a tarsulat Felügyelőbizottsíganak 2019. évi munkájaról szóló jelentóst
számú Hatírozati javaslat szerint fogadjrák el.
Tapolca, 2020. május 12.
Szentes László sk.
FB elnök
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