A Balaton-fetüdéki Vízitársulat
2020. évi
gazdasági tewe az snazl.irXrCY batároz,athoz

A Balaton-felvidéki Vízitrársulat a
alapszabályábanrögzitett
állította össze.

2020. évi gazdasági tervét a vízitrársulatokról szóló törvény és az

feladatai firyelembe vételével,a rendelkezésre álló pénzügyi fonásai alapján

A

űrsulati közfeladat továbbra is változatlan: a társulati művek fenntartása, üzemeltetése és
fejlesztése,azazaz7z,zk§nössáossáságűtírsulatividolyásüzemeltetése.
A üársulat ezt aközpélú tevékenységétaz érintett települési önkormányzat hozzájárulásából, a tagok
önkéntes trámogaüísából, a vőllalkoási tevékenységébőlsármazó eredményéből, valamint az
Orságos Ködoglalkoáaüási Programban biztosított trimogaásból végzi.
A társulat fó feladatai 2020-ban az alábbiak:

1.)
2.)
3.)

AJ

Köz§oglalkoztaási programban végzettfenntartrási munkrák
Tagi megrendeléses munkrák
Vállalkozásbanvégzettmegrendelésesmunkák

TERVEZETT KöZcÉr,Ú rBr,apAToK

r.) Orságos közfoglalkoztatási programban vé:grctt fenntartrisi munkák
A tr{rsulat az üzemeltetésében lévő művek fenntarüísát 2020-ban két orsaigos
program keretében tudja elvégezni.

A 20|9. évről áthűzódő,2020. január l-től februrár 29-ig
lehetővé. A2a20. március II-ól2a2l. február 28-igszőlő
statisáikai állományi létszímmalfolynak a közmunkák.

közfoglalkortaási

tartő progríun 19 fő foglakoztatását te,lte
támogatási szeródés szerint 18 ö átlagos

támogatása 2020-ra 20 millió F| ennek saját erő vonzata előre
láthatólag 7,5 millió Ft körül várható.
A tervek szerint 14 vízfolyáson kerül sor munkavégzésre, melynek várható értékeösszesen
mintery 22 millió Fr

A két program eryüttes

A tervezett munkák erintetttelepülésenként a következők:
\

Vízilétesítményneve
Borszörcsöki árok
Csalános ér
csorsza patak
Eser patak felső szakasz
Fenvős oatak
Fenvős oatak mellékás
karthauzi tároző
kálváriavölsvi üáíozó
Lovasi séd
Mihálvfai árok
Miskei külső rárok
szelesvíz patak
szentldrti ér
zalahalániárok

Érintett tetepülés
Borszörcsök
Városlőd
szentantalfa Tawon
Tal
id

Városlőd
Városlőd
Paloznak

M

pusztamiske

Aika
Taoolca
Taoolca

2

2.) Tagi

megrendelések elvégzése

A

trársulat továbbra is legfontosabb feladaüínak tekinti a tagiai reszéről é*ezo megrendelések
elvégzesé! melyek pénzügyi fornása az önkéntesen befizetett tagi trámogaás közrnunká saját erő
részénfelüli összeg. Erre a céka 5 millió Ft-ot irányoz elő atrársulat.

3.) Vállalkozásban végrclt megrendeléses munk:ik
A &ársulat gépparkjának szabad kapacitrását a piacon

elnyerhető munkák kivitelezésében köti le. A
2020-ban várható vállalkozísi munkák értéke4 millió Ft mellyel 4,5 millió Ft árbevétel elérésére

szímíta társulat.

Összefoglalva: a társulat 2a}a-bantewezettkivitelezési munkái a következők szerint vrárhatók:
1.) Közfoglalkozüaüási

program fenntarhisi

2.) Tagimegrendelések elvégzese
3.) Vállalkoásban végzettmegrendeléses

Össze§en:

B.l

munkái

27,500 millió Ft
5,000 millió Ft
4,000 millió Ft

munkiák

36§00 milüó Ft

TERVEZETT KIADÁSOK ÉSBEVETELEK

A ársulat

2a20. évi fió kiadásai a közcélú feladatokból, a közfoglalkoztatrás megvalósításából, a
kivitelezői sámlrák kifizetéséból, valamint a társulat működéséből származó eryéb kiadásokból
keletkeznek.

A

társulat bevételei a közfoglalkoztaüási programhoz kapott trámogaüásból, a tagok álál befizetett
önkéntes üámogatásból, valamint a váIlalkazási munkrák bevételeiböl és az egyéb bevételekből

képződnek.

ElŐzőek frryelembevételével a trirsulrat 2020. évipénzügyi-műszaki tervének fió sámai a következők:

Tewelnttfő kiadr{sok:
Közfoglalkoztatási fenntartási munkrák
Tagi megrendelések elvégzese
Megrendeléses munkák
Eryéb kiadások

Összesen:

27,50a miilió
5,000 miltió
4,000 millió
3,000 millió

Ft
Ft
Ft
Ft

39§00 millió Ft

Tewezett fő bevételek:

közfoglalkoztaásra
Önkéntes üámogatás
Megrendeléses munka bevétele
Egyéb bevétel
Összesen:
Trámogaüís

20,000 millió Ft
14,500

millió Ft

4,500 millió Ft
0,500 millió Ft

39§00 millió Ft

A társulat 2020,ban nem tervez ktilön rár- és belvíz-védekezesi tartalékot, A vízkrár elleni védekezesi
feladatait az éves gaztasőgi tervében rögzített közcélú fenntartr{si feladatai terhére végzi, illetve
számolja el.

Tapolc4 2020.májvs 12.
Gondosné Fitos Anikó sk.
igazgatő

