B6cskai -Margitta szigeti Y izgazdiikod6s i TriLrsulat

FeltgyelS Bizottsiga
Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.
Jelentds a 2020. 6vi ellen6rzdsi munkiir6l 6s a m6rleg feliilvizsgrilat6r6l

A Yizgazdilkoditsi

TriLrsulat Feli.igy el6 Bizottsbga 2020-ban is a kor6bbi idoszakban megszokott m6don
teljesitette feladatiit. A Feltigyeki Bizottsrig tagjai, amikor megtarthat6volt a jriLrv5nyiigyi szabiilyok
miatt, r6szt vettek az Intdzo Bizottsrig til6sein, az til6sek tart6s6ra tiltoft idoszakban pedig elektronikus
riton kaptunk inform6ci6kat a Tdrsulat tev6kenysdgdrol, helyzetertil, a megoldand6 feladatok16l. Ezen
kiviil egy alkalommal onrill6 iildst is tartothrnk. Meg6llapithatjuk, hogy a Y izgazdit lkod6s i Tirsulat
2020-ban is a jogszabrilyokban eloirtaknak megfeleloen mrikoddtt. Altaliban elmondhat6, hogy a
tdrvdnyes miiktid6ssel, a szabilyos gazd6lkod6ssal kapcsolatban nem taliiltunk probl6m6t, ds kiilso
6llami, onkorm6nyzatt szew, hat6s6g sem jelzett fel6nk konkr6t elmarasztal6 6szrev6telt a Tirsulat

tev6kenysdgdvel kapcsolatban.

A

T6rsulat iigy,vezet6se elk6szitette a 2020. iizleti 6vre vonatkoz6 egyszeriisitett dves besz5mol6t,
melynek r6sze a m6rleg, az eredmdnykimutat6s, a kiegdszito mell6klet. A Felilgyelo Bizottsrlg
feliilvizsg6lta az egyszerrisitett 6ves besz6mol6t, €s az eloz6 dvekhez hasonl6an [ljra megallapitotta,
hogy precfz, pontos munka.

A 2010.6vi XC. trirvdny eltdr<ilte a tagok iiltal fizetendo trirsulati hozzi{itrulist,6vek 6ta, igy 2020-ban
sem r6szesiilt 6llami trmogatesban a Tiirsulat, valamint a tdrvdny alapj6n megsziint az rillauri tulajdont
csatom6k kezeloi joga, azok 6rt6ke kivezet6sre kertilt a Tiirsulat ktinyveib6l. Ez a viitozits a Tinulat
eszkdzeiben 6s vagyoniiban komoly visszaesdst jelentett. igy a Tarsulat j6val kevesebb pdnzb6l
gazdiilkodhatott, mint a v6ltoz6s elotti koribbi 6vekben. Az ad6zott eredm6ny negativ elojelt,9.562 eFt
vesresdg. A Trirsulat 6vek 6ta vesztes6ges, azonban
ismert, felvrillalt pilya

a

ktild<ittgyiil6s hatiirozata 6rtelm6ben ez egy el6re

a tril6l6s 6rdekdben.

a Tdrsulat, az el6zo 6vekhez hasonl6an, 2020-ban is stabil, b6r tisszegdben
pdnztigyi h6tt6nel mtkOdott.
nagysligtl
6s tartal6k5ban csdkkeno

A viizolt neh6zs6gek ellen6re

A Tirsulat tizemi eredm6nye is 2020-ban is vesztesdget mutat. A Feliigyelo Bizottsrig azt javasolja a
Kiildottgyiil6snek, hogy ism6t tekintse et a Tiirsulat helyzet6t, 6s foglaljon rillfst abban, hogy a ttildlds,
az dvtizidek alatt felhalrnozott szakmai 6rt6kek 6s tapasztalatok megorz6se, valamint az esetleges
kds<ibbi szab6lyoz6si v6ltoz6sokra val6 k6szen rill6s 6rdek6ben tovabbra is folytassa-e az elore lethat6an
is vesztes6ges tevdkenysiget.

utin megallapitotta, hogy azt a
6ssze, a T6rsulat vagyoni,
rillitott6k
szrimviteli t6rv6ny 6s a vizi t6rsulatokr6l sz6l6 tdrvdny alapjrin
penziigyi ds jovidelmi helyzet6rol megbizhat6 6s val6s k6pet ad, ezErt elfogad6sra javasolja a
kiildongyiil6s fe16. A m6rlegfildsszeg 62.313 eFt, az ad6zott eredminy 9.560 eFt vesztes6g.

A Feliigyelo Bizottslig az egyszeriisitett

dves beszAmolo iittekintdse
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