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A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Baranya-Víz Zrt. 2019. május 21. napján tartotta felügyelőbizottsági ülését és közgyűlését,
melyen többek között elfogadta a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi beszámolóját (1. sz. melléklet)
és kapcsolódó dokumentumait: a kiegészítő mellékletet (2. sz. melléklet), könyvvizsgálói
jelentést (3. sz. melléklet) és üzleti jelentést (4. sz. melléklet). Az ülés jegyzőkönyvét és az
elfogadott határozatokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.
születhet döntés.
A társaság beszámolója 1.585 EFt mérleg főösszeggel, -51.950,-Ft adózott eredménnyel
(veszteséggel) került elfogadásra. Mindkét érték negatív változást jelent 2017. évhez képest.
A társaság 2019. évi üzleti tervét (6. sz. melléklet) 2019. június 12-én tárgyalta és fogadta el a
közgyűlés. Ez utóbbi közgyűlés jegyzőkönyve még nem került leírásra, ezért az üzleti tervvel
összefüggő és egyéb lényeges döntéseket az alábbiakban foglalom össze:
A Baranya-Víz Zrt. dolgozói bérfejlesztését a közgyűlés 2019. július 1-jétől differenciáltan
8,5 %-os mértékben állapította meg. A vezérigazgató és a vezető állású dolgozók,
igazgatósági tagok bérfejlesztésére csak az I. félévet értékelő felügyelő bizottsági ülés után
kerülhet sor.
A 2019. június 12-i közgyűlésen határozta meg a közgyűlés a vezérigazgató 2019. évi
prémiumfeladatait is az alábbiak szerint:
A prémium mértéke az éves alapfizetés 35%-a
1.
A 2019. évre előterjesztett Üzleti Terv teljesítése azzal, hogy az a szokásos
vállalkozási tevékenység eredményeként alakuljon ki. A prémium mértéke a kitűzött összeg
40 %-a.
2.
Olyan megalapozott, tényleges gazdasági intézkedések előkészítése, végrehajtása,
melyek eredményeképp a 2020. évre előtejesztendő Üzleti Terv alapján nem válik
szükségessé a tagok pótbefizetése, nem merül fel a társaság megszüntetése, a víziközmű-

szolgáltatás más szervezeti keretek között történő ellátása. A prémium mértéke a kitűzött
összeg 30 %-a.
3.
Az éven túli kintlévőség állomány 3 %-kal való csökkentése. A prémium mértéke a
kitűzött összeg 30 %-a.
Prémiumelőleg nem fizethető. A prémium kifizetését kizáró ok, ha a társaság tagjainak
pótfizetést kell előírni.
A közgyűlés valamennyi határozatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta
el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseit tárgyalja
meg, és Mánfa Község Önkormányzatának képviseletében, Polics József polgármester úr
határozathozatalok során leadott szavazataival együtt, utólagosan hagyja jóvá.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megvitatta a Baranya-Víz Zrt.
2019. június 12-én megtartott közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő
határozatot hozza:
1. A képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi beszámolóját és
mellékleteit, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja.
2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2019. évi üzleti
tervét.
3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2019. június 12. napján
tartott közgyűlésén hozott határozatokat, valamint jóváhagyja a döntéshozatalok során
Mánfa Község Önkormányzat képviseletében leadott szavazatokat.
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.
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