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vásárlásáról
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JEGYZ KÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. május 13-án –
hétf – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésér l.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képvisel
képvisel
képvisel
képvisel

Dr. Juhász Marica

jegyz

Balogh Anikó

jegyz könyvvezet

Az ülésr l igazoltan távol:
Berei Zsoltné

képvisel

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlév ket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képvisel
l 5 f jelen van, a képvisel -testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelel en tesz javaslatot.
Kéri a Képvisel -testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1.
2.

El terjesztés az Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzésér l
Különfélék

5 jelenlév képvisel l 5 képvisel vett részt a szavazásban, 5 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. El terjesztés az Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzésér l
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
El terjesztés az Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzésér l
Zilai Károly polgármester: Az el terjesztést a képvisel k írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az el terjesztéshez.
Kovács Imre képvisel az ülésre megérkezett.
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Dávid Andrásné alpolgármester: Ez a döntés egy biztosíték lesz arra az esetre, ha a HajdúBihar Megyei Önkormányzatok Vízm Zrt. nem fogja megkapni a m ködési engedélyt.
Javasolja a határozat elfogadását.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi, el terjesztés szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képvisel -testülete kifejezi azon szándékát, hogy az
Alföldvíz Zrt-ben tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében 10 db, egyenként 14.000,- Ft
névérték általános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 140.000,- Ft érték
részvénycsomag – vásárlását határozza el.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt. felé az
önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban foglaltak végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felel s:
Zilai Károly polgármester
Határid :
2013.05.15.
6 jelenlév képvisel l 6 képvisel vett részt a szavazásban, 6 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
36/2013. (V. 13.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képvisel -testülete kifejezi azon szándékát, hogy
az Alföldvíz Zrt-ben tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében 10 db, egyenként
14.000,- Ft névérték általános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 140.000,- Ft
érték részvénycsomag – vásárlását határozza el.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt. felé az
önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felel s:
Határid :

Zilai Károly polgármester
2013.05.15.
Kmft.

Zilai Károly polgármester, ülésvezet elnök a képvisel -testület nyilvános ülését 08.36
perckor bezárta, a testület zárt ülésen folytatta munkáját.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyz
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