NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. november 28-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendelet:
a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

L1

42/2016. (XI. 28.) NKt
határozat

Karácsonyi támogatás összegének megállapításáról

K6

43/2016. (XI. 28.) NKt
határozat

Általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

J2

44/2016. (XI. 28.) NKt
határozat

2016. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározása

A9

45/2016. (XI. 28.) NKt
határozat

Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának
szerződésének megszüntetéséről

megbízási

K9

46/2016. (XI. 28.) NKt
határozat

Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztása, javadalmazásának
megállapításáról

K9

47/2016. (XI. 28.) NKt
határozat

Debreceni Vízmű Zrt. új fiók telephelyek bejegyzéséről

K9

48/2016. (XI. 28.) NKt
határozat

Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosításáról

K9

49/2016. (XI. 28.) NKt
határozat

Debreceni Vízmű Zrt. konszolidált beszámoló készítési kötelezettség alóli
mentesítéséről

K9

50/2016. (XI. 28.) NKt
határozat

Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

K9

12/2016. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet

Határozatok:

visszahívása

és

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 28-án –
hétfő – du. 13.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Irodájában megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Miklós
Balogh Zsigmond
Haraszti István
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására
2. Előterjesztés a karácsonyi támogatás összegének meghatározására
3. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
4. Előterjesztés a 2016. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
5. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2016. december 01. napján tartandó Közgyűlésére

6. Különfélék
7 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására
2. Előterjesztés a karácsonyi támogatás összegének meghatározására
3. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
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4. Előterjesztés a 2016. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
5. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2016. december 01. napján tartandó Közgyűlésére

6. Különfélék
Tárgyalt napirendi pontok:
1.
Napirendi pont
Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e a települési
támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti módosításával:
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2)
bekezdésében, illetve a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – az önkormányzat által pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő rendeletet alkotja:
1. §
A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 5. § az alábbi g) ponttal egészül ki:
„g) szociális célú tüzelőanyag támogatás”
2.§
A rendelet az alábbi 10/D. §-al egészül ki:
(1) „Nagykereki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyag
támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek részére.
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(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A (2) pontban meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének,
tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(4) Ingatlanonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2017. február 15. napjáig gondoskodik. A
tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által
biztosított lakcímre szállítással.
(6) A támogatásra való jogosultságról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága határoz.
(7) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a
tűzifát a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő
sorrendben: házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér
egymást követő sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.”

3.§
Ez a rendelet 2016. november 28. napján 14 órakor lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2016. november 28. napján 13 óra 30
perckor.
Dr. Juhász Marica
jegyző

2.
Napirendi pont
Előterjesztés a karácsonyi támogatás összegének meghatározására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatások és ellátások
helyi szabályairól szóló többször módosított 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 10/C.
§ (2) bekezdésének alapján a 2016. évi karácsonyi támogatás összegét 15.000 Ft-ban határozza
meg.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2016. november 30.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
42/2016. (XI. 28.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatások és
ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének 10/C. § (2) bekezdésének alapján a 2016. évi karácsonyi támogatás
összegét 15.000 Ft-ban határozza meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. november 30.

3.
Napirendi pont
Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Nagykereki község közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi körzethatárainak HajdúBihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása tekintetében – a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján – az alábbi véleményt
adja.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki,
Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2016. november 30.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
43/2016. (XI. 28.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Nagykereki község
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
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tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd,
Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja
meghatározni.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. november 30.
Melléklet:

Nagykereki község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma
intézményi és tagintézményi bontásban:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola, Bocskai István Tagiskola: 10 fő
Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI:
0 fő

4.
Napirendi pont
Előterjesztés a 2016. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Sajnos egyre kisebb az érdeklődés a közmeghallgatás iránt. Az elmúlt évben is csak a dolgozók
vettek részt rajta. Ha munkaidő után tartották, akkor az volt a probléma, hogy már sötét van, és
nem szeretnek kimozdulni otthonról a lakosok.
Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi közmeghallgatást 2016.
december 2. napján 08:30 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről, az
önkormányzat gazdálkodásáról, a településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről,
közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi alapellátásról és a
környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2016. november 30.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 2 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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44/2016. (XI. 28.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi közmeghallgatást
2016. december 2. napján 08:30 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról, a településfejlesztésről, településrendezésről, a
köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi
alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

5.

Zilai Károly polgármester
2016. november 30.

Napirendi pont

Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2016. december 01. napján tartandó Közgyűlésére

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 1. számú alábbi határozati javaslattal:
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és megbízási szerződésének
megszüntetése tárgyában.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a társaság
vezérigazgatójának, Bereczné Eszterhai Valériának (anyja neve: Galambos Borbála,
lakcíme:4028 Debrecen, Hadházi út 77.) a megbízását 2016. december 2.-tól.
A Képviselő-testület a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a
jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések kivételével,
a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok
gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a társaság vezérigazgatója, Bereczné Eszterhai Valéria (anyja neve: Galambos
Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) megbízásának visszavonását 2016.
december 2.-tól és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
45/2016. (XI. 28.) számú NKt. határozat:
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és megbízási szerződésének
megszüntetése tárgyában.
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a társaság
vezérigazgatójának, Bereczné Eszterhai Valériának (anyja neve: Galambos Borbála,
lakcíme:4028 Debrecen, Hadházi út 77.) a megbízását 2016. december 2.-tól.
A Képviselő-testület a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a
jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések
kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére
ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy elfogadja a társaság vezérigazgatója, Bereczné Eszterhai Valéria (anyja neve:
Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) megbízásának
visszavonását 2016. december 2.-tól és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok
gyakorlását.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 2. számú alábbi határozati javaslattal:
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztása, munkaszerződésének és
javadalmazásának megállapítása tárgyában.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és megválasztja a társaság
vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve Benedek Hermina; lakcíme: 4028
Debrecen, Vasvári P. u. 30/A.) 2016. december 2-től 2020. május 31.-ig határozott időre
munkaszerződéssel, díjazása: 1.600.000,- Ft/hó alapbér és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Javadalmazási Szabályzata szerinti teljesítménybér és a munkaszerződése szerinti egyéb
juttatások.
A Képviselő-testület a Vezérigazgató munkaviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a
munkaviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések
kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói
jogok gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a társaság vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve Benedek Hermina;
lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A) 2016. december 2-től 2020. május 31.-ig
határozott időre munkaszerződéssel, díjazása: 1.600.000,- Ft/hó alapbér és a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata szerinti teljesítménybér és a munkaszerződése
szerinti egyéb juttatások, valamint a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
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7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
46/2016. (XI. 28.) számú NKt. határozat:
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztása, munkaszerződésének és
javadalmazásának megállapítása tárgyában.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és megválasztja a
társaság vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve Benedek Hermina;
lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A.) 2016. december 2-től 2020. május 31.-ig
határozott időre munkaszerződéssel, díjazása: 1.600.000,- Ft/hó alapbér és a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata szerinti teljesítménybér és a
munkaszerződése szerinti egyéb juttatások.
A Képviselő-testület a Vezérigazgató munkaviszonyára vonatkozó szerződés aláírását
és a munkaviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó
rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a
Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának
elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy elfogadja a társaság vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve
Benedek Hermina; lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A) 2016. december 2-től
2020. május 31.-ig határozott időre munkaszerződéssel, díjazása: 1.600.000,- Ft/hó
alapbér és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata szerinti
teljesítménybér és a munkaszerződése szerinti egyéb juttatások, valamint a Debreceni
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére
ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 3. számú alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Debreceni
Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés napirendi
pontjaként szereplő új fiók telephelyek bejegyzését az Alapszabályba.
Felhatalmazza az Önkormányzat a részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy az
új fiók telephelyek bejegyzését a társaság Alapszabályába 2017. január 1-től a 2016. december
1. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
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7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
47/2016. (XI. 28.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés
napirendi pontjaként szereplő új fiók telephelyek bejegyzését az Alapszabályba.
Felhatalmazza az Önkormányzat a részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy az új fiók telephelyek bejegyzését a társaság Alapszabályába 2017. január 1-től a
2016. december 1. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 4. számú alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Debreceni
Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés meghívójának
mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy az
Alapszabály módosítást a 2016. december 1. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
48/2016. (XI. 28.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés
meghívójának mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy az Alapszabály módosítást a 2016. december 1. napjára kitűzött közgyűlésen
elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 5. számú alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy mint
kisebbségi részvény tulajdonos, mentesíti a Debreceni Vízmű Zrt.-t a konszolidált beszámoló
készítési kötelezettség alól.
Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
49/2016. (XI. 28.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy mint kisebbségi részvény tulajdonos, mentesíti a Debreceni Vízmű Zrt.-t a
konszolidált beszámoló készítési kötelezettség alól.
Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 6. számú alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Debreceni
Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés meghívójának
mellékleteként kézbesített Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a 2016. december 1. napjára kitűzött
közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
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7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
50/2016. (XI. 28.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés
meghívójának mellékleteként kézbesített Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának tervezetét.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a 2016. december 1. napjára
kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület nyilvános ülését bezárta,
a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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