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Határozatok:
32/2013. (V. 14.) ÁKt
határozat
33/2013. (V. 14.) ÁKt
határozat

Az Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzésr l

Z1

A 102/2012.
módosításáról

Z1

(XII.21.)

számú

ÁKt.

határozat

JEGYZ KÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képvisel -testülete 2013. május 14-én – kedd – de.
08:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános ülésér l
Jelen vannak:
Benk Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képvisel k
Dr. Juhász Marica

jegyz

Nagy Albertné

jegyz könyvvezet

Benk Sándor polgármester – ülésvezet elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képvisel
l 5 f jelen van, a képvisel -testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szerepl napirendi pontokat tárgyalja meg a képvisel -testület.
Javasolt napirendi pont:
1. El terjesztés Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzésér l
2. Különfélék
5 jelenlev képvisel
l 5 képvisel vett részt a szavazásban, 5 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. El terjesztés Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzésér l
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. El terjesztés Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzésér l
Benk Sándor polgármester: Az el terjesztést a képvisel k megkapták. A Kormány jelenleg
csökkenti a vízszolgáltatók számát. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízm Zrt 154 ezer
fogyasztója kevésnek bizonyul. A Debreceni Vízm Zrt nem kíván csatlakozni a megyei
vízm höz. A térség ritkán lakott, kevés fogyasztóval rendelkezik. Nagyon fontos a vízellátás,
az önkormányzat kötelez
feladata. A részvényvásárlási lehet ség biztosíték az
önkormányzatok számára.

Javasolja, fogadják el az el terjesztést. Kéri a képvisel ket, szavazzanak, egyetértenek-e az
el terjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község 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:
Benk Sándor polgármester
Határid :
2013.05.15.
5 jelenlev képvisel
l 5 képvisel vett részt a szavazásban, 5 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
32/2013. (V. 14.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község 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 :

Benk Sándor polgármester
2013.05.15.

2. Különfélék
K/1. Szóbeli el terjesztés a 102/2012. (XII. 21.) számú ÁKt határozat módosítására
Benk Sándor polgármester: A képvisel -testület a 102/2012. (XII.21.) számú ÁKt.
határozatával döntött a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal dokumentumainak
2013. május hónapban történ
felülvizsgálatáról. Kéri, tekintsenek el a májusi
felülvizsgálattól, kés bbi id pontban kerüljenek felülvizsgálatra a dokumentumok.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képvisel ket, szavazzanak, elfogadják-e az
alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képvisel -testülete a 102/2012. (XII.21.) számú ÁKt.
határozatát módosítja oly módon, hogy a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
dokumentumai 2013. december 31. napjáig kerülnek felülvizsgálatra.
Felel s:
Benk Sándor polgármester
Határid : 2013. december 31.
5 jelenlev képvisel
l 5 képvisel vett részt a szavazásban, 5 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.

33/2013. (V. 14.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képvisel -testülete a 102/2012. (XII.21.) számú ÁKt.
határozatát módosítja oly módon, hogy a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal dokumentumai 2013. december 31. napjáig kerülnek felülvizsgálatra.
Felel s:
Határid :

Benk Sándor polgármester
2013. december 31.

K/2. Tájékoztatás
Benk Sándor polgármester: Tájékoztatásként elmondja, mintahogy a képvisel k el tt
ismeretes, a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft 2013. június 30. napjával felmondta a
szolgáltatási szerz dést. Sok probléma van, a hulladéklerakó megtelt. A b vítéshez újabb
régészeti feltárásokra van szükség. A társulás azon dolgozik, hogyan lehetne megoldani a
problémákat.
Tájékoztatja a képvisel ket, hogy az Élelmiszerbank által biztosított élelmiszercsomagok a
holnap kerülnek kiosztásra a lakosság részére.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benk Sándor polgármester, ülésvezet elnök
a képvisel -testület ülését bezárta.
kmft.

Benk Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyz

