ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. MÁJUS 17-I

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozat:
20/2018. (V. 17.) számú
ÁKt határozat

a Debreceni Vízmű 2018. május 18. napján tartandó
Közgyűlésére
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 17-én – csütörtök –
de. 9:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi
Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő
jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2018. május 18. napján tartandó Közgyűlésére
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2018. május 18. napján tartandó Közgyűlésére
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2018. május 18. napján tartandó Közgyűlésére
Benkő Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta, a
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára
előterjesztett 2017. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A Közgyűlés, (Képviselő Testületi ülés) az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja
az előterjesztést:

A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2017. évre
vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:
30.573.375 eFt

mérlegfőösszeggel

440.657 eFt

adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredménytartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§(1)
bekezdésének a./ pontja szerint.

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 9.600.000 Ft összegű éves
teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.
2018. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a vagyonkezelt
eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék megképzése miatt.
Felhívja a Közgyűlés/Képviselő testületi ülés az önkormányzat képviseletében eljáró
polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a 2018. május 18. napján, délelőtt 10 órakor
megtartandó közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2018. május 18.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
20/2018. (V. 17.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta, a
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára
előterjesztett 2017. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A Közgyűlés, (Képviselő Testületi ülés) az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal
elfogadja az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2017.
évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:
30.573.375
eFt
440.657 eFt

mérlegfőösszeggel
adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredménytartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§(1)
bekezdésének a./ pontja szerint.

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 9.600.000 Ft összegű éves
teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.
2018. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a
vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék
megképzése miatt.

Felhívja a Közgyűlés/Képviselő testületi ülés az önkormányzat képviseletében eljáró
polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a 2018. május 18. napján, délelőtt 10
órakor megtartandó közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2018. május 18.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző

