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Az Alföld Zrt-ben való részvénytulajdon szerzésér l

Z1

Jegyz könyv
Készült:

Told Község Önkormányzat Képvisel -testülete 2013. május 14-én – kedd –
15.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi
Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános ülésér l.

Jelen vannak:

Béres Barnabás
Fábián Béla
Karácsony Gyula
Nagy János

polgármester
alpolgármester
képvisel
képvisel

Dr. Köstner Dávid

aljegyz

Oláh Lajos Istvánné

jegyz könyvvezet

Igazoltan távol van: Varga László

képvisel

Béres Barnabás polgármester – ülésvezet elnök – köszönti a megjelenteket és megállapítja,
hogy az 5 megválasztott képvisel
l 4 f jelen van, a képvisel -testület határozatképes, az
ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szerepl napirendet tárgyalja meg a képvisel -testület.
Kéri, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirenddel.
JAVASOLT NAPIRENDI PONT:
1.
2.

El terjesztés az Alföld Zrt-ben részvénytulajdon szerzésér l
Különfélék

4 jelenlev képvisel
l 4 képvisel vett részt a szavazásban, 4 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
ELFOGADOTT NAPIRENDI PONT:
1. El terjesztés az Alföld Zrt-ben részvénytulajdon szerzésér l
2. Különfélék
TÁRGYALT NAPIRENDI PONT:
1. El terjesztés az Alföld Zrt-ben részvénytulajdon szerzésér l
Béres Barnabás polgármester: A képvisel -testület tagjai megkapták az el terjesztést, mely
szerint az Alföld Zrt. 2013. május 16-án tartandó közgy lésén tárgyalja az önkormányzatok
csatlakozásával kapcsolatos el terjesztést. Az alapt ke emelés új részvények kibocsátásával
történne. Ahhoz, hogy a közgy lés a csatlakozni szándékozó önkormányzatok tekintetében a
részvényjegyzéssel kapcsolatos határozatát meg tudja hozni, az önkormányzatoknak e
tárgyban képvisel -testületi határozatot szükségesek hozniuk.
Kéri a képvisel -testület tagjait, hogy mondják el véleményüket a napirenddel kapcsolatban.
Mivel vélemény, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, elfogadják-e az el terjesztés
szerinti alábbi határozatot javaslatot:

Told Község Önkormányzatának 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:
Béres Barnabás polgármester
Határid :
2013. május 15.
4 jelenlev képvisel
l 4 képvisel vett részt a szavazásban, 4 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
28/2013. (V. 14.) számú TKt. határozata:
Told Község Önkormányzatának 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 :

Béres Barnabás polgármester
2013. május 15.

2. Különfélék
K/1. Tájékoztatás
Béres Barnabás polgármester: Tájékoztatja a képvisel ket, hogy a mai napon e-mail-ben
érkezett egy új pályázati lehet ség - „A szociális fölprogramok megvalósításának támogatása”
címmel. A pályázat vissza nem térítend támogatást nyújtana egy egész évre 2013. július 01l, 2014. június 30-ig. A támogatható tevékenységek köre széleskör . A pályázat
benyújtásának határideje 2013. május 29. napja. A pályázatírókkal megbeszéli a
lehet ségeket.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezet elnök a
képvisel -testület ülését bezárta.
kmft.
Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyz megbízásából:

Dr. Köstner Dávid
aljegyz

