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MEGHÍVÓ
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a."
végelszámolója az Alapszabály 11.2. pontjában foglalt jogosultsága alapján, a részvényesek
személyes részvételével
rendkívüli közgyűlést hív össze

2018. április 17. (Kedd) napjára 9 órai kezdettel
a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (Debrecen, Hatvan u. 8-10.) 11 emeleti Tanácstermében •
A társaság végelszámolója a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. napirendi pont:
2. napirendi pont:
3. napirendi pont:
4. napirendi pont:
5. napirendi pont:
6. napirendi pont:

Döntés a Debrecen, Hét vezér u.21. számú (772 hrsz) telephely értékesítéséről
a beérkezett legmagasabb vételi nyilatkozat alapján.
Döntés a tevékenység folytatásáról vagy a végelszámolás befejezéséről.
Döntés a kintlévőségek - peres ügyek kezeléséről
Döntés a Földhivatali bejegyzés szerint a cég tulajdonában lévő ingatlanok
sorsáról, a Tulajdonos Önkormányzatok által kikért tulajdoni lapok
birtokában
Döntés a megőrzendő iratok elhelyezéséről.
Egyebek.

A közgyűlésen a szavazati jogot minden részvényes törvényes képviselője vagy meghatahnazottja
útján gyakorolhatja. A szavazásra jogosító, névre szóló részvények tulajdonosai közül a
közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon a
hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a Részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.
Az Alapszabály 7.2.3. pontja szerint a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek az ok
megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól (végelszámolótól), hogy valamely kérdést tűzzön
a közgyűlés napirendjére.
A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívására szóló meghívó kézhezvételétől számított 8
napon belül gyakorolhatják. A végelszámoló az indítványt köteles felvenni a napirendre.
Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megtartásra kerülő megismételt közgyűlés
időpontja a társaság Alapszabályának 11.4. pontja alapján a meghívóban szereplő eredeti napirendi
pontok szerinti ügyekben:

2018. április hó 20. (péntek) napján 9 óra 00 perc
Helye: Tiszántúli Vízügyi lf;!azgatóság (Debrecen, Hatvan u. 8-10.) 11 emeleti tanácstermében.
A Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXX:XIX. törvény 41. §-a értelmében
az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület

- az ezen törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármésterre, a bizottságára, a
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részönko1mányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához
utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
Amennyiben az önkormányzatok képviselő-testületei a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.ben, az őket megillető részvényesi jogok gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban
vagy képviselő-testületi határozatban nem ruházták át állandó jelleggel az egyes
polgármesterekre, a közgyűlés napirendi pontjait illetően szükség van az önkormányzatok
képviselő-testületeinek azon határozatára, melyben az adott közgyűlésre eseti jelleggel ruházzák át
a polgármesterre a részvényesi jogok gyakorlását.
Kérjük, hogy a tulajdonos önkormányzatok állandó meghatalmazással felruházott
gyakorolják a részvényesi jogokat a fentiek szerint meghirdetett közgyűlésen.

képviselői

A napirend fontosságára való tekintettel jelenlétére feltétlenül számítunk.

Ha.ldú-Bih:.u1 Örüumm'i.uyntok
Vámü ZR1. „v.~."

Debrecen, 2018.03.29.
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Cg.: 09u10.-000135
Tel.: 5 27M320

e„„„..„~„„„„
Adós

.l .

0800~2-09

végelszámoló

(

An~.11 n"h'"'""'n. Hét vezér u.

21. • Tel.: (52) 527·320 • Fax: (52) 442-932

