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Hajdú-Bihari Önkormányzatok

VIZMU Zrt.
Tárgy: Tájékoztatás a végelszámolás Cégbírósági

bl;'.jegyzéséről

Iktató szám: 2007-124112018

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Hajdú-Bihari Önkonnányzatok Vízmű Zrt."v.a" igazgatósági elnöke a következő
tájékoztatást nyújtom
a tulajdonosoknak.
2018.08.15-én megtartott Rendkívüli Közgyűlésen meghozott 25/2018 (VIII.15) Zrt.
határozatának megfelelően az Egyszerűsített végelszámolás 2018.09.01-i fordulónappal,
bejelentése megtö1iént, a cég könyvelője benyújtotta a szükséges iratokat a Nemzeti Adó - és
Vámhivatal felé.
A Cégbírósági bejegyzés dátuma 2018.09.24.
A Cégközlönyben történő megjelenéstől számítva a hitelezőknek 40 nap áll rendelkezésre a
hitelező igény benyújtására, ennek letelte után van lehetőség a végelszámolás befejezésére.
A végelszámolás befejezését követő, a meglévő vagyon felosztásához előzetesen adategyeztetés
szükséges!
Kérek minden tulajdonos Önkormányzatot, hogy jelölje meg az a bankfiókot és
bankszámlaszámot, amelyre majd a pénzt utalni lehet, és e-mailben megküldeni szíveskedjen
az adminisztrációs munkák elvégzése miatt legkésőbb október 15-ig!
Továbbá, kérném azon Önkormányzatokat, akik még nem küldték vissza a 27/2018(X.03)
Határozati javaslatot, azt mihamarabb, de legkésőbb október 03-ig tegyék meg.

A cég székhelye a végelszámolás befejezéséig bérleti jogviszonyban marad a Hét vezér 21. számú
ingatlanban.
A mobil telefonszolgáltatás felmondása miatt a továbbiakban az eddigi e-mail
(mago.aniko@hajduviz.hu) címeken valamint a 52/527-320 elérhetőségünkön van módúnk az
esetleges kérdéseikre választ nyújtani.
Melléklet: Cégközlöny I. Kötet (2018.szeptember 26.) kivonata
Debrecen, 2018. 09.28.
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Hajdú-Bihari Önkormányzatok

VIZMU Zrt.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a."
4034 DEBRECEN
Hét vezér u. 21.
Tisztelt Címzett!
1
G
'
'
'
K.6
........ ~.Z?~.~~-~.......... 7.-.$. ~.G .i.őr·· ································ ····· ·

(település)
11 / JA
'
'
k epv1se
' . 1ete'ben . . . . . . .µ;:_
'
reszvenyes
. . . . . . . ... {',
\J.~ t.. -:1.,.i-;-:·:........
.... ........ .. .. po1garmester
a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a" 27/2018 (X.03 .) határozati javaslat
tárgyában szavazatom az alábbiak szerint adom le.
Határozati javaslatok indoka:
A 2018.08.15-én megtartott Rendkívüli Közgyűlésen a tulajdonos önkormányzatok úgy
határoztak (25/2018 (VII.15) Zrt. Határozatával), hogy 2018.08.31. napjával a tevékenységet
befejezi és 09.01. fordulónappal Egyszerűsített végelszámolást indít. Ennek megfelelően a
tevékenységet lezáró mérleg elkészült, közgyűlés tartása nélküli határozathozatal során az
alábbi határozatjavaslat tárgyában a következőképpen szavazok.
27/2018. (X.03.) Zrt.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a." Közgyűlése által
egyaránt elfogadásra javasolt, a 2018.06.23-2018.08.31. tevékenységet
lezáró beszámolót 365.045 ezer Ft mérleg főösszeggel és 75.235 ezer Ft
mérleg szerinti eredménnyel, a kiegészítő melléklettel, valamint a
könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

IGEN /NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)

ELŐTERJESZTÉS

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 2-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában

lévő szőlőskerti

földek eladása

Tisztelt képviselő-testület!
A Gáborján Község Önkormányzatának tulajdonában lévő szőlőskerti földeket hiába mérettük
ki földmérővel , ahogy azokat kimérték, azt lehetetlen használni, és nincs elég emberünk sem
ahhoz, hogy azt művelni tudjuk. Nagyon kevés lucerna is lett ezekről a földekről. A földek
közül hét darab van az önkormányzat tulajdonában, én úgy gondolom, hogy van elég földünk
rendesen, amelyet tudunk művelni , nincs szükségünk ezekre, ezért azt javasolom, hogy adjuk
el.
Ez a szőlőskerti összes föld 640.000 Ft-ba került nekünk összesen, 570.000-ért vettük és
70.000 Ft-ért mérték ki nekünk. Ezeket az összegeket jó lenne visszakapni értük az eladásuk
során.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

.. ./2018. (X.02) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
tulajdonában lévő 702, 706, 707, 717, 718/2, 803, 758 hrsz-ú szőlőskerti ingatlanok
értékesítéséről szóló előterjesztést, és egyetért azzal, hogy a tulajdonában lévő hét darab
zártkerti ingatlan értékesítésre kerüljön összességében legalább 640.000 Ft vételárért.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az ingatlanok értékesítésének
lebonyolításáról gondoskodni szíveskedjen.
Határidő:

azonnal
Gyula polgármester

Felelős: Mező

Gáborján, 2018. október 1.

Zártkerti ingatlan
terület összesen
ssz.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hrsz.
702
706
707
717
718/2
803
758

m2
3036
975
1147
802
773
504
780
8017

Arany k.
8,71
3,56
4,19
2,93
2,82
1,84
2,85
26,9

önkormányzati tulajdon
Hrsz.
702
706
707
717
718/2
803
758

tulajdoni
arány m2
7/14
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1518
975
1147
802
773
504
780
6499

Arany k.
vételár ft.
4,35
133000
3,56
85000
4,19
100000
2,93
70000
2,82
68000
1,84
44000
2,85
70000
22,54
570000

ELŐTERJESZTÉS

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 2 -i ülésére

Tárgy:

Bölcsődei

ellátás feltételeinek biztosításához pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő - testület!

A pénzügyminiszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53.
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló
1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és
újonnan létrehozandó települési önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására.
A Pályázat lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára: új bölcsődei , mini bölcsődei
intézmény létrehozására (új épületben, vagy korábban bölcsődei célra működtetett épület
újranyitásával, vagy nem bölcsődei funkciót betöltő épület átalakításával, felújításával).
A Pályázó olyan önkormányzat lehet, melynek meglévő , jelenleg is bölcsődei ellátás céljára
használt, férőhelybővítéssel járó bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás céljából való
átalakításra szánt, jelenleg egyéb, más célra használt ingatlan, vagy új építés esetén az építési
telek 100%-ban a pályázat benyújtásakor már a pályázó tulajdonában van.
A pályázat keretében lehetőség nyílik új épület, illetve épületrész kialakítására, meglévő
épület átalakítására, épületgépészeti fejlesztésekre (figyelemmel a bölcsődére vonatkozó
MSZE 24210-1:2012 építészeti szabványra), valamint a 15/1998 (IV. 30.) NM rendeletben
előírtakkal összhangban álló tárgyi eszközök, berendezések beszerzésére e Pályázati Kiírás
mellékleteként közzétett eszközlistát követve.
Az igényelhető támogatás összege:
Mini bölcsődék 1 esetében:
bölcsődeként működtetett

épület újranyitása, meglévő, jelenleg is mini bölcsődei
ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan,
férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén:
maximum 50 millió Ft, de
új mini

bölcsőde

építése

férőhelyenként

(meglévő

legfeljebb bruttó 3 millió Ft

telken vagy ingatlankiváltással) vagy

bővítése

esetén:
maximum 50 millió Ft.

1

A fejlesztéssel érintett mini bölcsőde 5-8 fő befogadására legyen alkalmas.

meglévő

épület

A támogatás maximális intenzitása függ a Pályázó egy lakosra jutó

adóerő-képességétől.

A támogatás aránya a mi esetünkben a fejlesztési költség 95 %-a tehát 5% saját forrást kell
biztosítanunk.
A saját forrás meglétének igazolására a Pályázó részéről képviselőtestületi határozat
becsatolása szükséges, amely tartalmazza a fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás
keretében igényelt összeget, a biztosított önrész pontos összegét. Az erre vonatkozó
határozatot a későbbiekben, a műszaki és pénzügyi szakemberek által összeállított tervek
alapján tudjuk meghozni.
A Pályázati Adatlap benyújtása elektronikus úton a belügyminiszter által üzemeltetett ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen
történik. Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb 2019 március 18. ig történik:
A benyújtott valamennyi pályázat tekintetében a döntés határideje 2019. június 4.
Amennyiben a képviselő-testület előzetesen hozzájárul a pályázat benyújtásához, úgy
szakértők bevonásával megvizsgáljuk, a pénzügyi és műszaki lehetőségek függvényében hogy
az óvodai épület bővítésével vagy pedig egy teljesen különálló épület építésével, meglévő más
funkciójú épület átalakításával tudnánk biztosítani a bölcsődei ellátás feltételeit.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az előterjesztésben megfogalmazott
pályázati cél megvalósításához, és az erre vonatkozó pályázat benyújtásához.

Gáborján 2018. szeptember 28.
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Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja az előterjesztésben
megfogalmazott pályázati cél megvalósítását, és hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére
a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 116412018. (11! 27.) Korm. határozat 3. pontja
alapján az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzat
tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde)
fejlesztésének támogatására meghirdetett pályázati kiírásra benyújtsa a pályázatát.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Felelős: Mező

Határidő:

Gyula polgármester
2019. március 18.
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