
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. április 27-én 11.00 órakor kezdődött rendkívüli 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi István, 

Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Márton Gábor 
technikus, dr. Korpos Szabolcs jegyzőkönyv-vezető 
és érdeklődő állampolgárok. 

 
Dr. Papp Jenő és Dr. Rácz Tiborné képviselők hiányoztak az ülésről. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását és elfogadását javasolta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
napirendet fogadta el: 
 

Napirend: 
 
1.) Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Viziközmű Szolgáltató Társulási 

Megállapodás módosítására 
Előadó: VGZrt. Vezérigazgatója 
 

2.) Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának elfogadására 
Előadó: VGZrt. vezérigazgatója 

 

Első napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója. 
 
Nyéki István: A társulási megállapodás módosítására azért van 
szükség, mert Hajdúnánás és Derecske nem vesznek részt alapítóként 
a társulás létrehozásában, de az együttműködésben részt kívánnak 
venni. A két település szavazati aránya szétosztásra kerül, így 
Hajdúszoboszló városé 21,26 %-ra emelkedik. Az előző képviselő-
testületi ülésen hozott határozatot ezzel a döntésével a testület 
hatályon kívül helyezi. 
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A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

63/2012. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
részt venni szándékozó önkormányzatokkal a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény végrehajtására a 
résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területén lévő 
víziközművek közös működtetése érdekében az alábbi célból 
társulást alapít: 
- az egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás 

biztosításával összefüggő közös érdekek összehangolása, 
szakmai felügyelet gyakorlása; 

- együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves 
szennyvízelvezetésselés tisztítással kapcsolatos fejlesztésben 
(különösen: fejlesztési tervek, programok, közös pályázatok 
felkutatásában, készítésében, benyújtásában, 
megvalósításában); 

- lakossági, térségi érdekképviselet; 
- a víziközmű üzemeltetetővel kapcsolatos beszámoltatási 

feladatok végzése. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
önkormányzati társulási megállapodást elfogadja. 
 
A társulás alapítás előnye a társulási tanács gyors 
döntéshozatala polgármesterek részvételével, közös pályázatok 
beadása, olcsóbb és hatékonyabb működés. 
 
A képviselő-testület a 2012. áprilisi 12-i testületi ülésén e 
tárgyban meghozott 57/2012. (IV. 12.) képviselő-testületi 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2012. április 27. társulás megalapítására, társulási 

megállapodás elfogadására 
2012. április 30. társulási megállapodás aláírására 

Felelős: polgármester 
 

Második napirend: 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója. 
 
Nyéki István: A víziközművek üzemeltetésére a társulás létrehozása 
után a következő lépés a gazdasági társaság létrehozása a vonatkozó 
törvény előírásai szerint. A gazdasági társaság formája Zrt., alaptőkéje 
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az alapításkor 20 millió Ft lenne. A társulási szavazati arányok szerint 
alakul a tulajdoni rész aránya. Hajdúszoboszlónak így a tulajdonrész 
aránya 21,26%, ez 4.587.116.-Ft, azaz 4587 db, egyenként 10.000.- Ft 
névértékű részvénynek felel meg. Később ez a bevitt vagyon, és 
tőkeemelés arányában változhat. 
Az alapító okirat tervezete a törvényi minimumot tartalmazza, az 
egyetlen - általánostól eltérő - rendelkezése: a társaság közgyűlésén a 
részvényesek 62,5 %-ának szavazatával lehet döntést hozni, így a 
kisebb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosok ne érezzék 
kiszolgáltatva magukat a döntéshozatal során, így a kisebb települések 
is érvényesülhetnek. A cég vezetősége, az igazgatóság 3 főből áll, őket 
a 3 legnagyobb tulajdonrésszel rendelkező település jelöli. A 8 fős 
felügyelő bizottság tagjait a kisebb települések jelölik, akik nem jelölnek 
tagot az igazgatóságba. A települések elfogadják egymás jelöltjeit. Ez 
az alapításkori állapot, amely később megváltoztatható. Berettyóújfalu, 
Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúdorog már elfogadta ezt a 
határozati javaslatot. 
 
Majoros Petronella: Az egyes, fontos döntések meghozatala előtt a 
tulajdonosok hoznak-e döntést, vagy a cég csak éves beszámolási 
kötelezettséggel fog rendelkezni? Hogyan fog működni a 
döntéshozatal? 
 
Nyéki István: A társaságot az igazgatóság vezeti. A tulajdonosi jogokat 
az alapító önkormányzatok gyakorolják, a társaság legfőbb döntéshozó 
szerve a közgyűlés. A közgyűlésen a tulajdonosok meghatalmazottai 
vesznek részt, kötött mandátummal. A közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a tulajdonosoknak 
döntést kell hozni, és ezzel a mandátummal megy a közgyűlésre a 
tulajdonos delegáltja. Így fontos döntés nem születhet anélkül, hogy a 
tulajdonosok ne alakítanák ki az álláspontjukat. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

64/2012. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
létrehozza a „Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot”, melynek a célja, 
hogy az alapító önkormányzatoknak a törvényben meghatározott, 
a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves 
szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos víziközmű 
szolgáltatási feladatainak, mint az ellátásért felelős 
önkormányzatoknak a saját illetőségű területén fennálló 
kötelezettségei teljesítését a Társaság, mint víziközmű-
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szolgáltató, az alapítókkal megkötendő bérleti-üzemeltetési 
szerződésben rögzített feltételekkel végezze. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen Müködő 
Részvénytársaság igazgatóságába Nyéki Istvánt (szül.: 1961. 09. 
21. an: Szatmári Erzsébet lak.: 4200 Hajdúszoboszló, Szivos u. 9. 
sz.) jelöli. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
alapszabályt elfogadja. 
 
Határidő: 2012. április 27. alapszabály elfogadására 

2012. április 30. cégbejegyzési eljárás 
megindítására 

Felelős: polgármester 
Dr. Szalóki Szilvia ügyvéd cégbejegyzési eljárás 
megindításáért 

 
A képviselő-testület ülése 11.25 órakor befejeződött. 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
    polgármester                                                                  jegyző 
 


