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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 26-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Baranya-Víz Zrt. 2017. május 9. napján tartotta felügyelőbizottsági ülését és közgyűlését,
melyen többek között elfogadta a Baranya-Víz Zrt. 2017. évi üzleti tervét, könyvvizsgálót
választott (Faddi László korábbi könyvvizsgáló személyében), és ennek megfelelően
módosította az alapszabályt. A napirendi pontok között szerepel a Baranya-Víz Zrt. szervezeti
átalakításáról szóló tájékoztatás is. A gazdasági racionalizálást célzó új szervezeti struktúrára
vonatkozó javaslat még nem került végleges állapotba, így arról csak a későbbiekben
születhet döntés.
A közgyűlési jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú mellékletét, a 2017. évi üzleti terv az
előterjesztés 2. számú mellékletét képezi, míg a 3-6. számú mellékletek a közgyűlés további
napirendjeihez kapcsolódó előterjesztéseket tartalmazzák.
A közgyűlés teljes anyagának kiküldésére terjedelmi okokból nem került sor; a teljes
dokumentáció – ide értve a közgyűlés által tárgyalt felügyelő bizottsági tájékoztatók anyagait
– hétfői és szerdai napokon hivatali időben megtekinthetők a Komlói Közös Önkormányzati
Hivatal 228. szobájában.
A közgyűlés valamennyi határozatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta
el.
A közgyűlésen személyi változás bejelentésére is sor került: Hardi Krisztina gazdasági
igazgató 2017. május 31. napjával távozott a Baranya-Víz Zrt.-től, és helyette Takács Andrea
került megbízásra a gazdasági igazgatói feladatok ellátására.
Mánfa Község Önkormányzata ezúton is köszönetét fejezi ki a leköszönő gazdasági
igazgatónak a sokévi lelkiismeretes, áldozatos munkájáért.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseit tárgyalja
meg, és Mánfa Község Önkormányzatának képviseletében, Polics József polgármester úr
határozathozatalok során leadott szavazataival együtt, utólagosan hagyja jóvá.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megvitatta a Baranya-Víz Zrt.
2017. május 9-én megtartott közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő
határozatot hozza:
1.

A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2017. évi üzleti
tervét.

2. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2017. május 9. napján
tartott közgyűlésén hozott 9-13/2017. (05. 09.) számú határozatokat, valamint
jóváhagyja a döntéshozatalok során Mánfa Község Önkormányzat képviseletében
leadott szavazatokat.
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.
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