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Kecskemét Megyei Jogú Város  

             Polgármestere 

 

Ikt. szám: 15480-7/2018. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A BÁCSVÍZ Zrt. alapszabályának módosítása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában van BÁCSVÍZ Víz- és 

Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: társaság). 

 

A társaság közgyűlése 2018. május 24. napján tartott ülésén döntött arról, hogy a társaság 

alapszabályát módosítja. A módosítást többek között az indokolja, hogy Akasztó Község 

Önkormányzata a társaságban meglévő részesedését értékesíti víziközmű szolgáltató váltás 

következtében, így a társaság akasztói fióktelepe megszűnik, a társaság kiskunfélegyházi 

fióktelepének címe megváltozott, emellett a gyakorlati ügyintézés és a feladatellátás 

hatékonyabbá tételének biztosítása miatt a társaság gazdasági igazgatója részére önálló 

cégjegyzési jog biztosítása vált szükségessé.  

 

A társaság módosított alapszabálya a határozat-tervezet mellékletét képezi, az alapszabályban 

a változtatásokat kiemelve jelöltük.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 20. § (4) 

bekezdése alapján, amennyiben a gazdasági társaság legfőbb szerve határozatát a hatáskörrel 

rendelkező tulajdonosi joggyakorló döntését megelőzően hozta meg, a határozatban rögzíteni 

kell, hogy az a hatáskörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló döntésével hatályosul. A 

társaság közgyűlése a fenti határozat meghozatalakor ennek megfelelően járt el. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapszabály fentiek szerinti módosítását támogatni, az 

előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. május 

 

 

       

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (VI.21.) határozata 

A BÁCSVÍZ Zrt. alapszabályának módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 15480-7/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  

 

 

1./ A közgyűlés a BÁCSVÍZ Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabályát elfogadja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a társaság 

ügyvezetőjét az 1./ pont szerinti döntésről tájékoztatni szíveskedjen. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

Határidő: azonnal 


