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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója 2022. október 17. napján kelt. 
megkeresésében közgyűlés tartása nélküli, írásbeli közgyűlési határozathozatalt kezdeményezett a 
„Döntés a 2022. évre megkötött működési támogatási szerződés módosításáról” tárgyú 
napirendben. 
 
A válaszadásra megadott idő rövidségére tekintettel a Képviselő-testület erre vonatkozó döntése 
nélkül adtam le igenlő szavazatomat, azonban mivel a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet a polgármestert erre kifejezetten 
nem jogosítja fel, így szükséges a döntések Képviselő-testület általi utólagos jóváhagyása. 
 
A fentiekben hivatkozott megkeresés az előterjesztés 3. sz. mellékletét, a Zrt. ügyvezetésének 
elektronikus úton elküldött szavazólapom az előterjesztés 2. sz. mellékletét, míg az 1/2022. 
(X.25.) sz. vezérigazgatói, illetve közgyűlési határozat az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és 
az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „A Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok 
jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte az 1. sz. melléklet szerinti vezérigazgatói határozatot - 
amelyről a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélkül, írásbeli 
határozathozatal útján döntött -, illetve a polgármester leadott 2. sz. melléklet szerinti 
szavazatát.  
 

2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja a döntéshozatal során a polgármester 2. sz. 
melléklet szerint – az önkormányzat nevében – leadott szavazatát.  

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2022. november 9. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 
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