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2021. április 22-i 

120-as számú határozat 

 

 

 

Kelemen Atilla-Márton úrnak, a részvényesi közgyűlés képviselőjének felhatalmazására, 

hogy hagyja jóvá az Aquaserv Társaság Rt. 2021. április 26-i részvényesi közgyűlése 

napirendjének dokumentumait 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve: 

a) A Közterület-kezelő Igazgatóság révén a Polgármester indítványozta 

22998/24.03.2021 számú Jóváhagyási referátumot, Kelemen Atilla-Márton úrnak, a 

részvényesi közgyűlés képviselőjének felhatalmazására, hogy hagyja jóvá az Aquaserv 

Társaság Rt. 2021. április 26-i részvényesi közgyűlése napirendjének dokumentumait,  

b) A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő 

szakbizottságok jelentését,  

c) A Helyi Tanács plénumán megfogalmazott kiegészítő javaslatokat,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• Az állami költségvetés jóváhagyására vonatkozó 15/2021 számú törvény 48. 

cikkelye, 

• a kereskedelmi társaságokra vonatkozó 31/1990-es számú törvény 111. 

cikkelye 2. bekezdése „e” betűje, a 120. cikkelye és a 125. cikkelye, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

• A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, 

újraközölt 24/2000 számú törvény 80-82. cikkelyei, 

• a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 

57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése 

„c”, „d” betűi, a (7) bekezdése „n” betűje, a (14) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” 

betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. (1) cikkely: Megbízzák Kelemen Atilla-Márton urat, Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város részvényesi közgyűlésének képviselőjét, hogy ne hagyja jóvá az Aquaserv Rt. 2021. 

április 26-i, 13 órakor kezdődő soros részvényesi közgyűlésének a napirendjén szereplő 



dokumentumokat, a 2021. 03. 23-i, 204.523/II/A/a számú Összehívó alapján, amely jelen 

határozat részét képezi. 

(2) Amennyiben a fent említett dátumra nem teljesülnek a törvényes feltételek az ülés 

megtartására, erre 2021. május 11-én kerül majd sor, ugyanabban az órában, a mandátum 

változatlan marad, az (1) bekezdés előírásai értelmében. 

 

2. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét, valamint Marosvásárhely Megyei Jogú Városnak az Aquaserv Rt. 

részvényesi közgyűlési képviselőjét bízzák meg. 

 

3.  cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 

554/2004. számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett.  

 

4. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal: 

- Közterület-kezelő Igazgatóság,   

- Marosvásárhely Megyei Jogú Város részvényesi közgyűlésének képviselője az 

AQUASERV Társaság Rt. keretében - Kelemen Atilla -Márton, 

- AQUASERV Társaság Rt. 

  

 

 

    Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

(A határozatot 20 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  


