
1 

 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 31-én 

(csütörtökön) 8:05 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza   polgármester 

Eitner József   képviselő 

  Miklós Tamás                        képviselő 

                       Simon László                         képviselő 

                       Slemmer József János            képviselő 

                       Sümegi Gábor   képviselő (6 fő) 

 

Török Péter alpolgármester jelezte távolmaradását. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Kovács Péter 

OSZKB tag. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a 

megjelent képviselő urakat, aljegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése 

határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést 

megnyitja. Ismerteti a napirendi pontot. 

  

Az ülés napirendje: 

 

1. Felhatalmazás MNV Zrt. és Révfülöp Nagyközség Önkormányzata közötti 

BAHART részvényekkel kapcsolatos megállapodás aláírására 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi ponttal, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontot, és annak megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1. Felhatalmazás MNV Zrt. és Révfülöp Nagyközség Önkormányzata közötti 

BAHART részvényekkel kapcsolatos megállapodás aláírására 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

1. Felhatalmazás MNV Zrt. és Révfülöp Nagyközség Önkormányzata közötti BAHART 

részvényekkel kapcsolatos megállapodás aláírására  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Pénteken megjelent ez a kormányrendelet, amely a BAHART 

részvények tőkeemelésével kapcsolatban úgy döntött, hogy akik még nem fizették be, azokat 

tehermentesíti az állam és január 31-ig kötelező megkötni az új szerződést, megállapodást, 

illetve azokat a részvényeket átadni az érintetteknek a Magyar Állam javára. 2013. 

decemberében eladtuk a minket érintő tőkeemeléssel terhelt részvényt, minket az a része 

anyagilag nem érint. De ugyanúgy része vagyunk ennek a részvényesi társaságnak. A mai 

napon, Siófokon alá is kell írnia a szindikátusi szerződés megszüntetésének az aláírását és a 

tulajdonosok közti megállapodást, amit mellékletként kiküldtünk. Ennek az aláírásához 

testületi meghatalmazást kell vinni mindenkinek magával. Más lehetőség nincs, egyetértés 

van. Van-e valakinek kérdése? 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnök: A megállapodás mellékleteként szereplő átruházás 

tárgyát képező részvények között nem szerepel Révfülöp? 

 

Kondor Géza polgármester: Azért, mert nekünk nem kell befizetni. Mert nincs tőkeemelési 

kötelezettségünk. Miután mi eladtuk a tőkeemelés kötelezettséggel terhelt részvénycsomagot 

Siófoknak, és ők szerződésben vállalták, hogy ennek a tőkeemelési kötelezettségnek ők 

tesznek eleget, ezért mi ebben nem szerepelünk. Az aláírás meghatalmazására kell ez a 

döntés, amit meg kell hoznunk. Van-e még kérdés, észrevétel? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a felhatalmazással, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

6/2019. (I.31.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zárkörűen működő Részvénytársaság és a Balatoni Hajózási Zrt.-ben tagként 

résztvevő önkormányzatok között az 1013/2019. (I. 25.) Korm. határozatban foglaltak 

végrehajtásához megkötendő megállapodás tervezetről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal egyetért a Magyar 

Balatoni Hajózási Rt. 51 %-os részvénypakettjét megszerző önkormányzatok között 2001. 

december 21.-én létrejött Szindikátusi Szerződés 25. pont első francia bekezdése alapján 

2019. január 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetésével. 

 

Egyben felhatalmazza a polgármestert: 

 

1.)  a Szindikátusi Szerződés megszüntetésének aláírására 

 

2.)  a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 

működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; képviseletében 

eljár: Rózsa Zsolt János vezérigazgató), (a továbbiakban: MNV Zrt.) a Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzata (képviseletében: Kondor Géza polgármester) között 

létrejött megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 
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Határidő: 2019. január 31. 

  

Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Az ülést 8:10 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


