
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én
(csütörtökön) 16.50 órai kezdettel tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak:  Kondor Géza polgármester
Szegi János képviselő
Simon László képviselő
Eitner József képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Tóthné Titz Éva aljegyző. 

Kondor  Géza  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen
van. Az ülést megnyitja. A rendkívüli ülés összehívását a rövid határidő tette szükségessé.
Ismerteti a napirendi pontot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül  elfogadja  a
napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

Napirend

1.BAHART részvények adás-vételi szerződésének ismertetése, és felhatalmazás az adásvételi 
   szerződés aláírása.
   Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Kondor Géza polgármester: elmondja, a bizottsági ülésen megtárgyalták a napirendi pontot,
az  adás-vételi  szerződés  tartalmát  megismerték  a  bizottság  tagjai.  Ismerteti  a  határozati
javaslatot. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal  javasolja a képviselő-testület  felé a polgármester felhatalmazását a Bahart
részvények aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester:  szavazásara  bocsátja,  aki  elfogadja  az adás-vételi  szerződés
tartalmát és felhatalmazza a szerződés aláírására, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:



143/2013. (XII.5.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat
tulajdonában lévő 1716 db egyenként  20.  000 Ft  névértékű  A244955-A246670
sorszámú BAHART részvényt eladja a Szindikátusi Szerződés 16. 2. pontjában
biztosított  elővásárlási  jogával  élt  Siófok  Város  Önkormányzata  számára  a
társaság 2012.  évi  mérlege  alapján meghatározott  30.  953 Ft  /  részvény  érték
alapulvételével összesen 53. 115. 348 Ft vételárért.

A  Képviselő-testület  az  adásvételi  szerződés  tervezetét  megismerte,  és
felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. 

Felelős:     Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Kondor  Géza  polgármester:  több  napirendi  pont  nem  volt.  Megköszöni  a  részvételt  a
rendkívüli ülést 17.00 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző


