
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  július  10-én
14.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

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

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő, Török Péter alpolgármester

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző.

Kondor  Géza  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő képviselő és a polgármester jelen
van. Az ülést megnyitja. Előterjeszti a napirendi pontokat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

Napirend
1.) A közterület-használat szabályairól szóló rendelet módosítása
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2.) Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában lévő BAHART részvények  
     értékesítése. (szóbeli előterjesztés)
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.) A közterület-használat szabályairól szóló rendelet módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kéri a bizottságok
véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal javasolja a képviselő-testület felé a rendeletmódosítás elfogadását.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen
szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül  javasolja  a  képviselő-testület  felé  a
rendeletmódosítás elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

1



Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  rendeletmódosítással,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a

17/2013. (VII. 22.) önkormányzati rendeletet
„A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2010. (VI.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról.”

2.) Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában lévő BAHART részvények  
értékesítése. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza  polgármester:  elmondja,  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat  képviselő-
testület  megkereste az önkormányzatot,  hogy a tulajdonában lévő BAHART részvényeiből
5390  db-ot  értékesíteni  kíván.  Nyilatkozni  kell  arról,  hogy  lemondanak-e  elővásárlási
jogukról.  Javasolja,  a  napirendet  követően  bízzák  meg  azzal,  hogy  informális  szinten
tájékozódjon  van-e kereslet a révfülöpi  Bahart részvényekre. 
Simon László képviselő: a vitorláskikötővel, ha esetleg konszenzusra jutnak, mi lenne, ha  a
részvényekkel beszállnának ebbe a dologba? A részvényekkel kapcsolatosan jónak tartja a
tájékozódást. 
Kondor Géza polgármester: ha lesz testületi felhatalmazása,  akkor elkezdheti a tárgyalást a
részvényekkel kapcsolatban.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy nem kívánnak élni a részvényvásárlás jogával,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2013. (VII.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  hogy  a
Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt.
részvényei vonatkozásában, a vételi ajánlattal nem kíván élni.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  képviselő-testület  döntéséről  a
határozat kivonatot Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére küldje meg.

Felelős:     Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2013. július 20.

Kondor Géza polgármester:  javasolja,  hatalmazza fel  a testület,  hogy a révfülöpi Bahart
részvények értékesítésével kapcsolatosan keresse meg szóban a polgármester urakat és ezzel
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kapcsolatban folytasson megbeszélést az esetleges értékesítéssel kapcsolatban.  Kéri ehhez a
testület felhatalmazását. 

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2013. (VII.10.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
Polgármestert,  a  Révfülöpi  Bahart  részvények  esetleges  értékesítésével
kapcsolatban folytasson tárgyalásokat az érintett települések polgármestereivel.

Felelős:    Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos

Kondor Géza polgármester: megköszöni a részvételt a rendkívüli képviselő-testületi ülést
15.00 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző
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