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ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
szám:3/2019 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:    Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület  

2019. január 30-ai 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
üléséről 

 
Az ülés helye:    Alsóörs Község Önkormányzati Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:     Hebling Zsolt polgármester 

Ferenczy Gábor alpolgármester 
Gaál Dezső,  
dr. Bókáné Katona Tímea,  
dr. Bardóczi Miklós,  
Szalai Emese 
Tóth Zoltán képviselők.  

 
Tanácskozási joggal meghívott:  Báró Béla jegyző 
      
Napirend: 
 
1. BAHART részvények 
 
 
 
Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 
közül 7 fő megjelent, az ülés határozatképes. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

17/2019 (I.30.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

2. BAHART részvények 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 

1. BAHART részvények 
 
 
Hebling Zsolt polgármester:  
1013/2019.(I.25) Korm. határozata jelent meg a Magyar Közlönybe, a Balatoni Hajózási Zrt. működésével 
és fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalásról címmel. Melynek 1. pontja alapján, a magyar állam 
és az érintett önkormányzatok között 2008. október 27-én létrejött ingyenes részvény átruházási 
megállapodás előtti állapot részleges helyreállítása céljából felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján a magyar állam nevében 
egyeztetést folytasson, és kössön megállapodást a részvényeket tulajdonló önkormányzatokkal akként, 
hogy az önkormányzatokat a korábbi megállapodás alapján terhelő 1.424.000.000 forint tőkejuttatási 
kötelezettség elengedése mellett a Balatoni Hajózási Zrt. 1.424.000.000 forint névértékű 
részvénycsomagja az önkormányzatok részéről a magyar állam javára ingyenesen átadásra kerüljön.  
 
Előzetes információk szerint tőkejuttatással jött volna be az állam tulajdonostársként. Jelen pillanatban 
minden információ a kormány határozatban rögzítésre kerül. Határidő a megállapodás tekintetében 2019. 
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január 31. Amennyiben nem sikerül azt végrehajtani, úgy az 1,4 Mrd Ft helyett 1,7 Mrd Ft-ot kell 
befizetniük az önkormányzatoknak.  
Tegnapi napon Siófokon közgyűlés volt, melyen  a többi önkormányzat is nyilatkozott. Siófok, aznap 
reggel hozott döntéseit támogatták. Siófok mindegyik önkormányzat nevében elküldi az észrevételeit az 
MNV Zrt-nek. Amennyiben Siófok javaslatai nem teljesülnek, akkor nem írja alá, így bonyolult jogi helyzet 
áll elő. Egyébként 15 napon belül kell átadni az államnak a 21 MFt értékű részvényt.  
 
Szalai Emese képviselő: Nem jó érzései vannak az üggyel kapcsolatban. 
Tóth Zoltán képviselő: Javasolja a megállapodást aláírni.  
Hebling Zsolt polgármester: A költségvetési tervezetben ezáltal felszabadul 21 MFt. 
 
További kérdés, észrevétel nem lévén, kéri elfogadni az alábbi határozatot. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

18/2019 (I.30.) számú önkormányzati határozat 
 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. január 

31-én a BAHART részvényekkel kapcsolatban az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az 

önkormányzatok közötti megállapodást, vagy Siófok Város Önkormányzata általi észrevételeket 

tartalmazó módosított megállapodást aláírja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 
Hebling Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a Képviselő-testületi ülést 8:00 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 


