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Tárgy:  Javaslat a TIGÁZ részvények értékesítésére. 

Előterjesztő:  Máté István bizottsági elnöke 

 

Készítette:   Pál József Gazdasági és Adóiroda-vezető 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges a 23/2015.(X.30.) 
rendelet 12.§ (2) bekezdés szerint. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a TIGÁZ részvények értékesítésére. 

Tisztelt Bizottság! 

 

Budakalász Város Önkormányzata 17.000 db, egyenként 250 Ft. névértékű TIGÁZ részvénnyel 

rendelkezik. A TIGÁZ időközben átalakult zártkörű részvénytársasággá, amely következtében 

részvényei nyílt forgalmazásban nem adható-vehetők, forgalomképességük minimálisra csökkent.  

Jelenleg az értékesítés a TIGÁZ Zrt. tulajdonosi struktúrájának módosításával függ össze. 

A TIGÁZ részvényeinek értékesítése kapcsán rögzíteni kell, hogy a társaság zárt részvénytársaság, 

vagyis részvényeivel nem lehet az értéktőzsdén kereskedni. Ezen ok miatt a részvények kereskedelmi 

értéke megállapítása során abból a tényből lehet kiindulni, hogy a TIGÁZ Zrt. az elmúlt években 

(2010-2017) között részvényei után osztalékot nem fizetett, a 2017. évre vonatkozó számviteli mérleg 

tartalmazza, hogy a cég 2017-ben nyereséges volt, de osztalékot továbbra sem fizet, mivel azt a 

közgyűlés eredménytartalékba helyezte. Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvényekre tett vételi 

ajánlatok a részvények névértékét jelentősen meghaladják. A fenti indokokra tekintettel javasoljuk a 

nagyobb összegű vételi ajánlat elfogadását. 

A részvényekre a legkedvezőbb vételi ajánlatot Tallósy István (lakcím: 1026 Budapest, Orsó u. 44. 

1/4.) magánszemély tette 563 Ft/részvény áron, azaz 225,2%-os ázsión, amely összesen 9.571.000 Ft 

bevételt jelent az Önkormányzat számára. 

Ajánlatot adott még a Q-Solutions Kft (1118 Budapest, Gombocz Z. u. 8/b.9) 340 Ft/részvény és az MS 

Energy Kft. (1068 Budapest, Benczúr u. 13/b) 557 Ft/részvény áron. Ezután megkerestük a TIGÁZ-t, 

mint a részvények kibocsátóját, egy eladási ajánlattal, amely nem kívánta visszavásárolni saját 

részvényeit. A vevő az adás-vételi szerződés aláírását követő 48 órán belül utalja át a vételárat. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

23/2015.(X.30.) rendelet 12.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a forgalomképes önkormányzati vagyon 

elidegenítéséről, cseréjéről, megterheléséről, gazdasági társaságba való beviteléről a döntés 5 millió 

Ft-t meghaladó, legfeljebb 25 millió Ft értékhatárig a PVB hatáskörébe tartozik. 

Tekintettel a részvények korlátozott forgalomképességére javaslom a fenti feltételek mellett a vételi 

opció elfogadását. 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 563 Ft/db áron 
értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő 17.000 db TIGÁZ részvényt összesen 9.571.000 Ft 
összegben Tallósy István (lakcím: 1026 Budapest, Orsó u. 44. 1/4.,) magánszemély részére és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Az adásvételi szerződés 
készítésének költségei a vevőt terhelik. 
Határidő: Szerződés megkötése a határozat kihirdetését követően 1 hónapon belül  
Felelős: Bizottság elnöke 
 

Budakalász, 2018. július 9.     Máté István 
bizottság elnöke 


