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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én 11.30 
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 Baráth Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Szigliget 177 hrsz-u ingatlan adásvételével kapcsolatos elővásárlási jogról lemondás 
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Balassa Balázs polgármester: Megkeresés érkezett az 177 hrsz-u (Kossuth u. 56.) ingatlan 
tulajdonosától, melyben tájékoztatja az önkormányzatot arról, hogy ingatlanát el kívánja adni. 
Kérelméhez csatolta az adásvételi szerződést, kéri a képviselő-testületet, nyilatkozzon arra 
vonatkozóan, hogy elővásárlási jogával él-e. Az adásvételi szerződésben megjelölt vételár 
22.800 ezer Ft. 
Az önkormányzati hivatali épület melletti lakóházról van szó, melynek önálló útcsatlakozása 
nincs, a hozzátartozó telek minimális nagyságú, úgy gondolom, hogy ennyi pénzért nem éri 
meg megvenni az önkormányzatnak. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Az új tulajdonost tájékoztatni kell arról, hogy az ingatlannak 
nincs közút csatlakozása és az ingatlan-nyilvántartásba útszolgalmi jog nincs bejegyezve. 
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Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy tájékoztassuk a 177 hrsz-u ingatlan 
tulajdonosát, hogy az önkormányzat elővásárlási jogával nem kíván élni. Tájékoztassuk 
továbbá az adásvételi szerződést készítő ügyvédet, hogy az ingatlannak közvetlen 
útcsatlakozása nincs, a bejárat csak a 178 hrsz-u ingatlanon keresztül lehetséges. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
84/2014. (VII. 11.) Kt. számú  
 

H a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
177 hrsz-u ingatlan adásvétele kapcsán elővételi jogával nem 
kíván élni. 
Egyidejűleg tájékoztatja a szerződő felek jogi képviselőjét, hogy 
az ingatlannak közvetlen útcsatlakozása nincs, a bejárat csak a 
178 hrsz-u ingatlanon keresztül lehetséges.   
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
szerződő felek jogi képviselőjét tájékoztassa. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 11.45 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 
 
 


