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Képviselő-testület 
Szigliget 

 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 3-án 17.00 
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 

Balassa Balázs  polgármester 
Szabó Tibor  alpolgármester 
Szalainé Bárány Éva  képviselő 
Káli Magdolna  képviselő 
Dr. Karasszon Diana képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária   jegyző 
  
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt, megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szigliget 212/1 hrsz-u ingatlan megvásárlására javaslat 
 
2. Vegyes ügyek  
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1. Szigliget 212/1 hrsz-u ingatlan megvásárlására javaslat 
   (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előző testületi ülésen döntött arról a testület, hogy a 
Szigliget 212/1 hrsz-u ingatlant megvásárolja, és megbízta azzal, hogy az értékbecslést 
végeztesse el. Az értékbecslés elkészült, az ingatlanforgalmi szakértő az ingatlan értékét 
8.531 e Ft-ban határozta meg. Javasolja, hogy az általános tartalék terhére a Szigliget 202/1 
hrsz-u ingatlant az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott összegért az önkormányzat 
vásárolja meg.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
99/2018. (VII. 3.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
212/1 hrsz-u ingatlant az érték meghatározó szakvéleményben 
meghatározott 8.531.000 Ft azaz Nyolcmillió-
ötszázharmincegyezer forint vételárért megvásárolja.  
Az ingatlan vételárát az általános tartalék terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 
 
Szigligeti Süllőfesztivál megrendezéséhez hely biztosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigligeti Turisztika Egyesület ez évben is meg kívánja 
rendezni a Szigligeti Süllőfesztivált, melyhez a strand és a strandi parkoló területét szeretnék 
ismételten igénybe venni. (Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) Javasolja, hogy Szigligeti 
Süllőfesztivál idejére a strand területét és a strandi parkolót - az előzetesen egyeztetett módon 
elhelyezett vendéglátó egységek, színpadok elhelyezésére - ingyenesen bocsássák az 
Egyesület rendelkezésére. A rendezvény ideje alatt a közműköltségeket, szemétszállítást, a 
rendezvény kapcsán jelentkező egyéb költségeket, pl. jogdíj, az Egyesület fizeti. Amennyiben 
az önkormányzati tulajdonban károkozás történik, annak megtérítése a rendező kötelezettsége. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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100/2018. (VII.  3.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Turisztikai Egyesület által szervezett Szigligeti 
Süllőfesztivál idejére a strand területét és a strandi parkolót - az 
előzetesen egyeztetett módon elhelyezett vendéglátó egységek, 
színpadok elhelyezésére - ingyenesen az Egyesület 
rendelkezésére bocsátja. A rendezvény ideje alatt a 
közműköltségeket, szemétszállítást, a rendezvény kapcsán 
jelentkező egyéb költségeket, pl. jogdíj, a Szigligeti Turisztikai 
Egyesület fizeti. Amennyiben az önkormányzati tulajdonban 
károkozás történik, annak megtérítése a rendező kötelezettsége. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnökét tájékoztassa. 
Határidő: 2018. július 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 17.30 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


