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Képviselő-testület 
Szigliget 
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 13-án, 16.00 
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.) 
 
 
Jelen vannak: 

Balassa Balázs  polgármester 
Káli Magdolna alpolgármester 
Balassa Dániel  képviselő 
Pupos Ferenc képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette: 

Dr. Karasszon Diana képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Lutár Mária jegyző 
 
 

Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a meghívó szerinti napirendi javaslatot fogadja el. 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A Képviselő-testület 137/2020. (X.09.) Kt. határozatának visszavonása  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
 
 
1. A Képviselő-testület 137/2020. (X.9.) Kt. határozatának visszavonása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület október 9-én tartott ülésén döntött az 
önkormányzat tulajdonában lévő 12 hrsz-u 190 m2 nagyságú terület értékesítéséről, mely a 
templom és a várvendéglő területe között található mindkét telek felső része közé beékelődve. 
A döntést követően arról értesültek, hogy komoly indulatokat kavart az egyház részéről az 
ingatlan értékesítése. Megkereste a vevőt, hogy közös állaspontot találjanak ebben a 
helyzetben, ami arról szóljon, hogy ne indulatoktól vezérélt vádaskodás nyomja rá a bélyeget 
erre az adásvételre. Ezért mindketten arra a döntésre jutottak, hogy az értékesítés 
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visszavonásra kerül. Sem a vevőjelölt, sem az önkormányzat nem szeretne rossz kapcsolatot 
az egyházzal. 
A megbeszéltek után a kijelölt vevő a vételi ajánlatot visszavonta. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben javasoltak szerint 
vegye tudomásul a 12 hrsz-u ingatlan vevőjének visszalépését és az értékesítésre vonatkozó 
137/2020. (X.09.) Kt. határozatot vonja vissza. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
145/2020. (X.13.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul 
veszi az Önkormányzat tulajdonát képező 12 hrsz-ú ingatlan 
kijelölt vevőjének visszalépését, az ingatlan értékesítésére 
vonatkozó 137/2020. (X.09.) Kt. határozatát visszavonja. 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a képviselők munkáját és az ülést 16.05 órakor bezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


