
Szigliget Község Polgármestere 

8264 Szigliget, Kossuth utca 54. 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1. Szigligeti Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése (új tagintézmény Balatonederics 

településen): - véleményezés 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

2. Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola tervezett átszervezési javaslata (új 

telehely: Szigliget településen): - véleményezés 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

3. Szigliget külterület 020/20 hrsz-u és a 022/22 hrsz-u ingatlanok értékesítése  

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

4. Bakosné Sedlák Csilla szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

5. Szarvas Aladár bérleti szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

6. Pirnyák Katalin egyéni vállalkozó Szigliget területén gyümölcs árusítására kérelem - kérelem 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

Az ……………………….számú határozati döntést javasolom.  

 

7. Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. – „Mozdulj, Balaton”- beszámolója a 2020. évi 

támogatás felhasználásáról - elszámolás 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

8. Balaton Sportegyesület Szigliget 2020. évi elszámolása a 2020. évi önkormányzati támogatásról - 

elszámolás 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

9. Balaton Sportegyesület Szigliget 2021. évi önkormányzati támogatása 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

10. Polgárőr Egyesület 2020. évi beszámolója és elszámolása a 2020. évi önkormányzati támogatásról  

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

11. Bakonyerdő Zrt.-vel megállapodás közjóléti fejlesztés megvalósítása érdekében  

  (Szigliget 5 és      0151/19 hrsz.) 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet.* 

 

Balassa Dániel 

 polgármester 

A javaslataimat 2021. március 12-én 9.00 óráig a hivatal címére elektronikusan vagy /papír alapon postaládában 

történő elhelyezéssel megtettem. 

        

        ………………………….. 

         képviselő 

 

* -gal jelölt részt kérjük javaslata alapján aláhúzással jelölni szíveskedjen.
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