
Szigliget Község Polgármestere 

8264 Szigliget, Kossuth utca 54. 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása 

- rendelet 

- előterjesztés - Költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség 

- hatásvizsgálat 

- indoklás 

- rendelet tervezet 

- rendelet tervezet (táblázatok) 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő rendeletet tervezettel egyetértek / nem érték egyet.* 

 

2. 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

- előterjesztés 

- hatásvizsgálat 

- indoklás 

- rendelet tervezet (táblázatok) 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezettel egyetértek / nem érték egyet.* 

 

3. Közösségi színtér 2020. évi beszámolója - beszámoló 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

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

 

4. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda beíratási időpontjának meghatározása, a nyitvatartási rendje és  

a 2021/2022-es nevelési évben indítható csoportok száma 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

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

 

5. Önkormányzati tulajdonban lévő 019/46, 019/52 hrsz-u mezőgazdasági ingatlanok haszonbérbe 

adása 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

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

 

6. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat beszámolója a 2020. évi 

támogatás felhasználásáról - beszámoló  

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

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

 

7. Támogatási kérelem hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásához - kérelem 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

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

 

8. Szigliget településnév használathoz hozzájárulás 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

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

 

9. Településrendezési eszközök felülvizsgálata – véleményezési eljárás lezárása 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

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

 

10. Az önkormányzat tulajdonában lévő 12 hrsz-u ingatlan értékesítése 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

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

 

 

 

http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/1.nr._-_Eloterjesztes_2021._evi_KV_rendelet.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/1.nr._-_Eloterjesztes_2021._evi_KV_rendelet.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/1)2021.(II.18.)_rendelet_Szigliget.pdf
1.nr._-_Eloterjesztes_Koltsegveteshez_kapcsolodo_tajekoztatasi_kotelezettseg.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/1.nr._-_Hatasvizsgalat_2021._evi_KV_rendelet.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/1.nr._-_Indokolas_2021._evi_KV_rendelet.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/1.nr._-_Rendelet_tervezet_2021._evi_Koltsegvetes.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/1.nr._-_Rendelet_tervezet_2021._evi_Koltsegvetes_tablazatok.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/2.nr._-_Rendelet_tervezet_2020._evi_kv._rend_mod.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/2.nr._-_Eloterjesztes_2020._evi_kv._rend._mod..pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/2.nr._-_hatasvizsgalat_Koltsegvetesi_rend_mod.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/2.nr._-_Indoklas_kv_rend._mod..pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/2.nr._-_rendelet_tervezet_2020._evi_kv.mod._tablazatok.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/3.nr._-_Eloterjesztes_2020._evi_Kozmuvelodesi_tevekenysegrol_beszamolo.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/3.nr_-_Basti_L._Kozossegi_Haz_Beszamolo_2020._evrol.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/4.nr._-_eloterjesztes_Ovodabeiratas_idopontja,_nyitva_tartasi_rendje,_indithato_csoportok_szama.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/4.nr._-_eloterjesztes_Ovodabeiratas_idopontja,_nyitva_tartasi_rendje,_indithato_csoportok_szama.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/5.nr._-_Eloterjesztes_Varga_Sandor_Balazs_haszonberleti_ugye.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/5.nr._-_Eloterjesztes_Varga_Sandor_Balazs_haszonberleti_ugye.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/6.nr._-_Eloterjesztes_Beszamolo_tamogatas_felhasznalasarol_BFSZGYHUSZ.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/6.nr._-_Eloterjesztes_Beszamolo_tamogatas_felhasznalasarol_BFSZGYHUSZ.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/6.nr._-_Beszamolo_a_2020._evi_tamogatasrol.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/7.nr._-_eloterjesztes_tamogatasi_kerelem_HH-s_gyerekek_taboroztatasahoz.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/7.nr._-_Gyermekjoleti_szolgalat_tamogatasi_kerelem_taboroztatas.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/8.nr._-_eloterjesztes_Nevhasznalati_kerelem_-_Szigliget_Vizimalom.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/9.nr._-_Eloterjesztes_Rendezesi_terv_velemenyezes_lezaras.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/10.nr._-_Eloterjesztes_Szigliget_12_hrsz-u_ingatlan_ertekesitese.pdf


11. Projektmenedzseri tevékenységek ellátása a „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” 

című projekt keretében - ajánatkérés 

  Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

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

 

 

 

Balassa Dániel 

 polgármester 
 

 

A javaslataimat 2021. február    ….-n …...00 óráig a hivatal címére elektronikusan vagy /papír alapon 

postaládában történő elhelyezéssel megtettem. 

        

        ………………………….. 

         képviselő 

 

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

 

http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/11.nr._-_eloterjesztes_Kerekparut_projektmenedzser_palyazati_kiiras.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/11.nr._-_eloterjesztes_Kerekparut_projektmenedzser_palyazati_kiiras.pdf
http://szigliget.hu/portal/PDFs/tu_ulesek/Szigliget_testuleti_ules_2021/2021.02.15/11.nr._-_Kerekparut_ajanlatkeres.pdf

