
Alattyán Község Önkormányzata 
       Képviselő-testülete 
5142 Alattyán, Szent István tér 1.  

15. 
M U T A T Ó 

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. december 13-án megtartott 

soros ülésének 
 

Jegyzőkönyve 
129/2016.(XII.13.)hat. Az ülés napirendjére, annak sorrendjére tett javaslat elfogadásáról 
130/2016.(XII.13.)hat. Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása során létrejött    
                                     vízközmű vagyon átadásáról 
131/2016.(XII.13.)hat. Konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról 

Alattyán Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

19/2016. (XII.13.) rendelete 
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

szóló 15/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Alattyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
20/2016. (XII.13.) rendelete 

az Alattyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2017. 
évi illetménykiegészítéséről  

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
132/2016.(XII.13.)hat. a Polgármesteri Hivatal 2015-2016. évi munkájáról 
133/2016.(XII.13.)hat. Alattyán Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének  
                                     elfogadásáról 
134/2016.(XII.13.)hat. az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről 
135/2016.(XII.13.)hat. az üres, elhagyatott telkek rendben tartásának lehetőségéről 
136/2016.(XII.13.)hat. az Alattyáni Sporthorgász Egyesült kérelmének támogatásáról 
137/2016.(XII.13.)hat. határozat kiegészítéséről 
138/2016.(XII.13.)hat. a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntető  
                                     okiratának, valamint a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás  
                                     Társulási Megállapodásának módosításáról 
139/2016.(XII.13.)hat. Ellátási szerződés elfogadásáról 
140/2016.(XII.13.)hat. a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos  
                                     kiterjesztéséhez” elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú  
                                     projekthez kapcsolódóan hardverek és szolgáltatások beszerzési  
                                     eljárásában nyertes ajánlat kiválasztásáról 
141/2016.(XII.13.)hat. a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának elfogadásáról 
142/2016.(XII.13.)hat. az EFOP-1.6.2.-16 azonosítószámú, „Szegregált élethelyzetek  
                                     felszámolása komplex programokkal (ESZA)” elnevezésű pályázati   
                                     kiírásra pályázat benyújtásáról 
143/2016.(XII.13.)hat. a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal  
                                      (ESZA)” elnevezésű, EFOP-1.6.2-16 kódszámú projekthez  
                                      kapcsolódóan előkészítési feladatok beszerzési eljárásában nyertes   
                                      ajánlat kiválasztásáról 



144/2016.(XII.13.)hat. a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal  
                                     (ESZA)”  elnevezésű, EFOP-1.6.2-16 kódszámú projekthez       
                                      kapcsolódóan közbeszerzési feladatok beszerzési eljárásában nyertes  
                                      ajánlat kiválasztásáról 
145/2016.(XII.13.)hat. a képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 
146/2016.(XII.13.)hat. Testvértelepülési szerződés megkötésére irányuló szándék  
                                     kinyilvánításáról 
147/2016.(XII.13.)hat. az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó  
                                     történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak  
                                     emléket állító, ún. „Büszkeségpontok” létrehozására kiírt pályázat  
                                     benyújtásáról 
148/2016.(XII.13.)hat. a Pajtaszínház előadásához szükséges anyagok megvásárlásának  
                                     támogatásáról 
149/2016.(XII.13.)hat. a két ülés közötti intézkedésekről 
 
 
 
Készült 1 pld-ban 
 






















































































































































