
Községi Önkormányzat
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Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. május  26-án
megtartott képviselő-testületi  ülésen hozott

 rendeletek,  határozatok mutatója

59/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           A 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak
                           elfogadásáról

61/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           József Attila Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló 
                           beszámoló elfogadása

62/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi gyer-
                           mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
                           értékelés elfogadása

63/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Védőnői Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

64/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Szent György Általános Iskolai Tagintézmény 2015/2016-os tanévének
                           első félévi munkájáról szóló tájékoztató elfogadása

65/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Községi Önkormányzat Konyhája 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
                           elfogadása

66/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Óvodai társulás működésének felülvizsgálata

67/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
                           szóló beszámoló elfogadása

9/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 
                          A 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2015. (II.18.) rendelet 
                          módosításáról

10/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 
                           A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
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11/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 
                           Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
                           2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.03.) rendelet módosításáról

12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 
                           A talajterhelési díj helyi szabályairól

13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 
                            Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának
                            biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról

68/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási megállapodás módosításának
                            elfogadásáról

69/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilat-
                           kozata rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséhez

70/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Jászfelsőszentgyörgy települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
                           projekt című, TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében a projekt
                           hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatai ellátására alkalmas vállalkozások
                           kiválasztása előterjesztés tárgyában

71/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Jászfelsőszentgyörgy település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
                           projekt című, TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében a 
                           projekt mérnök, műszaki ellenőri feladatai ellátására alkalmas vállalkozások
                           kiválasztása előterjesztés tárgyában

72/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra című pályá-
                            zathoz biztosított saját forrásból

73/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           „az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesz-
                           téseinek támogatása” című pályázathoz biztosított saját forrásról 

74/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
                           „Helyet!” Alapítvány kérelmének elutasításáról


