
 

HATÁROZATOK  
Újhartyán Község Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott testületi üléséről 

 
 

 
 
24/2013.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy a 
polgármester illetményének emelésével kapcsolatos szavazásból a polgármestert kizárja. 
25/2013.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy a 
polgármester részére 20 %-os illetményemelést engedélyez 2013. január 1-től. 
2/2013.(II.13.) Rendelete – az Újhartyán Község 2013. évi költségvetéséről 
26/2013.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy az 
önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, amely az előterjesztés mellékletét 
képezi, megtárgyalta és elfogadta. 
27/2013.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy az 
Újhartyán Településüzemeltető és Ország Közepe Ipari Park Kft. ügyvezetője részére bruttó 
120.000 Ft/hó megbízási díjat állapít meg 2013. március 1-től. 
28/2013.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat –az önkormányzat úgy döntött, hogy az 
Újhartyán Település Üzemeltető és Ország Közepe Ipari Park Kft. Felügyelő bizottság elnöke 
részére bruttó 120.000 Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg. 
29/2013.(II.12.). sz. Képviselő-testületi határozat –  az önkormányzat úgy döntött, hogy az 
Újhartyáni Őrző-védő Kft. ügyvezetője részére 120.000  Ft/hó megbízási díjat állapít meg. 
30/2013.(II.12.). sz. Képviselő-testületi határozat – a képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatok ellátására a Vincent Auditor Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel köt szerződést, valamint meghatározza a 2013. évre, hogy 
mely témákban végeztet ellenőrzést. 
31/2013.(II.12.). sz. Képviselő-testületi határozat –  az önkormányzat úgy döntött, hogy a 
Újlengyel község polgármesterének területcserével kapcsolatos kérését a 4606, 4601, 405 
közutak és Újhartyán 0110/1 hrsz számú utak körülhatárolt, részben Újhartyán település 
közigazgatási területét érintő területek vonatkozásában a közérdekre tekintettel támogatja, 
továbbá Kormányhivatali állásfoglalást kér a kezdeményezés jogi feltételeiről. Az Újhartyáni 
0119/4 hrsz-ú terület vonatkozásában, hogy Újlengyelhez tartozzon, mivel a tulajdonos az 
önkormányzatot nem kereste meg, így nem tárgyal. 
32/2013.(II.12.). sz. Képviselő-testületi határozat –  az önkormányzat úgy döntött, hogy az 
önkormányzat és Bánás-Fajt Imre újhartáni laos között létrejött régi óvoda ingyenes 
helyiséghasználati szerződését, melyet a felek 2011. október 25-én kötöttek az önkormányzat 
azonnali hatállyal felbontja, mivel a használat célja nem valósult meg.  
33/2013.(II.12.). sz. Képviselő-testületi határozat –  az önkormányzat úgy döntött, hogy az 
önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7.§. (2) bekezdésében 
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
 
 
 


