
 
Határozatok 

Újhartyán Község Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott  testületi üléséről 
 
 
 
 
 
 
 

Tartalomjegyzék: Jelenléti ív, Meghívó, Jegyzőkönyv: 
95/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – Tóth Antal és Majer György 
jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése 
96/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat a Címer és Koronaház 
projekt beruházóival együtt kíván dolgozni a projekt megvalósításán. 
97/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat az Újföld Kft. 2010. 
évi beszámolóját nem fogadja el. 
98/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat –  az önkormányzat a Német Nemzetiségi 
Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
99/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat 1 fő közalkalmazotti 
státuszbővítést engedélyez. 
100/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – a Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha 
Gyermekvár tűzjelző rendszerének bővítéséhez, átalakításához hozzájárul. A költségét nettó 
170.116 Ft-ot az óvoda költségvetéséből biztosítja, átcsoportosítással. 
101/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat –  A testület elfogadja az Ország közepe 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a VI. A Társulás pénzügyi 
alapja, vagyona pontjának kiegészítésével. 
102/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület megállapodást köt a 
Faluközpont Kft-vel a Kft. tulajdonában lévő Újhartyán, Hősök tere 4. sz. alatti 
Faluközpontban található pinceklub helyiség közművelődési tárgyú használatára. 
103/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület úgy döntött, hogy a Thonauer 
Kereskedelmi és Szerviz Kft. (1113 Budapest, Daróczi ú. 36.) árajánlatát az Újhartyáni Német 
Nemzetiségi Általános Iskola energetikai korszerűsítési projekt előkészítési munkálatainak 
elvégzésére 1 M Ft + ÁFA összeggel elfogadja. A testület megbízza a Kft-t az ajánlatuk 
szerinti pályázati projekt elkészítésével. A testület benyújtja a pályázatot. 
104/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület úgy döntött, hogy társul 
Örkény Város Önkormányzatával a helyi művészeti oktatás megoldása végett, és az Örkényi 
Cziffra György Művészeti Iskola fenntartását az Újhartyánra eső részét vállalja és beépíti a 
költségvetésébe. 
9/2011.(VI.27.) sz. Önkormányzati rendelet – a házasságkötések, a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól 
105/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület az UVÜ-OKIP Kft. 2010. évi 
beszámolóját elfogadja. 
106/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület a Szennyvíztisztító Kft. 2010. 
évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 


