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1  Újhartyán Község Önkormányzata 
 

Schulcz József 
     polgármester 

 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025  
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 Értesítem, hogy a KépviselőKépviselőKépviselőKépviselő----testülettestülettestülettestület  2010. október 132010. október 132010. október 132010. október 13----áááán (szerdan (szerdan (szerdan (szerda) 18) 18) 18) 18 órakor órakor órakor órakor ünnepélyes alakuló ünnepélyes alakuló ünnepélyes alakuló ünnepélyes alakuló 
testületi ülésttestületi ülésttestületi ülésttestületi ülést tart az alábbi napirendben, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

Helye:Helye:Helye:Helye:    POLGÁRMESTERI HIVATAPOLGÁRMESTERI HIVATAPOLGÁRMESTERI HIVATAPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJHARTYÁN, FŐ U. 2L ÚJHARTYÁN, FŐ U. 2L ÚJHARTYÁN, FŐ U. 2L ÚJHARTYÁN, FŐ U. 21.1.1.1.    
    
NapirendNapirendNapirendNapirend: : : :     

1.)1.)1.)1.) 2010. évi helyhatósági választásokról szóló tájékoztató2010. évi helyhatósági választásokról szóló tájékoztató2010. évi helyhatósági választásokról szóló tájékoztató2010. évi helyhatósági választásokról szóló tájékoztató    
EEEEa: Surman Mátyásné HVB elnöka: Surman Mátyásné HVB elnöka: Surman Mátyásné HVB elnöka: Surman Mátyásné HVB elnök    

2.)2.)2.)2.) Önkormányzati képviÖnkormányzati képviÖnkormányzati képviÖnkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél selők eskütétele, megbízólevél selők eskütétele, megbízólevél selők eskütétele, megbízólevél átvételeátvételeátvételeátvétele    
3.)3.)3.)3.) Polgármester eskütétele, megbízólevél átvételePolgármester eskütétele, megbízólevél átvételePolgármester eskütétele, megbízólevél átvételePolgármester eskütétele, megbízólevél átvétele    
4.)4.)4.)4.) Polgármesteri Program ismertetésePolgármesteri Program ismertetésePolgármesteri Program ismertetésePolgármesteri Program ismertetése    

Ea: Schulcz József polgármeEa: Schulcz József polgármeEa: Schulcz József polgármeEa: Schulcz József polgármesterstersterster    
5.)5.)5.)5.) Alpolgármester megválasztásaAlpolgármester megválasztásaAlpolgármester megválasztásaAlpolgármester megválasztása    

Ea: Schulcz JózsefEa: Schulcz JózsefEa: Schulcz JózsefEa: Schulcz József    
6.)6.)6.)6.) Alpolgármester eskütétele, megbízólevél átvételeAlpolgármester eskütétele, megbízólevél átvételeAlpolgármester eskütétele, megbízólevél átvételeAlpolgármester eskütétele, megbízólevél átvétele    
7.)7.)7.)7.) Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapításaPolgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapításaPolgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapításaPolgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása    

Ea: jegyzőEa: jegyzőEa: jegyzőEa: jegyző    
8.)8.)8.)8.) Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások mKépviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások mKépviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások mKépviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megállapításaegállapításaegállapításaegállapítása    

Ea: jegyzőEa: jegyzőEa: jegyzőEa: jegyző    
9.)9.)9.)9.) Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok és tanácsnokok megválasztásaBizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok és tanácsnokok megválasztásaBizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok és tanácsnokok megválasztásaBizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok és tanácsnokok megválasztása    

Ea: Schulcz József polgármesterEa: Schulcz József polgármesterEa: Schulcz József polgármesterEa: Schulcz József polgármester    
10.)10.)10.)10.) EgyebekEgyebekEgyebekEgyebek    

- vagyonnyilatkozatvagyonnyilatkozatvagyonnyilatkozatvagyonnyilatkozat----tételi kötelezettségre történő felhívástételi kötelezettségre történő felhívástételi kötelezettségre történő felhívástételi kötelezettségre történő felhívás    
- önkormányzati gazdasági program előkészítéseönkormányzati gazdasági program előkészítéseönkormányzati gazdasági program előkészítéseönkormányzati gazdasági program előkészítése    
- SzervezetSzervezetSzervezetSzervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítései és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítései és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítései és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítése    

    
Megjelenésére feltétetlen számítunk! 
  
Újhartyán, 2010. október 6.          
                   Tisztelettel: 
 
 
 
         Schulcz József                                                               
          polgármester  


