
 

HATÁROZATOK  
 

Újhartyán Község Képviselő-testületének 2012. október 31-án megtartott  testületi üléséről 
 
155/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy a Rendőrségi beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
156/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy a folyószámla vezetésre kiírt 
pályázat győztesének kihirdeti az Örkényi Takarék Szövetkezetet azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi Bankszámla vezető OTP-
nél érvényben lévő Bankszámlaszerződés 12. pontja értelmében az egyéb hitelállomány marad az OTP Bank-nál, azt nem  
kell kiváltani, sem átvállalni. 
24/2012.(XI.05.) sz. Önkormányzati Rendelete – az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról 
25/2012.(XI.05.) sz. Önkormányzati rendelete – az állatok tartásáról 
157/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy  a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány( Dabas)  2012. évi II. félévi fejlesztési támogatását 105.000 Ft kifizetését engedélyezi és a 2012. évi 
költségvetésébe beépíti. 
158/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzat versenytárgyalási 
szabályzatát elfogadja. 
159/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzat Esélyegyenlőségi 
Programját elfogadja. 
26/2012.(XI.05.) sz. Önkormányzati rendelete-a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 
9/2009.(IV.4.) számú rendelet módosításáról 
160/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy Steingruber Pál és társai, 
Steingruber Márton,Jankovics Kitti Mária, Steingruber Ferencné, Ifj. Steingruber Pál, Steingruber Antal, Mihályi Sándorné, 
Steingruber Zoltánné, ifj. Steingruber Márton ( Táborfalva, Kossuth L. u. 41.képviseletében: Steingruber Pál) az Újhartyáni 
központjában lévő „Béla gödör” területének az újhartyáni búcsú idejére, mutatványos tevékenység céljára határozott időre 
2013-2018. évre bérbe adja. A bérleti díj mértéke: 300.000 Ft/év. A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 
161/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy a régi óvoda udvarán lévő 4 db 
fára,  valamint a Hősök terén lévő tujasorra és 5 db fára  karácsonyi fénydekorációt rendel meg a Blachere Illumination 
Hungary Kft-től( 3200 Gyöngyös, Belváros tér 6. 1/4.)  bruttó 1.100.000 Ft összegben. Az összeget a testület a 2012. évi 
költségvetéséből biztosítja.  
162/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy                                felmentést ad a 
16/2012. (V. 24.) Ökr. HÉSZ 18. § (1) bek. alól arra vonatkozóan, hogy a 798 hrsz. és a 797 hrsz-ú  ingatlanok 
(természetben Újhartyán, Pilisi u. 30. szám és 28. szám alatt találhatóak) hátsó területéből kialakításra kerülő telek esetében 
ne az Lf 2 építési övezetre vonatkozó előírás kerüljön alkalmazásra. Továbbá engedélyezi azt, hogy az érintett ingatlanok 
esetében az Lf 1 építési övezetre vonatkozó előírások legyenek az irányadóak. 
165/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy hogy a Kistérségi Fúvószenekar 
fenntartásához a  2012. évre 50.000 Ft támogatást nyújt. 
A támogatás kifizetését a 2012. évi költségvetés tartalékkerete terhére engedélyezi. 
166/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy az Újhartyáni Ifjúsági 
Sportegyesület ( 2367 Újhartyán, Fő u. 21.) részére 910.000 Ft támogatást nyújt a 2013. évi támogatásuk terhére. 
167/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Magyar Posta Zrt-vel, mint  az Újhartyán 338 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosával és a Római Katolikus Egyházzal, mint az Újhartyán 340 ingatlan tulajdonosával, hogy az önkormányzati 
tulajdonában lévő 339/2 hrsz-ú ingatlanhoz milyen vételáron és módon kerüljön tulajdonba a szükséges földrészletek.  
168/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzat 2012. IV. 
negyedévi likviditási tervét elfogadja. 
169/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy, hogy az Újhartáni Őrző-védő Kft. 
részére 800.000 Ft tagi hitelt biztosít 2012. december 31-ig működési költségek biztosítására. 
170/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy egyetért az Újhartyán Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 fő létszámbővítésével. 
171/2012.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat – az önkormányzat úgy döntött, hogy 2012. november 01. naptól 
megállapodást köt az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy az 589/6 hrsz-ú beépítetlen 
területű ingatlan kezelését határozatlan időre, térítés mentesen átadja az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részére. 
 
 
 
 
 


