
Határozatok  
Újhartyán Község Képviselő-testületének 2012. január 24-én megtartott testületi üléséről 

 
 

 
1/2012.(I.25.) sz rendelet – a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló többször módosított 7/2004.(III.25.) sz. rendelet módosításáról 
 
1/2012. (I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat – a polgármesteri hivatal köztisztviselői tekintetében 
a 2012. évre vonatkozóan a teljesítménycélok megállapításáról. 
 
2/2012. (I.25.) sz. rendelete -  a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször 
módosított 9/2009.(VI.04.) sz. rendelet módosításáról 
 
2/2012. (I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat –  a 189/2011.(XI.23.) sz. testületi határozatának 
módosítása: A határozat szövegéből törlésre kerül az alábbi szövegrész: „A pályázat komplett 
lebonyolításával megbízzák a Tender Auditor Kft-t(1138 Budapest, Meder u. 8.) 
3/2012. (I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület úgy döntött, hogy a Hunyadi és Kápolna 
utcák között, a Petőfi utcából nyíló, újonnan kialakuló utcának a Csokonai utca elnevezést adja. 
 
3/2012.(I.25.) sz. rendelete a parlagfű visszaszorításáról szóló 17/ 1999.(IX.15.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
4/2012. (I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület úgy döntött, hogy Újhartyán belterületi 
hó eltakarítására szerződést köt Kulima Péter magánfuvarozó és a Trans-It 2002 Kft. Keindl Csaba 
vállalkozókkal. A szerződés határozott időre: 12011. december 1-től-2012. március 31-ig szól. A 
készenléti díj 480.000 Ft+ÁFA. Az aktív munka megbízási díja 10.000 Ft+ÁFA/óra. 
5/2012. (I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület a Dabas Város Rendőrkapitányság által 
üzemeltetett traffipax készülék javítási költségeihez lakosságszám arányosan hozzájárul, s a 2012. évi 
költségvetésében ezen feladatra elkülönít 61.650.-Ft-ot. 
6/2012.(I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület az „Egy csepp öröklét Közalapítvány 
könyvvitelével és könyvelésével toábbra is megbízza Lauter Orsolyát. Munkájáért 5000 Ft/hó 
költségtérítés kifizetését engedélyez. Az Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány könyvvitelével és 
könyvelésével továbbra is megbízza Tóth Anikót, a hivatal dolgozóját. Munkájáért külön díjazást nem 
állapít meg.  
7/2012.(I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat – a testület úgy döntött, hogy létrehozza az 
Újhartyán a gyógyulásért Alapítványt. Az alapítvány székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
Az alapítvány kuratórium tagjai: Elnök: Fajh Kornél, tag: Kaldenecker Éva, Kaldeneckerné Svébis 
Éva,  Fajth Andrásné. A testület megbízza dr. Bozsóki Éva ügyvédet az alapítvány bejegyzésével. 
8/2012. (I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat –  az Újhartyán Község Önkormányzata által 
benyújtott az Europai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola megújuló energiaforrásokon alapuló energetikai fejlesztése megnevezésű, KMOP-
3.3.3-2011-0097 kódszámú projektekre nyújtott pályázati támogatást 82.885.214 Ft-ot elfogadja. 
9/2012.(I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat –  a testület az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola megújuló energiaforrásokon alapuló energetikai fejlesztése, Megújuló 
energiafelhasználás növelése megnevezésű, KMOP-3.3.3-2011-0097 kódszámú nyertes pályázathoz 
kapcsolódóan szerződést köt műszaki ellenőri tevékenységre, kiviteli terv készítésére, nyilvánosság 
biztosítására, közbeszerzés lebonyolítására és projektmenedzseri feladatokra cégekkel. 
 
 


