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61/2010. (V. 03.) számú képviselő-testületi határozat 

Megállapodás Kölesd, Kistormás, Kajdacs Község Önkormányzatával a körjegyző  

helyettesítéséről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Berényi 

Istvánnak, Kölesd község polgármesterének, - a Kölesd, Kistormás és Kajdacs 

Község Önkormányzata képviselő-testületei nevében írt – megkeresését.  

2.) A megkeresés alapján a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Sióagárd-Fácánkert 

Községek körjegyzőjét, dr. Varga Katalint, Kölesd-Kistormás-Kajdacs községek 

körjegyzője átmeneti távollétének idejére, várhatóan 2010. augusztus 31-ig,  

helyettesítés céljából, - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

21.§ (5) bekezdése alapján - további közszolgálati jogviszony keretében az 1.) pont 

szerinti önkormányzatok helyettes jegyzőként kinevezzék.   

3.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy átmenetileg, a helyettesítés időtartamára a 

körjegyző a 2000. január 12-én kelt, a körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról 

szóló megállapodás 7. pontjától eltérő időpontban és időtartamban tartson 

ügyfélfogadást, illetve dolgozzon a körjegyzőség sióagárdi és fácánkerti irodáiban.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester az értesítésért 

Határidő:2010. május 5. 
 
 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

   polgármester         körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. május 6. 

 

dr. Varga Katalin 

körjegyző 
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62/2010. (V. 03.) számú képviselő-testületi határozat 

Belterületi súlykorlátozás bevezetése 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 34.§ /2/ bekezdése alapján súlykorlátozás bevezetéséről dönt az önkormányzati tulajdonú 

belterületi köz- és kiszolgálóutak, - a mezőgazdasági földutak kivételével, - állagmegóvása 

érdekében. A képviselő-testület elrendeli az utak  csatlakozási pontjainál  a 12 tonna súlykorlátozást 

tartalmazó táblákat, valamint az azt kiegészítő „ Kivéve célforgalom” táblák elhelyezését.  

2.) Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, akinek 

lakóhelye vagy tartózkodási helye a súlykorlátozással érintett utcában van, és saját tulajdonában 

álló, a súlykorlátot meghaladó össztömegű gépjárművel rendelkezik, és nem közterületen lévő saját 

parkolóhellyel rendelkezik, kérelemre lakossági behajtási engedélyre jogosult, melynek kiadására a 

polgármester jogosult.  A behajtási engedély kizárólag a nem közterületi várakozóhely 

megközelítésére és elhagyására jogosít.  

3.) Ideiglenes behajtási engedélyt, útvonal-engedélyt, a súlykorlátozás táblával jelzett össztömeg-

korlátozás alóli felmentést rendkívüli esetben, az önkormányzat képviselő-testülete nevében a 

körülmények gondos mérlegelése mellett a közút, vagy közterület teherbíró képességének 

megfelelően - a Polgármester adhat. A polgármester az össztömeg-korlátozás alóli felmentést 

megtagadja, ha az igénybe venni kívánt közút vagy közterület teherbírása és állapota alapján nem 

alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget meghaladó jármű azon - akár csak eseti jelleggel is - 

közlekedjék. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy az 1.) pont végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a táblák kihelyezéséről a lakosságot tájékoztassa,  

egyeztessen az érintettekkel. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. június 30.   

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

   polgármester         körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. május 6. 

 

dr. Varga Katalin 

körjegyző 
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63/2010. (V. 03.) számú képviselő-testületi határozat 

Fácánkertpuszta ivóvízellátásával kapcsolatos intézkedések 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az ÁNTSZ Dél-

dunántúli Regionális Intézete (7400 Kaposvár, Fodor József tér 1.) által a 

Fácánkertpusztán rendelkezésre álló vezetékes víz vizsgálatáról készített 

szakvéleményt. 

2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy az érintett területen állandó lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező fácánkertiek számára fejenként és naponta három liter 

egészséges ivóvizet a lakóhelyre szállítva biztosítja 2010. május 17. napjától.  

3.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy az ivóvíz biztosítása költségeinek felét viseli.  

4.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásáról intézkedjék. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő:2010. május 17. napjától folyamatosan 
 
 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

   polgármester         körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. május 6. 

 

dr. Varga Katalin 

körjegyző 
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66/2010. (V. 03.) számú képviselő-testületi határozat 

Árpád utca 34. szám alatti földszinti önkormányzati lakás bérlete 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Orbán Zsolt 

polgármestert, hogy a Fácánkert, Árpád utca 34. szám alatti földszinti lakás jelenlegi 

bérleti szerződésének 2010. május 7-én esedékes megszűnését követően új bérleti 

szerződést a lakásra csak a képviselő-testület döntése alapján kössön, különös tekintettel a 

testvértelepülési delegáció fogadására.  
 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

   polgármester         körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. május 6. 

 

dr. Varga Katalin 

körjegyző 
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67/2010. (V. 03.) számú képviselő-testületi határozat 

Szekszárd-Paksi Kft megkeresése 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szekszárd-

Paksi Vízgazdálkodási Kft. (7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 1.) megkeresését, mely 

szerint a Fácánkert 0249/4; a 0249/4a; a 0249/6; a 0249/7; a 0249/6. helyrajzi számú 

ingatlanokat bányatelekké kívánja minősíttetni. 

2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a szükséges településrendezési döntések 

érdekében felkéri a település rendezési tervét készítő Pécsépterv Stúdiót, hogy a 

módosításra tegyen javaslatot, illetve adjon árajánlatot. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. május 20.  
 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

   polgármester         körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. május 6. 

 

dr. Varga Katalin 

körjegyző 
 
 
 


