
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

133/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

a polgármester beszámolója 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót 

elfogadja, az előző ülést követően tett intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul 

veszi. 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10.  

 

 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

134/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

Víziközmű érdekeltségi hátralékok kezelése 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna-Fácánkerti Beruházó 

Vízi-közmű Társulat megszűnéséhez kapcsolódó elszámolását megtárgyalta, azt elfogadja. 

2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a szennyvízberuházás során Fácánkertben 

beépítésre került 3 házi átemelő, társulat által viselt 1.188 e Ft költségét az önkormányzat 

2010. évi költségvetése terhére vállalja. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti összegnek a 

Befejezett víziközmű beruházás elszámolási számlára utalja. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: az összeg átutalására 2010. december 30. 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10.  

 

 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

135/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat  2009. évi pénzmaradványának felhasználásáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint használja fel:  

a) Faluház felújításának áthúzódó költsége                        2.410 e Ft 

b) buszváró létesítés                                                                  520 e Ft 

c) számítógép-beszerzés                                                           104 e Ft 

d) Bogyiszló Község Önkormányzatának átadott 

    pénzeszköz - tagóvoda többlet-finanszírozása                    600 e Ft 

e) közmunkások épület karbantartásának anyagköltsége          723 e Ft 

f) nemzetközi kapcsolatok kiadásai                                           170 e Ft 

g) 3 db szennyvíz házi-átemelő költsége                                1.188 e Ft 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert az 1.) pont szerinti döntés  

végrehajtására.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10.  

 

 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

136/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves végrehajtásáról szóló 

tájékoztatásról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a polgármesternek – az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése szerinti, a helyi 

önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatását, mely 

tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a 

tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi 

önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10.  

 

 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

137/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

2011. évi költségvetési koncepcióról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta, azt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja.  

2.) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy Sióagárd-Fácánkert Községek 

Körjegyzőségének Fácánkerti Irodáján egy fős létszámcsökkenéssel számolva is készítse elő a 

körjegyzőség 2011. évi költségvetését.  

Felelős:   a költségvetési rendelet-tervezet összeállításáért Dr. Varga Katalin körjegyző 

a költségvetési rendelet-tervezet Képviselő-testület elő terjesztésért Orbán Zsolt       

polgármester 

Határidő: 2011. február 15. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10.  

 

 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

138/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

Folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbítása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2010. 

december 22-ig hatályos folyószámla hitelkeret szerződés megszűnését követően 2010. 

december 23. kezdőnappal további egy évre 6.200.000,- Ft összegű folyószámla-                     

hitelkeret szerződést köt a folyószámláját vezető OTP-Bank  Nyrt-vel. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret-szerződés, valamint az 

abban vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítékául az átengedett SZJA bevételnek a 

bankra való engedményezésről szóló szerződés aláírására. 

Határidő: a hitelszerződés megkötésére: 2010. december 22. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

 

 

 

A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert Község Önkormányzata 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

139/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata című KEOP 2.2.3/A jelű pályázat 

beadásához szükséges társulási megállapodás elfogadásáról 

 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 118/2010. (XI.04.) számú 

képviselő-testületi határozata alapján folytatott egyeztetés alapján módosított, a a KEOP–

2009-2.2.3/A azonosító számú „Ivóvízbázisvédelem – üzemelő, sérülékeny vízbázisok 

diagnosztikai vizsgálata” tárgyú pályázat beadásához szükséges, a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9.§ -a alapján készült 

társulási megállapodást az előterjesztéshez csatolt formában jóváhagyja.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. december 20. (a társulási megállapodás aláírására) 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

A határozatról értesül: Tolna Város Önkormányzata, Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert 

Község Önkormányza 
 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

140/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

a képviselő-testület 2011. évi munkaterve 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervéről szóló 

előterjesztést elfogadja.  

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

141/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

2011. évi belső ellenőrzési terv 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési 

tervet az előterjesztett formában elfogadja, eszerint Fácánkerben az alábbi tárgyú, pénzügyi 

szabályszerűségi és rendszerellenőrzésre kerül sor: 

a) számviteli nyilvántartások vezetésének szabályszerűsége; 

b) a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése; 

c) Az előző években lefolytatott belső ellenőrzések utóellenőrzése. 

2.) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a határozatnak a belső ellenőrzési ütemterve 

összeállító, Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak történő megküldésére. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2010. december 15.  

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert Község Önkormányzata;  
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

141/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

2011. évi belső ellenőrzési terv 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési 

tervet az előterjesztett formában elfogadja, eszerint Fácánkertben az alábbi tárgyú, pénzügyi 

szabályszerűségi és rendszerellenőrzésre kerül sor: 

d) számviteli nyilvántartások vezetésének szabályszerűsége; 

e) a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése; 

f) Az előző években lefolytatott belső ellenőrzések utóellenőrzése. 

2.) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a belső ellenőrzési 

ütemtervet összeállító, Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2010. december 15.  

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert Község Önkormányzata;  
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

142/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

Együttműködési megállapodás a Fácánkerti Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fácánkerti 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a gazdálkodás végrehajtásának rendjéről, az ezzel 

kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztés szerinti együttműködési megállapodást. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert a megállapodás  

aláírására. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2010. december 15.  

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

143/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

Időskorúak karácsonyi ajándékozásáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy Fácánkert 

községben élő minden hetvenöt éves és annál idősebb fácánkerti lakost 1500 forint 

értékű élelmiszer-csomaggal ajándékoz meg. 

2.) A képviselő-testület felkéri a Fácánkerti Nyugdíjas Klubot, hogy a csomag 

tartalmának összeállításában és megvásárlásban működjön közre. 

3.) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a 2.) pont érekében egyeztessen a 

Nyugdíjas Klub képviselőjével úgy, hogy a csomagok kiszállítására még Karácsony 

előtt sor kerülhessen. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

A Nyugdíjas Klubbal történő egyeztetésért és a csomagok átadásáért: dr. Varga Katalin 

körjegyző 

Határidő: 2010. december 22. – a csomagok átadására 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző; 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

144/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok 

meghatározása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd - Fácánkert Községek 

Körjegyzőségének (Hivatal) köztisztviselőivel szemben a 2011. évre támasztandó 

teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: 

I. Átfogó célok: 

1. A Hivatal ügyintézésben erősödjön tovább a szolgáltatói jelleg és fokozottan 

érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei, az ügyfelek pontos, 

gyors és teljes körű tájékoztatására.  

2. Kiemelt figyelmet kell fordítani az elektronikus információszabadságról szóló 2005. 

évi XC. törvényben foglalt közérdekű adatok elektronikus közzétételének folyamatos 

biztosítására, az adatok aktualizálására. 

3. Az önkormányzati rendeletek aktualizálása, változások átvezetése, egységes 

szerkezetbe foglalása. 

4. Törekedni kell arra, hogy a feladatellátáshoz minden igénybe vehető és bevonható 

forrást felderítsen a Hivatal.   

5. Az Állami Számvevőszék, más külső és a belső ellenőrzések megállapításai és 

javaslatai alapján intézkedési terv készítése, és az intézkedések fokozott végrehajtása. 

6. A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati vagyon hatékony 

hasznosítására.  

7. Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító intézményi vagyon 

állagának megóvására, felújítására. 

8. A közművelődési rendeletben megfogalmazott kulturális célok folyamatos 

megvalósítása. 

9. Az önkormányzati épületek tekintetében tervszerű karbantartás kialakítása. 



10. A körjegyzőség két Irodája közötti együttműködés, feladatmegosztás, 

létszámgazdálkodás hatékony megvalósítása az „egy-szervezet tudat” elvének 

fenntartása.  

11. A 2011. népszámlálási, valamint az  esetleges  népszavazással kapcsolatos feladatok 

szakszerű, határidőre történő, zökkenőmentes ellátása. 

12. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 

13. A civil szervezetekkel, szerveződésekkel való kapcsolattartás erősítése, 

továbbfejlesztése.  

II. Ágazati célok: 

1. Építéshatósági, környezetvédelmi, községüzemeltetési területen: 

-   A helyi védelem alatt álló épületek helyreállításának támogatására javaslat kidolgozása. 

(Sióagárd) 

-   A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti információkról. 

Tudatformáló, felvilágosító tevékenység kifejtése. 

-   Hulladékgazdálkodási terv 2 éves felülvizsgálata, az abban foglalt feladatok 

megvalósításának koordinálása. Beszámolás az elmúlt időszak eredményeiről. 

-    Folyamatos együttműködés a környezetvédelmi civil szervezetekkel és hatóságokkal. 

-    Kiemelten fontos a képviselő-testület által elfogadott döntések  végrehajtása: 

önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése, karbantartása, játszótér-kerítés építése, 

Ravatalozó bővítése, stb. 

-    Feltárni és megelőzni a szabálytalan, engedély nélküli közterületi bontásokat, illegális 

közúti jelzések kihelyezését és a szakszerűtlen közterületi helyreállítások kivitelezését. 

 

2. Közoktatási területen: 

-  Kiemelt figyelmet kell fordítani a társulás útján fenntartott Sióagárdi Iskola és Óvoda 

tagintézmények működtetése érdekében a társulás gesztorával, Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával, Fácánkertben pedig Bogyiszló Község Önkormányzatával  

történő szoros együttműködésre. 

-    A tagintézmények elhelyezésére szolgáló épületek folyamatos karbantartása, felújítása. 

-  Ki kell használni a pályázati úton elnyerhető központi és Európai Uniós források 

felhasználásában rejlő lehetőségeket, ennek során együtt kell működni a 

gesztorönkormányzattal. 

- A helyi tagóvodába és a helyi tagiskolába történő beíratások magas arányának 

megtartása, Fácánkertben a beíratás arányának növelése, a tagintézményekkel együtt 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni a jelentkező igényeket, feladatokat. 



 

 3. Kulturális területen: 

-  Az önkormányzati nagyrendezvények magas színvonalú szervezéséhez hozzájárulni. 

- A feladatellátást segítő pályázatok figyelemmel kísérése, elkészítése, benyújtása. 

- Civilszervezetek működését segítő tevékenység,  a helyi civilszervezeteknek 

továbbra is segítséget kell nyújtani a pályázataik elkészítésében. 

 

4. Okmányügyek, szabálysértés területén: 

-  A szabálysértési ügyekben a megelőzés, a visszatartó erő növelése érdekében szigorúbb 

bírságolási gyakorlat a közterületek rendje elleni jogsértések elkövetőivel szemben. 

-    A címnyilvántartás karbantartása, aktualizálása a 2010. évi választások sikeres 

lefolytatása érdekében. 

-     Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatás színvonalának folyamatos emelése. 

-    Az egyszerűsített honosítási ügyek gyors és szakszerű intézése. 

-   Kereskedelmi hatósági munka területét érintő átfogó jogszabály-módosításból adódó 

feladatok pontos ellátása, az engedélyekről és a bejelentésekről szóló nyilvántartás 

folyamatos karbantartása 

 

5. Szociális, egészségügyi területen: 

- A 2010. január 1-jétől indult védőnői társulás működési tapasztalatainak értékelése.  

- A szociális és egészségügyi tevékenységhez kötődő szerződésekben foglaltak évente 

legalább egyszeri ellenőrzése. 

- Az Egészségfejlesztési Program koordinálása   

 

6. Adóhatósági területen: 

-    A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat 

bevételei. 

- Az adóellenőrzések fokozása az adózatlan adótárgyak felderítése érdekében. 

 

A Képviselő-testület utasítja a Körjegyzőt, hogy a meghatározott teljesítménycélok 

alapján határozza meg a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit, a 

köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelését 2011. december 31-ig végezze el. 

A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a meghatározott teljesítménycélok 

alapján határozza meg a körjegyző egyéni teljesítménykövetelményeit, 2010. évi 



teljesítményértékelését 2011. december 31-ig végezze el, és arról a testületet 2012. február 

28-ig tájékoztassa 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2010. december 31. és 2011. december 31. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. december 31., és 2012. febr. 28. 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

145/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

Közművelődési beszámoló és terv 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. év 

közművelődési beszámolóról és a 2011. évi közművelődési tervről szóló előterjesztést. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

146/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

Szolgáltatási szerződés közétkeztetésre 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Bogyiszló 

Község Önkormányzata és a pályázati eljárás eredményeként kiválasztott Alimentál 

91. rendezvényszervező Kft. felek által kötött, a közétkeztetés biztosításáról szóló 

szolgáltatási szerződést, és azt – a társulásban működtetett Bogyiszló-Fácánkert 

Társult Általános Iskola és Óvoda Fácánkerti Tagóvodájára tekintettel - az 

előterjesztett formában jóváhagyja. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális étkeztetés biztosítása 

iránt tárgyaljon a szolgáltatóval.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. január 10. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

 

A határozatról értesül: Bogyiszló Község Önkormányzata; Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző;  

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

147/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

az iparűzési adó mértékének csökkentéséről  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Orbán Zsolt 

polgármesternek a helyi iparűzési adó 0,1% mértékűre csökkentéséről szóló 

előterjesztését. 

2.) A képviselő-testület támogatja a helyi iparűzési adó eltörlésének tervét. 

3.) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a 2011. évi adónyitást követően- 

várhatóan február 20. után, tájékoztassa a képviselő-testületet a gépjárműadó-

állomány növekedéséről. A képviselő-testület elhatározza, hogy amennyiben ez utóbbi 

eléri az iparűzési adó megszüntetése miatti várható bevétel-kiesés összegét, akkor a 

helyi iparűzési adót 2011. január 1. napi hatállyal 0,1 százalék mértékűre csökkenti.  

Amennyiben azt ugyan nem éri el, de az adótárgyak számának növekedése miatt 

legalább 20 százalék mértékű emelkedést mutat a 2011. évben várható gépjárműadó-

bevétel, akkor a képviselő-testület olyan mértékben csökkenti az iparűzési adót, hogy 

összes bevételei ne csökkenjenek.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester és dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2011. április 15. 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

A határozatról értesül:  Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző; Szakter Istvánné adóigazgatási ügyintéző  

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

148/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

társulási megállapodás helyettes szülői hálózat működtetésére 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  – 

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testületével és Sióagárd Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével – a helyi önkormányzatok társulásairól 

és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§-a alapján 2010. 

december 23. napjával a helyettes szülői hálózat működtetésére 

intézményfenntartó társulást hoz létre, egyúttal a 2000. május 10. napján kötött 

társulási megállapodást megszünteti. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert az előterjesztés 

szerinti társulási megállapodás aláírására.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 Határidő: 2010. december 31. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

A határozatról értesül:  Tolna Város Önkormányzata,   Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző;   

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 9-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

149/2010. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat 

a tolnai Családsegítő Központ alapító okiratának módosításáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete elfogadja Tolnai 

Családsegítő Központ Alapító Okiratának – Tolna Város Önkormányzata által 

kezdeményezett – alábbi módosítását:  

Az Alapító Okirat 14 . pontja 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat az 

alábbi alponttal egészül ki: - Helyettes szülői hálózat. 

2.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy a határozatról 

értesítse Tolna Város Önkormányzatát. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. december 20. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. december 10. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 
 

 

 

A határozatról értesül:  Tolna Város Önkormányzata,   Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző;   

 


