
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. szeptember 15. napján tartott 

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

81/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekr ől és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről  

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, 2011. szeptember 16. 

 

    dr. Varga Katalin körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. szeptember 15. napján tartott 

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

82/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orbán Zsolt polgármester által – 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése szerint 

előterjesztett, - az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

 

 

 Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

 polgármester        körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2011. szeptember 16. 

 

    dr. Varga Katalin körjegyző 
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83/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 

belső ellenőrzési jelentésről 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sióagárd-Fácánkert Községek 

Körjegyzősége Fácánkerti Hivatalában végzett belső ellenőrzési jelentéseket, illetve az ezekre 

tett Intézkedési tervet megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

 

 Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

 polgármester        körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2011. szeptember 16. 

 

    dr. Varga Katalin körjegyző 

 

 

 

 

 

 

A határozatot kapja: Alisca Comp Kft.; Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző,  
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Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. szeptember 15. napján tartott 
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jegyzőkönyvből 

 

 

84/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának  

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

szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 1994. évi CVII. törvény 1.§ (9) 

bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Szekszárd és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.  

2.) A képviselő-testület a megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző a határozat megküldéséért, a polgármester az aláírásért 

Határidő: a kistérségi társulás munkaszervezetének jelzése szerint  

 

 

 Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

 polgármester        körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2011. szeptember 16. 

 

    dr. Varga Katalin körjegyző 

 

 

 

 

A határozatot kapja: Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás   

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. szeptember 15. napján tartott 

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

85/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való 

csatlakozásról 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj–pályázat 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, amennyiben azt a Nemzeti 

Erőforrás Minisztériuma 2012. évre a korábbi évek gyakorlata alapján kiírja, csatlakozik a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj-pályázat 2012. évi fordulójához. 

2.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a közzétett 

felhívás alapján az előterjesztés szerint pályázatot ír ki a Fácánkert Község Önkormányzata 

illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú fiatalok 

számára. 

3.) Az Önkormányzat e címen támogatásra fordított összeget 100.000 forintban állapítja meg. 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok alapján, a 

pályázók szociális rászorultságának mérlegelésével állítsa fel a kérelmezők rangsorát, 

állapítsa meg a támogatás összegét és terjessze fel a jogosultakat az ösztöndíjra. 

5.) A testület utasítja a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor a támogatás 

fedezetét a 3. pont szerint megállapított támogatási összeg figyelembevételével tervezze.  

6.) A képviselő-testület utasítja továbbá a polgármestert, hogy amennyiben az 

Ösztöndíjpályázatban történő részvétel feltételei jelentősen változnak, különösen az 

önkormányzatot terhelő kötelezettségek terén, akkor azt a csatlakozási határidő előtt újra 

terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

              dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: a csatlakozási nyilatkozat megküldésére és a pályázat kiírására az ösztöndíjprogram 

szabályai szerint   

  



Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

 polgármester        körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011. szeptember 16. 

 

    dr. Varga Katalin körjegyző 

 

 

 

 

 

 

A határozatot kapja: Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző; Kellerné Martini Éva 

gazdálkodási ügyintéző   
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Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. szeptember 15. napján tartott 

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

86/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Forgatós Közhasznú Egyesület Leader-pályázata 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Forgatós Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. 

(VII. 29.) VM rendelet szerint kiírt alábbi pályázati felhívásra:  

a) Célterület megnevezése: " A hagyományokban él a szellemünk tovább"-szellemi 

örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 

b) Célterület száma: 1 018 246 

2.) A képviselő-testület a pályázó szervezettel együttműködési megállapodást köt az 

előterjesztés szerint. 

3.) A képviselő-testület elhatározza, hogy az önkormányzat a pályázat sikere és a pályázó 

szervezet igénye esetén a támogatás utófinanszírozása miatt visszatérítendő támogatást 

nyújt a pályázat megvalósítása érdekében, melyről külön megállapodást kell kötni. 

Felelős: Rikker Anita Márta ifjúsági referens 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester        körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011. szeptember 16. 

 

    dr. Varga Katalin körjegyző 

A  határozatot kapja: Rikker Anita ifjúsági referens  
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87/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Fácánkert Községért Közalapítvány Leader-pályázata 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Fácánkert Községért Közalapítvány pályázatot nyújtson be az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet szerint kiírt alábbi pályázati 

felhívásra:  

a) Célterület megnevezése: "Az együttműködés közösségformáló ereje"- 

közösségfejlesztő programok szervezése 

b) Célterület száma: 1 018 253 

2.) A képviselő-testület a pályázó szervezettel együttműködési megállapodást köt az 

előterjesztés szerint. 

3.) A képviselő-testület elhatározza, hogy az önkormányzat a pályázat sikere és a 

pályázó szervezet igénye esetén a támogatás utófinanszírozása miatt 

visszatérítendő támogatást nyújt a pályázat megvalósítása érdekében, melyről 

külön megállapodást kell kötni. 

Felelős: Rikker Anita Márta ifjúsági referens 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester        körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011. szeptember 16. 

 

    dr. Varga Katalin körjegyző 

A  határozatot kapja: Rikker Anita ifjúsági referens  
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88/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Faddi Polgárőr Egyesület Leader-pályázata 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Faddi  

Polgárőr Egyesület pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM 

rendelet szerint kiírt alábbi pályázati felhívásra:  

a) Célterület megnevezése: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, polgárőr 

egyesületek eszközbeszerzése  

b) Célterület száma: 1 018 222 

2.) A képviselő-testület a pályázó szervezettel együttműködési megállapodást köt az 

előterjesztés szerint. 

3.) A képviselő-testület elhatározza, hogy az önkormányzat a pályázat sikere és a pályázó 

szervezet igénye esetén a támogatás utófinanszírozása miatt visszatérítendő támogatást 

nyújt a pályázat megvalósítása érdekében, melyről külön megállapodást kell kötni. 

Felelős: Rikker Anita Márta ifjúsági referens 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 

 

 
Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester        körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011. szeptember 16. 

 

    dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
A  határozatot kapja: Rikker Anita ifjúsági referens  
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89/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Fácánkerti Polgárőr Egyesület Leader-pályázata 

1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Sióagárd Jövője Alapítvány pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. 

(VII. 29.) VM rendelet szerint kiírt alábbi pályázati felhívásra:  

a) Célterület megnevezése: "Kell egy hely"-civil szervezetek és helyi 

közösségek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése 

b) Célterület száma: 1 018 284 

2.) A képviselő-testület a pályázó szervezettel együttműködési megállapodást köt az 

előterjesztés szerint. 

3.) A képviselő-testület elhatározza, hogy az önkormányzat a pályázat sikere és a pályázó 

szervezet igénye esetén a támogatás utófinanszírozása miatt visszatérítendő támogatást 

nyújt a pályázat megvalósítása érdekében, melyről külön megállapodást kell kötni. 

Felelős: Rikker Anita Márta ifjúsági referens 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 

 

 
Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester        körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011. szeptember 16. 

 

    dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
A  határozatot kapja: Rikker Anita ifjúsági referens  


