
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

97/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

a polgármester beszámolójáról 

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, 2011-11-25 

    

 

 

       Bátori Istvánné 

    igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

98/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

a víziközmű beruházásra felvett hitel törlesztése 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 

évi költségvetése terhére legfeljebb 500.000,- Ft-ot a vízi közmű 

beruházás fejlesztési hitel törlesztésére fordít, mely a jelenleg 

fennálló lakossági tartozásokból megtérül. 

2.) A képviselő-testület elrendeli az összegnek a befejezett vízi közmű 

beruházás elszámolási számlára utalását.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. november 30. 

 

 
 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

99/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

TÁMOP 3.2.3/A-11/1. pályázat benyújtása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy pályázatot nyújt be az Új Széchényi Terv keretében a 

TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő közösségek a közművelődési 

intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 

fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című 

pályázatra. 

Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100 

%-a. 

Támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 30 millió Ft 

lehet. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

aláírására, és a csatlakozó nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester, Rikker Anita Márta ifjúsági 

referens; 

Határidő: 2012. március 

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

100/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

az önkormányzat  2010. évi pénzmaradványának 

felhasználásáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2010. évi pénzmaradványáról szóló tájékoztatást  

megtárgyalta. A képviselő-testület megállapítja, hogy szabadon 

felhasználható pénzmaradvány 2010. évben nem keletkezett.  A 

2.087 e Ft összegű módosított pénzmaradványból 14 e Ft a 

kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa, a fennmaradó 2.073 e 

Ft pedig vízi-közmű számla, valamint az víziközmű beruházás 

óvadéki számla maradványa, mely meghatározott célra fordítható. 

2.) A képviselő-testület utasítja Orbán Zsolt polgármestert, hogy az 

1. pont szerinti pénzmaradványt a befejezett víziközmű beruházás 

céljára használja fel.    

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: azonnali 

 

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

101/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

az önkormányzat 2011. 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 háromnegyed-éves 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, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

102/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

2012. évi költségvetési koncepció  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, 

azt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.  

Felelős:  a költségvetési rendelet-tervezet összeállításáért Dr. Varga 

Katalin körjegyző 

a költségvetési rendelet-tervezet Képviselő-testület elő terjesztésért 

Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. február 15. 

 

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

103/2011. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat 

Tolna Város Önkormányzatának járási székhelyként történő kijelölés 

iránti kezdeményezése  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. törvény 2.§. (3) 

bekezdése alapján, dr. Sümegi Zoltán Tolna város polgármestere által 

kezdeményezett 6. Tolna megyei járás megszervezése ügyében az alábbi 

véleményt alakítja ki: 

A Képviselő-testület támogatja, hogy Fácánkert község az új tolnai 

székhelyű járáshoz tartozzon. Fácánkert jelenleg is szerves közigazgatási 

és gazdasági kapcsolatban áll Tolna városával. A Képviselő-testület 

megítélése szerint Tolna város alkalmas arra, hogy járásközpont legyen, 

figyelemmel a Kormány 1299/2011. (IX.1.) számú határozatára is.  

2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy ezen döntéséről 

Tolna Város Önkormányzatát, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal 

vezetőjét értesítse.  

Felelős:  Orbán Zsolt polgármester 

Határid ő: 2011. november 30. 

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011- 11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

         igazgatási üi. 

 



 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

104/2011. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat 

a Családsegítő Központ Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról: 

 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Családsegítő Központ Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy 

a módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást aláírja.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

 

 
 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

 

   Bátori Istvánné 

                                     igazgatási üi. 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

105/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

2012. évi munkaterv 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 2012. évi 

munkatervét. 

 
 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

106/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

2012. évi belső ellenőrzési terv 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2012. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztett formában 

elfogadja, eszerint Fácánkertben az alábbi tárgyú, pénzügyi 

szabályszerűségi és rendszerellenőrzésre kerül sor: 

a) Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás elszámolásának 

vizsgálata, 

b) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata, 

c) 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: 2011. december 15.  

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

 

  

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

107/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

Időskorúak karácsonyi ajándékozásáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy Fácánkert községben élő minden hetven éves és 

annál idősebb fácánkerti lakost 2000 forint értékű élelmiszer-

csomaggal ajándékoz meg. 

2.) A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a csomagok 

kiszállítására még Karácsony előtt kerüljön sor.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: 2011. december 22. – a csomagok átadására 

 

 
 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

 

 

   

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

108/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

köztisztviselői teljesítményértékeléshez szükséges kiemelt célok  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd-

Fácánkert Községek Körjegyzőségének (Hivatal) köztisztviselőivel 

szemben a 2012. 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. Törekedni kell arra, hogy a feladatellátáshoz minden igénybe 

vehető és bevonható forrást felderítsen a Hivatal.   

4. Az Állami Számvevőszék, más külső és a belső ellenőrzések 

megállapításai és javaslatai alapján intézkedési terv készítése, és az 

intézkedések fokozott végrehajtása. 

5. A közművelődési rendeletben megfogalmazott kulturális célok 

folyamatos megvalósítása. 

6. A körjegyzőség két Irodája közötti együttműködés, 

feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékony megvalósítása az 

„egy-szervezet tudat” elvének fenntartása.  

7. Fel kell készülni az önkormányzati működést érintő átfogó 

jogszabályváltozásra. 

8. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 

9. A civil szervezetekkel, szerveződésekkel való kapcsolattartás 

erősítése, továbbfejlesztése.  



II. Ágazati célok: 

1. Építéshatósági, környezetvédelmi, községüzemeltetési területen: 

-   A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti 

információkról. Tudatformáló, felvilágosító tevékenység kifejtése. 

-    Folyamatos együttműködés a környezetvédelmi civil 

szervezetekkel és hatóságokkal. 

 

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 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. 

- Közreműködni a sióagárdi élő hagyományoknak a szellemei 

kulturális örökség nemzeti jegyzékére jelölésében 

 

4. Általános igazgatás: anyakönyvi igazgatás, szabálysértési eljárások  

területén: 

-  A szabálysértési ügyekben a megelőzés, a visszatartó erő növelése 

érdekében szigorúbb bírságolási gyakorlat a közterületek rendje elleni 

jogsértések elkövetőivel szemben. 



-    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 

 

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 2012. évi 

teljesítményértékelését 2012. december 31-ig végezze el. 

A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a meghatározott 

teljesítménycélok alapján határozza meg a körjegyző egyéni 

teljesítménykövetelményeit, 2011. évi teljesítményértékelését 2011. 

december 31-ig végezze el, és arról a testületet 2012. februári ülésén 

tájékoztassa 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző; Orbán Zsolt polgármester  

Határid ő: a határozat szerint  

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

109/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

Közművelődési beszámoló és terv 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte a 2011. évi közművelődési beszámolót, és a 2012. évi 

közművelődési tervet, melyet az előterjesztés szerint elfogad. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: azonnali 

 

 
 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

 

 

  

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

110/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

Forgatós Közhasznú Egyesület kérelme 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forgatós 

Közhasznú Egyesület kérelmét elfogadja, és a 2010. évi – Leader-

pályázat előfinanszírozása céljára kötött - visszatérítendő támogatásról 

szóló megállapodást módosítja az alábbiak szerint:  

 

1.) A képviselő-testület összesen 645.000 forint összegű támogatást 

nyújt a Forgatós Közhasznú Egyesületnek, melyből  

a) visszatérítendő támogatás összege: 446.424 forint;  

b) vissza nem térítendő támogatás: 198.576 forint.  

2.) A támogatás célja a 2010. évi Fácánkert Falunap megrendezése. 

3.)  A támogatott szervezetnek az 1. pont szerinti támogatásokról 

2011. december 31-ig el kell számolni.    

4.)  A támogatott szervezet az el nem számolt támogatás összegét 

2011. december 31-ig köteles az önkormányzatnak visszafizetni.  

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

támogatási szerződést az 1-4. pontok szerint módosítsa.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. december 31. 

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

111/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

Szerződés hóeltakarításra 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a Pintér és Pintér Kft. hóeltakarításra tett 9500 forint 

+ÁFA /munkaóra összegű ajánlatát.  

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

1. pont szerint kössön szerződést a céggel a 2011-2012. téli 

hóeltakarítási munkákra.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. november 30.  

 

 
 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

  

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

112/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

Forgatós Közhasznú Egyesület pályázata az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap falumegújítási felhívására 

1. ) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja, hogy a Forgatós Közhasznú Egyesület pályázatot 

nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

falumegújításra és – fejlesztésre című pályázat 1. célterületére: a 

helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település 

megjelenésében szereppel bíró épület felújítása (kapcsolódó 

zöldfelület rendezés, parkoló kialakítása, kerítés kialakítása, 

felújítása): Nagyfészek Szálló (Ifjúsági szálláshely) külső felújítása  

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására, és a csatlakozó 

nyilatkozatok megtételére.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester, Rikker Anita Márta ifjúsági 

referens; 

Határidő: 2012. február 

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

113/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

Fácánkerti Polgárőr Egyesület pályázata az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap falumegújítási felhívására 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja, hogy  a Fácánkerti Polgárőr Egyesület pályázatot 

nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

falumegújításra és – fejlesztésre című pályázat 2. célterületére: a 

Közparkok, pihenőhelyek, sétautak fejlesztése : Szabadidő park 

fejlesztése   

2.)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására, és a csatlakozó 

nyilatkozatok megtételére.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester, Rikker Anita Márta ifjúsági 

referens; 

Határidő: 2012. február 

 

 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. november 24-én  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

114/2011. (XI. 24.) Képviselő - testületi határozat 

Fácánkerti Polgárőr Egyesület pályázata az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap vidéki örökség megőrzése 

című felhívására 

1.) Fácánkert  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy az önkormányzat nyújtson segítséget és szorosan 

működjön együtt a Fácánkerti Polgárőr Egyesülettel annak 

érdekében, hogy a fácánkerti imaház külső felújítására, a kerítés 

építésére és parkosításra pályázatot nyújtson be az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból vidéki örökség megőrzése 

című felhívás 1. célterületére, ( Helyi vagy országos védelem alatt 

álló építmények külső felújítása)  

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

polgárőrséggel, valamint az Egyházközséggel történő tárgyalásra, 

együttműködésre.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester, Rikker Anita Márta ifjúsági 

referens; 

Határidő: 2012. február 

 
 

  Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2011-11- 25 

    

       Bátori Istvánné 

   igazgatási ügyintéző 


