
 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

49/2012. (VI. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a gyermek-háziorvosi tevékenységről   

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Barna 

Györgyi gyermek-háziorvos 2011. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi, egyúttal köszönetét fejezi ki a 

háziorvosnak a Fácánkertben végzett lelkiismeretes munkájáért.  

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

50/2012. (VI. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a háziorvosi tevékenységről   

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 

Erdősi József háziorvos 2011. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi, egyúttal köszönetét fejezi ki a 

háziorvosnak a Fácánkertben végzett lelkiismeretes munkájáért 

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

51/2012. (VI. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Védőnői társulás működéséről szóló beszámoló 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény 7. § alapján készített, Sióagárd és Fácánkert 

Község Önkormányzata által, a védőnői szolgálat fenntartására 

létrehozott társulás 2011. évi működéséről szóló beszámolót 

elfogadja.  

2.) A képviselő-testület köszönetét fejezi Csontos Judit védőnőnek a 

Fácánkertben végzett lelkiismeretes munkájáért.  

 

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

52/2012. (VI. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a házi segítségnyújtásról  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi 

gondozó 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást tudomásul 

veszi. 

2.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Konyecsnyi Lászlóné házi 

gondozónak, a fácánkerti idősek gondozása terén végzett odaadó, 

lelkiismeretes munkájáért.  

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

53/2012. (VI. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a szociális ellátásokról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel tudomásul veszi a 

körjegyző, szociális ellátásokról szóló, előterjesztés szerinti tájékoztatását. 

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

54/2012. (VI. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a 2011. évi helyi adóztatásról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 

évi helyi adóztatásról szóló beszámolót megvitatta, azt az 

előterjesztett formában elfogadja. 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

55/2012. (VI. 14. sz. képviselő – testületi határozat 

a polgármester beszámolójáról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesternek a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, az előző ülés óta történt eseményekről, valamint az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolóját. 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

56/2012. (VI. 14.) sz. képviselő – testületi határozat 

kivitelező kiválasztása a Községháza tetőjavítására 

1.)  Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 5/2012 (III.1) BM rendelet alapján, a Községháza 

tetőfelújítására benyújtott pályázat  sikere esetére bekért árajánlatokat 

egyenként értékelte és az ajánlati ár  alapján az alábbi sorrendet 

állította fel:  

 

1.) Lépő Ignác egyéni vállalkozó: bruttó 3.000.000 forint 

2.) Tornóczky István egyéni vállalkozó: bruttó 3.000.121 forint 

3.) Gemenc Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.: bruttó 3.041.400 forint  

 

2.) A képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlati ár alapján Lépő 

Ignác egyéni vállalkozót választja ki az 1.) pont szerinti munkára a 

pályázat sikere esetére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 

hogy a pályázat sikere esetén Lépő Ignác egyéni vállalkozóval kössön 

szerződést az árajánlat alapján. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a pályázati döntésről szóló értesítés szerint 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

57/2012. (IV. 14.) sz. képviselő – testületi határozat 

kivitelező kiválasztása a Községháza tetőjavítására 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jövőnk Energiája Alapítványhoz, a Községháza napkollektorral 

történő ellátására benyújtott pályázat megvalósítása érdekében 

bekért árajánlatokat egyenként értékelte és az ajánlati ár  

alapján az alábbi sorrendet állította fel:  

 

1.) Soft Invest Energy Kft:  bruttó 4.826.315 forint 

2.) Speed Wild Kft.:  bruttó 5.174.000 forint 

3.) HV3 Kft.:   bruttó 5.218.000 forint. 

 

2.) A képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlati ár alapján a Soft 

Invest Energy Kft-t vállalkozót választja az 1.) pont szerinti 

munka kivitelezőjeként.  A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel kössön szerződést 

az árajánlat szerint. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a pályázati döntésről szóló értesítés szerint 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

58/2012. (VI. 14.) sz. képviselő – testületi határozat 

kivitelező kiválasztása az óvoda napkollektorral történő felszerelésére 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája 

Alapítványhoz, a Fácánkerti Óvoda napkollektorral történő ellátására 

benyújtott pályázat sikere esetére, annak megvalósítása érdekében bekért 

árajánlatokat egyenként értékelte és az ajánlati ár alapján az alábbi sorrendet 

állította fel:  

 

1.) Soft Invest Energy Kft:  bruttó 5.032.350 forint 

2.) HV3 Kft.:   bruttó 6.558.763 forint. 

3.) Speed Wild Kft.:  bruttó 7.148.271 forint 

 

2.) A képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlati ár alapján a pályázat sikere esetén 

Soft Invest Energy Kft-t vállalkozót választja az 1.) pont szerinti munka 

kivitelezőjeként.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel kössön szerződést az árajánlat szerint, amennyiben a pályázat 

sikeres. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a pályázati döntésről szóló értesítés szerint 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

59/2012. (VI. 14.) sz. képviselő – testületi határozat 

kivitelező kiválasztása az óvoda nyílászáró-cseréjére  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája 

Alapítványhoz, a Fácánkerti Óvoda nyílászárócseréjére benyújtott pályázat 

sikere esetére, annak megvalósítása érdekében bekért árajánlatokat egyenként 

értékelte és az ajánlati ár alapján az alábbi sorrendet állította fel:  

 

1.) Soft Invest Energy Kft:  bruttó 2.226.992 forint 

2.) HV3 Kft.:   bruttó 2.799.269 forint. 

3.) Speed Wild Kft.:  bruttó 3.388.486 forint 

 

2.) A képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlati ár alapján a pályázat sikere esetén 

Soft Invest Energy Kft-t vállalkozót választja az 1.) pont szerinti munka 

kivitelezőjeként.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel kössön szerződést az árajánlat szerint, amennyiben a pályázat 

sikeres. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a pályázati döntésről szóló értesítés szerint 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

60/2012. (VI. 14.) sz. képviselő – testületi határozat 

előkészületek a közös hivatal alakítására 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

Orbán Zsolt polgármestert és dr. Varga Katalin körjegyzőt a 

Bogyiszló Község Önkormányzatával alakítandó közös hivatal 

létrehozása iránti tárgyalásokra.   

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

61/2012. (VI. 14.) sz. képviselő –testületi határozat 

Szociális étkeztetés szakmai programja  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

Fácánkert Község Önkormányzata által, a szociális alapellátások 

körében  biztosított étkeztetés szakmai programját az előterjesztés 

szerint.  

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

62/2012. (VI. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda alapító 

okiratának módosítása 

 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bogyiszló-Fácánkert Társult 

Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
I.) Bevezető része helyébe az alábbi meghatározás lép: 

 

„Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-a, az államháztartásról 

szóló 2011 CXCV. törvény valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az alább 

megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint 

határozza meg:” 

 

II.) 3.2. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3.2. Óvodai intézményegység kettő telephelyen működik: 

1. Központi telephely: Bogyiszló, Petőfi utca 16. 

2. Fácánkerti telephely (kihelyezett csoport): Fácánkert, Árpád utca 34.” 

 

III.) 8. pont szakfeladatrend óvodai nevelés szakfeladatot az alábbiak 

szerint határozza meg:  

 



III./1) 

„851011 Óvodai nevelés ellátás 

a.) gyógypedagógia 

b.) óvodai nevelés 2,5 éves kortól 8 éves korig 

c.) óvodai fejlesztő program alkalmazása” 

 

 III/2) 

A szakfeladatrendet az alábbi szakfeladatokkal egészíti ki: 

 

„ 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás 

   856011 Pedagógia szakszolgáltató tevékenység (logopédia ellátás)” 

 

III/3) 

A szakfeladatrend általános iskolai tanulók nappali nevelése oktatása 1-4 

évfolyamon szakfeladatot az alábbiak szerint határozza meg: 

 

„852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 

- általános műveltséget megalapozó, alapfokú és iskolaotthonos nevelés 

- középfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és 

oktatás 

- képesség-kibontakoztató felkészítés 

- integrációs nevelés, oktatás 

- gyógypedagógiai ellátás 

- minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok 

- tanulói tankönyv ellátás 

- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 

- szakmai tanfolyamok, továbbképzések megszervezése” 

 

III/4.) 

 

 A szakfeladatrendet az alábbi szakfeladatokkal egészíti ki (1-4. évfolyam): 



„852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése 

oktatása 

856011  Pedagógia szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás)” 

 

III/5)  

„852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyam) 

- „általános műveltséget megalapozó, alapfokú és iskolaotthonos nevelés 

- középfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és 

oktatás 

- képesség-kibontakoztató felkészítés 

- integrációs nevelés, oktatás 

- gyógypedagógiai ellátás 

- minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok 

- tanulói tankönyv ellátás 

- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 

- szakmai tanfolyamok, továbbképzések megszervezése” 

 

III/6) 

A szakfeladatrendet az alábbi szakfeladatokkal egészíti ki (5-8. évfolyam): 

„852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése 

oktatása 

856011 Pedagógia szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás)” 

 

IV.) 10. pont b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„10. b.) Körzethatárok: 

Iskola és óvoda tekintetében egyaránt Bogyiszló és Fácánkert községek 

közigazgatási területe.” 

 

V.) A 13. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„13.
 
Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. 



Gazdálkodási feladatait Bogyiszló Község Polgármesteri Hivatala látja el. 

A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, illetve az előirányzatok 

feletti jogosultság gyakorlásának rendjét az intézmény és a Polgármesteri 

Hivatal közötti megállapodás szabályozza.” 

 

VI.) 20. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„20. Maximális gyermek-tanulólétszám: 

Általános iskola bogyiszlói székhely intézmény 226 

   

Óvoda bogyiszlói központi telephely 103 

 fácánkerti telephely: 30 

 Óvoda összesen: 133 

 

 

VII.) 21 . pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„21. Évfolyamok száma: 

 

 

 

 

 

Jelen határozat I. III. V. pontjai 2012. július 01. napon lépnek hatályba. 

Jelen határozat II. IV. VI. VII. pontjai 2012. július 6-án lép hatályba.  

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. július 9. 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 

Általános iskola: 8 évfolyam  

Óvoda: 5 csoport  

amelyből bogyiszlói központi telephelyen: 4 csoport  

                fácánkerti telephelyen: 1 vegyes csoport működik. 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

63/2012. (VI. 14.) számú képviselő–testületi határozat 

a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0004 azonosító számú „Tolna 

agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú 

pályázat saját forrásának biztosításáról: 

 

1.) A Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen 

települések „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése” tárgyú pályázat 

megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa a 9/2012. (IV.27.) határozata alapján a KEOP–1.2.0/09-11-

2011-0004 kódszámú, „Tolna agglomeráció szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” tárgyú pályázatban vállalt saját 

forrásának támogatására a 6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján 

pályázatot kíván benyújtani.  

 

2.) A tervezett fejlesztés: 

a.) pontos megnevezése: „Tolna agglomeráció szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” 

b.) összköltsége: 2.085.221.302,- Ft 

c.) pénzügyi ütemezése:  

- 2012. év:  625.566.390,- Ft 

- 2013. év:  1.251.132.781,- Ft 

- 2014. év: 208.522.131,- Ft 

Összesen: 2.085.221.302,- Ft 

d.) pénzügyi forrásának összetétele és azok éves ütemezése: 



 

e.) a Képviselő-testület Fácánkert Község Önkormányzatára jutó 

9.196.389 forint saját forrás  összegét a d.) pont szerinti 

ütemezésben a költségvetésében biztosítja.  

 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. július 30.   

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

        polgármester               körjegyző   

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. június 28. 

 

                 Kellerné Martini Éva 

             ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Források megoszlása 2012. év (Ft) 2013. év (Ft) 2014. év (Ft) Összesen (Ft)

Saját forrás 98 532 736 197 065 474 32 844 246 328 442 456

Tolna 53 404 742 106 809 487 17 801 581 178 015 810

Bogyiszló 8 572 348 17 144 696 2 857 450 28 574 494

Dunaszentgyörgy 9 459 143 18 918 286 3 153 047 31 530 476

Fadd 18 721 220 37 442 440 6 240 407 62 404 067

Fácánkert 2 758 917 5 517 833 919 639 9 196 389

Gerjen 5 616 366 11 232 732 1 872 122 18 721 220

EU és hazai támogatás 527 033 654 1 054 067 307 175 677 885 1 756 778 846

Összesen: 625 566 390 1 251 132 781 208 522 131 2 085 221 302



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 14. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

64/2012. (VI. 14.) sz. Képviselő – testületi határozat 

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának  módosítása 

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 8. számú 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, 2012. június 28. 

 

           Bátori Istvánné 

      igazgatási ügyintéző 



 


