
Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

72/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

a rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva, a 

kinevezési jogkört gyakorló dr. Soczó László rendőr dandártábornok, megyei főkapitány 

megkeresésére dr. Pilisi Gábor rendőr alezredes rendőrkapitányi kinevezésével egyetért.  

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatról értesül:  dr. Soczó László rendőr dandártábornok, megyei főkapitány – Tolna Megyei Rendőr-

főkapitányság, dr. Pilisi Gábor megbízott rendőrkapitány – Szekszárd Városi Rendőrkapitányság 

 



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

73/2012. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. 

tanévről, nevelési évről szóló beszámolója 

1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a 

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda  intézményvezetője által, a 

2011/2012. tanévről, nevelési évről készített, előterjesztés szerinti beszámolót 

elfogadja.  

2.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak lelkiismeretesen 

végzett munkájukért. 

 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatról értesül:  Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda  

 



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

74/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Jókai utca 22. szám alatti ingatlan sorsa 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Orbán Zsolt 

polgármestert, hogy a Fácánkert, Jókai utca 22. szám alatti ingatlan ajándékozásáról, annak 

tulajdonosával tárgyalást kezdeményezzen.  

 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

A határozatot kapja: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző    

 

 
 
 



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

75/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

polgármesteri beszámolóról  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót és 

az előző ülést követően tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

76/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatásról  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése szerint előterjesztett, 

Fácánkert Község Önkormányzata  gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

77/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

a társult intézmény finanszírozásának évközi módosítása  

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

Társult Általános Iskola és Óvoda 2012. évi finanszírozására tervezett összeget a 

Társulási Tanács által tárgyalt 2012. évi intézményi költségvetés féléves 

végrehajtásáról szóló tájékoztatás alapján egymillió forinttal csökkenti.  

2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a szeptember és október havi finanszírozási 

kötelezettségét a már utalt, és túlfinanszírozásként jelentkező egymillió forint 

összegbe betudja.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester (Bogyiszló Község Önkormányzatának értesítéséért) 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

A határozatot kapja: Bogyiszló Község Önkormányzata, Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

78/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Csapó Vilmos Óvoda és Általános Iskola 2012. évi költségvetésének első féléves 

végrehajtásáról szóló tájékoztatás 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csapó Vilmos Óvoda és 

Általános Iskola 2012. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatást 

tudomásul veszi.  

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

A határozatot kapja: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata, Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 

 

 

 
 
 
 
 



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

79/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

csatlakozás az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társuláshoz 

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

csatlakozik az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási 

Társuláshoz. 

2.) A képviselő-testület az előterjesztés mellékleteként csatolt társulási megállapodást 

elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

3.) A képviselő-testület Fácánkert Község Önkormányzatának képviseletében Orbán Zsolt 

polgármestert delegálja a társulásba. 

4.) A képviselő-testület elfogadja az előterjesztéshez csatolt szindikátusi megállapodást 

elfogadja, egyúttal felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert annak aláírására.  

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

A határozatot kapják: Ács Rezső elnök – az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

80/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

az iskola működtetéséről 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 97.§ (24) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva úgy nyilatkozik, 

hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő 

naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést, vagyis a saját tulajdonát képező ingatlanban 

folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon üzemeltetését 

az államtól nem képes átvállalni. 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 
 

Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

81/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

konzorcionális szerződés módosítása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Balatoni és 

Sióvölgyi Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorcionális Szerződés VIII. 

Díjpolitika című fejezetének előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását. A módosítás a 

Konzorcionális szerződés más rendelkezéseit nem érinti, azok változatlan formában 

érvényben maradnak. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert konzorcionális szerződés 

módosításának aláírására. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatot kapja: Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Kornzorcium, - Siófok Város Önkormányzata- 

Siófok,  Fő tér 1.  



 

Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

82/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

a közös hivatal létrehozásáról 

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

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján 

hatályba lépő 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján akként határoz, hogy 2013. 

március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt kíván működtetni Bogyiszló és 

Fácánkert községek részvételével, Bogyiszló község székhellyel. 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos szakmai előkészítő feladatok 

elvégzéséről a képviselő-testület által elfogadott intézkedési- és ütemtervnek 

megfelelően gondoskodjon. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester és dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2013. március 1. 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatot kapja: Bogyiszló Község Önkormányzata 



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

83/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedési– és ütemterv 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bogyiszlói Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásának előkészületi feladatait meghatározó, 

előterjesztés szerinti intézkedési- és ütemtervet elfogadja. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a feladatokról és a 

döntést igénylő kérdések képviselő-testület elé terjesztéséről az ütemtervnek 

megfelelően gondoskodjanak. 

3.)  A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy amennyiben a 

feladatok végrehajtása az elfogadott ütemterv szerinti határidőket megelőző időben 

lehetséges, megfelelő időben tegyenek javaslatot a közös hivatal 2013. január 1. 

napjával történő létrehozására a képviselő-testületnek.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester és dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2013. március 1. 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatot kapja: Bogyiszló Község Önkormányzata,  



Kivonat  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet 

jegyzőkönyvből 

 

84/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat 

Fácánkerti Polgárőr Egyesület hitelfelvétele  

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

Egyesületnek, a fácánkerti kamerarendszer kiépítését támogató pályázat 

előfinanszírozása érdekében kötött hitelszerződéséhez kezességet vállal a hitel 

megfizetéséért.  

2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújt az 

egyesületnek a hitel költségei erejéig.  

3.) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kezességvállalás feltételeként a saját bevételei 

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékleteként csatolt 

táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. 

 

  Orbán Zsolt       dr. Varga Katalin 

  polgármester         körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. szeptember 21. 

 

 

   Bátori Istvánné  

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatot kapja: Fácánkerti Polgárőr Egyesület;  Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 


