
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

97/2012. (XI. 28.) 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 sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

98/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

Energy-Profit Kft. ajánlatáról  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Energy-

Profit Kft. (képviseli: Aradi Tamás) ajánlatát az önkormányzati áram- és gáz-

költségek racionalizálása tárgyában. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy konkrét, az önkormányzatra kidolgozandó szerződés-ajánlatot 

kérjen a cégtől.  

2.) A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a konkrét szerződéses ajánlat elkészítése 

érdekében működjön együtt céggel.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: soron következő rendes ülés 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

99/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

a 2012. évi költségvetés háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztatás  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján előterjesztett, az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

100/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

az önkormányzat  2011. évi pénzmaradványának felhasználásáról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 

szabadon felhasználható pénzmaradványát, 1.401 ezer forintot az önkormányzat a 2012. 

évben pályázati forrásból megvalósult energetikai fejlesztések önerejére rendeli felhasználni.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: azonnali 

 

 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

101/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

1.)   Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és 

Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítását 

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

aláírására.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: azonnali 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

102/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Zrt. működése  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Első Magyar 

Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának 

felkérésére állást foglal a társulás által létrehozott Egyesült Regionális Víziközmű és 

Közszolgáltatási Zrt. 2012. június 1. napjától történő működésének formájáról. A 

képviselő-testület álláspontja szerint a társaság a víz- és szennyvíz-szolgáltatási 

tevékenységet   holding szerű működés formájában  gyakorolja.  

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

álláspontjáról a társulást értesítse.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. december 15. 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

103/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

ingatlan bérleti ajánlat 

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

Pintér Kft. (7136 Fácánkert, Tolnai utca 30.) ajánlatát a 0280/3. helyrajzi számú, 

9854 m2 területű, 10,74 AK értékű termőföld haszonbérletére az alábbiak szerint:  

a) bérleti ajánlat: 5 forint/m2 

b) kifizetés módja: átutalás 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlat elfogadásáról 

értesítse az ajánlattevőt, majd a vonatkozó kifüggesztési eljárás lefolytatását 

követően öt éves időtartamra kösse meg a haszonbérleti szerződést.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a kifüggesztési eljárás határidejétől függően 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

104/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

termőföld-haszonbérleti ajánlat 

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

tekintettel arra, hogy a területre több ajánlat is érkezett, az ajánlattevők közötti 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében új ajánlattételi eljárást hirdet az alábbiak 

szerint:  

a) Meghívott ajánlattevők: Horváth Gyula (Fácánkert, Árpád utca 44.) és Acsádi 

János Sándor (Fácánkert, Tolnai utca 6.)  

b) A bérbe adandó ingatlan: 16/10-16/33 helyrajzi számú ingatlanok; összesen 

2Ha 5000 m2 terület 

c) Mezei leltár költsége 21.000 Ft+5.670 Ft ÁFA=26.670 Ft /Ha; összesen: 

66.750 forint, melyet a bérlő köteles viselni. 

d) A szerződés 2013. január 1. napjától 5 éves időtartamra szól. 

e) Az ajánlatokat zárt borítékban 2012. december 17. napján 15.00 óráig, 

Fácánkert község polgármesterének címezve kell eljuttatni a Fácánkerti 

Községházára.  A borítékon kérjük feltüntetni a „bérleti ajánlat” kifejezést.  

f) A szerződést az önkormányzat a kedvezőbb ajánlatot tevő (magasabb bérleti 

díjat kínáló) ajánlattevővel köti meg. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatkérési felhívást 

megküldje az 1.) pont szerinti ajánlattevőknek.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2. pont: 2012. december 11. 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. november 30. 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

105/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

szerződés hó-eltakarítási munkákra 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a hó-

eltakarítási munkákra beérkezett ajánlatokat, és megállapítja, hogy azok az alábbi 

feltételeket tartalmazzák: 

a) Nagy Gábor (Tolna): 7800 forint/ óra +ÁFA; jármű típusa: JCB 2CX 

b) Bakó Norbert (Fácánkert): 7800 forint/óra +ÁFA; jármű típusa: John Deere 6630 

(150 Le) – 3 méter széles húzólappal 

c) Pintér és Pintér Kft (Fácánkert): 9000 Ft/óra + ÁFA; jármű típusa: MTZ 80 

2.) A képviselő-testület az ajánlatok közül Bakó Norbert ajánlatát fogadja el.  

3.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy a döntésről értesítse  az 

ajánlatot tevőket. 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy a határozat 

melléklete szerinti tartalommal kössön szerződést Bakó Norbert őstermelővel. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. december 1. 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

106/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

szerződés felmondása  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 1. napi 

hatállyal felmondja a Block One Kft-vel (Budapest, Péter Pál utca 49.) kötött 

megállapodást. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy a szerződés 

felmondását közölje a céggel.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. december 1. 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

107/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

a Faluház fűtéskorszerűsítése 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Orbán 

Zsolt polgármestert, hogy a Faluház fűtéskorszerűsítésre pályázati lehetőséget 

kutasson fel, ebben az ügyben tárgyaljon, a pályázatot készítse elő. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előkészítésről tájékoztassa a 

képviselő-testületet, konkrét pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására 

vonatkozó javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: soron  következő rendes ülés 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

108/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

a képviselő-testület 2013. évi munkaterve 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalmú munkatervet azzal a módosítással fogadja el, hogy a közmeghallgatás tervezett 

időpontja szeptember.  

 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

109/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

2013. évi belső ellenőrzési terv 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – jelen határozat 1. számú 

mellékletét képező – 2013. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja. 

2.) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a határozatnak a – 2013. január 1. napjától belső 

ellenőrzésért felelős – Bogyiszlói Közös Önkormányzat Hivatal jegyzője részére történő 

megküldésére.  

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés elvégzéséhez 

szükséges fedezetet a 2013. évi önkormányzati költségvetésbe tervezze be, illetve a hivatal 

költségvetésébe történő tervezésről egyeztessen a közös önkormányzati hivatal vezetőjével. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző; Orbán Zsolt polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

110/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

szerződés belső ellenőrzésre 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Alisca Comp 

Kft. képviseletében dr. Kádár Andrásné által a belső ellenőrzési feladatokra tett 

ajánlatot. 

2.) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről értesítse az ajánlatot tevőt, 

és a 2013. január 1. napjától a belső ellenőrzésért felelős Bogyiszlói Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét.  

3.) A képviselő-testület kezdeményezi a szerződésnek a közös hivatal által történő 

megkötését.  

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

111/2012. (XI. 28.) számú 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 felkéri a Fácánkerti Nyugdíjas Klubot, hogy a csomag 

tartalmának összeállításában és megvásárlásban működjön közre. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: 2012. december 21. – a csomagok átadására 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

112/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

Önkormányzati Tűzoltóság Tolna támogatási megállapodása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja az Önkéntes Tűzoltóság Tolna (7130 Tolna, Bajcsy Zs. 

utca 11.) támogatásáról szóló együttműködési megállapodást.  

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

aláírására.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: 2012. december 10. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

113/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

megállapodás könyvtárellátási szolgáltatásra   

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló 

megállapodást.   

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

aláírására.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: 2012. december 10. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

114/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás további működéséről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szekszárd 

és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás további működéséről szóló előterjesztést. 

2.) A képviselő-testület álláspontja azzal kapcsolatban az, hogy a társulás működése a 

megváltozott jogszabályi környezet miatt Fácánkert számára nem jelent előnyt, ezért a 

társulás megszűnése mellett foglal állást. Ugyanakkor szorgalmazza a kistérségi 

önkormányzatokkal, vagy azok egy részével, egyes önkormányzati feladatok közös 

megszervezésére, ellátására, más feltételekkel megalakítandó társulás létrehozását.  

3.) A képviselő-testület a 2.) pont szerinti állásfoglalása alapján kezdeményezi a 

társulásnak a 2012. december 31. napjával, közös megegyezéssel történő 

megszüntetését. 

4.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert a határozat megküldésére.    

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: 2012. december 10. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. november 28. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

115/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi határozat 

Fácánkert Községért Közalapítvány visszatérítendő támogatása  

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

melléklete szerinti támogatási megállapodást, mely szerint vállalja, hogy a Fácánkert 

Községért Közalapítvány által Fácánkerti Szabadidőpark fejlesztése célra benyújtott 

pályázatának költségére (engedélyeztetési, építési terv), valamint a megvalósítás 

költségeire visszatérítendő támogatást nyújt a pályázati támogatás utófinanszírozása 

miatt.    

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások 

aláírására.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: 2012. december 10. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. november 30. 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 


