
Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. február 14. napján tartott ülésen 

 hozott határozatok 

 

 

14/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

a polgármester beszámolójáról  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről, valamint a két ülés között hozott intézkedésekről.  

 

15/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

középtávú tervezésről 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

16/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

szerződés szociális étkeztetés biztosítására 

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

szerinti tartalommal elfogadja a Fény Kft-vel, szociális étkeztetés keretében történő 

élelmiszervásárlásra kötendő szerződést. 

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

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: azonnali 

 

17/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

Civil szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi civil 

szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának pénzügyi és szakmai beszámolóját, 

és ezúton is köszönetét fejezi ki munkájukért: Fácánkert Községért Közalapítvány, 

Forgatós Közhasznú Egyesület, Fácánkerti Nyugdíjas Klub. 



2.) A képviselő-testület elfogadja az alábbi egyedi támogatásban részesülő szervezetek 

szakmai és pénzügyi beszámolóját: Forgatós Közhasznú Egyesület (helyi kábeltelevízió 

működtetése), Tolnai Önkéntes Tűzoltóság,  és köszönetét fejezi ki a település érdekében 

végzett tevékenységükért.  

 

 

18/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

Pályázati kiírás  a helyi civil szervezetek 2013. évi támogatásáról  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek 

támogatására pályázatot ír ki . 

2.) A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15 

3.) A felosztandó támogatási keret: 520.000.- Ft 

4.) A képviselő-testület a benyújtott igényeket a 2013. április hónapban tartandó ülésén 

bírálja el. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat és a pályázati kiírás szerint 

 

 

19/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

Önkormányzati Tűzoltóság Tolna 2013. évi támogatása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnai Önkormányzati 

Tűzoltóság kérelme alapján a szervezetet 2013. évben 80 ezer forint összegű 

támogatásban részesíti. A támogatás célja: védőfelszerelés, technikai eszközök 

beszerzése.  

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséről, ennek 

alapján a támogatás utalásáról gondoskodjék.  

3.) A képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő szervezet figyelmét, hogy a 

támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel 

tartozik, mely teljesítésének határideje: 2014. január 15. Amíg e kötelezettségének a 

támogatott nem tesz eleget, a további támogatás részére nem adható.  A támogatás 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat 

visszafizetési kötelezettség terheli. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat szerint  

 

 



20/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

közművelődési beszámoló és programterv 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi 

közművelődési beszámolót, valamint a határozat melléklete szerinti, 2013. évi 

közművelődési programtervet.  

 

 

 

21/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, a 2013. évi közfoglalkoztatási terv 

elfogadása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi közfoglalkoztatásról 

szóló beszámolót elfogadja.  

2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja, 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert a saját erő költségvetési rendelet–tervezetben rögzített 

előirányzata erejéig a közfoglalkoztatási támogatás iránti igények benyújtására.   

 

 

22/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat alkalmazottainak cafetéria-jutttatása  

 

23/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

közmű-hozzájárulással kapcsolatos kérelem  

 

 

24/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat  

a polgármester 2013. évi cafetéria-juttatása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Zsolt polgármester 2013. 

évi cafetéria-juttatását 200.000 forint összegben állapítja meg, mely tartalmazza a juttatás 

járulékait is.  

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

Határidő: folyamatos 2013. december 31-ig  

 

 

25/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat  

törvényességi felhívás a vagyonrendeletre  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Megyei  



Kormányhivatal XVII-22/362-1/2013. számú törvényességi felhívását, azzal egyetért, és  

intézkedik a mulasztás pótlása iránt.  

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendes ülésre terjessze a 

képviselő-testület elé a vagyonrendelet módosítását, melynek révén a képviselő-testület eleget 

tesz a jogharmonizációs kötelezettségének, és megteremti az összhangot a vagyongazdálkodás 

tárgyában alkotott önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény rendelkezései között.  

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi ülés  

 

 

26/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat  

törvényességi felhívás a vagyongazdálkodási terv hánya miatt   

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közép- és 

hosszú távú vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatos, a Tolna Megyei Kormányhivatal 

XVII-22/362-1/2013. számú törvényességi felhívását, azzal egyetért, és intézkedik a 

mulasztás pótlása iránt.  

2.) A képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) 

bekezdésében foglaltak alapján, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja 

Fácánkert Község Önkormányzata Közép- és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét.   

 

 

27/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat  

magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzététele 

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

mellékletét képező pályázati felhívással, mely alapján a fenntartó meghirdeti a 

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda intézményvezetői állását.  

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a magasabb vezetői 

megbízásra vonatkozó pályázati felhívás – jogszabály szerinti – közzétételéről és a 

pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról.  

 

 

28/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat  

Sárköz- Duna-völgye- Sió-mente Egyesület kérelme 



Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az egyesület 

kérelmét, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett polgármesterek, 

képviselő-testületek álláspontjáról tájékozódjék.  

 

 

29/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat  

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulási tagságról  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szekszárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, illetve a Szekszárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás további működésével kapcsolatos terveket.  

2.) A képviselő-testület visszavonja a 114/2012. (XI. 28.) számú képviselő–testületi 

határozatát, és úgy határoz, hogy a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

tagja kíván maradni. 

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

társulást.  

 Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 Határidő: folyamatos 

 


