
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

33/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

2012. évi rendőrségi beszámolóról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Pilisi Gábor  

rendőr alezredesnek, Szekszárd Város rendőrkapitányának a rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése szerinti, a rendőrkapitányság illetékességi területén 

működő települések közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.  

2.) A képviselő-testület a rendőrkapitány 1. ) pont szerinti beszámolóját elfogadja, és 

köszönetét fejezi ki a tolnai rendőrőrs állományának a lelkiismeretes, felelősségteljes, 

áldozatos munkájáért. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester,- a határozat megküldéséért 

Határidő: 2013. április 30. 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2013. április 15. 

 

 

  dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: DR. PILISI GÁBOR RENDŐRKAPITÁNY - SZEKSZÁRD VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG; HÁGA TAMÁS 

ŐRSPARANCSNOK 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

34/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

2012. évi tűzoltósági beszámolóról 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltségének 2012. évi munka-

beszámolójáról szóló előterjesztést, azt elfogadja.  

2.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a tűzoltóság állományának a lelkiismeretes, 

szakszerű és áldozatos munkájáért. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester,- a határozat megküldéséért 

Határidő: 2013. április 30. 

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2013. április 15. 

 

 

  dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

HATÁROZATOT KAPJÁK: SARKADI FERENC - TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEKSZÁRDI KIRENDELTSÉG 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

35/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

Önkormányzati Tűzoltóság Tolna 2012. évi munkájáról szóló beszámoló 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati 

Tűzoltóság Tolna 2012. évi munka-beszámolójáról szóló előterjesztést, azt elfogadja.  

2.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a tűzoltóság állományának a lelkiismeretes, 

szakszerű és áldozatos munkájáért. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester,- a határozat megküldéséért 

Határidő: 2013. április 30.  

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2013. április 15. 

 

 

  dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: GY. SZABÓ ISTVÁN TŰZOLTÓPARANCSNOK – ÖNKORMÁNYZATI  TŰZOLTÓSÁG TOLNA 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

36/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

a Tolnai Családsegítő Központ működéséről szóló beszámolóról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnai Családsegítő Központ 

fenntartására létrehozott társulás működéséről szóló beszámolót elfogadja.   

2.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnai Családsegítő Központ 

2012. évi munkabeszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.  

3.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a családsegítő központ vezetőjének, 

munkatársainak a lelkiismeretes, szakszerű és pontos munkáért, a helyi gyermekvédelem és a 

szociális alapellátás területén az önkormányzattal történő együttműködésért.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester – a határozat megküldéséért 

Határidő: 2013. április 30. 

  

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2013. április 15. 

 

 

  dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: PÁSTINÉ SZENTENDREI MÁRIA INTÉZMÉYNVEZETŐ - TOLNAI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT;  

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

37/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

a civil szervezetek 2013. évi támogatásáról  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa, a helyi civil 

szervezetek támogatására kiírt pályázatra, a kitűzött határidőig beérkezett igényeket 

megvizsgálta, és megállapítja, hogy formai és tartalmi szempontból a Forgatós Közhasznú 

Egyesület felel meg a képviselő-testület által elfogadott Civil szervezetek támogatásáról szóló 

szabályzatnak.  

2.) A képviselő-testület a benyújtott igényeket elbírálva az alábbiak szerint dönt:   

Civil szervezet    Igényelt támogatás  Cél  Támogatás            

a) A  Forgatós Közhasznú Egyesület – pályázata szerinti -  működési költségeit –  

220.000 forint összeggel támogatja.  

b) Az informális csoportként működő Nyugdíjas Klub működésére 100.000.- Ft-ot 

különít el a Fácánkerti Faluház költségvetésében.                                  

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2.) pont a) alpont szerinti támogatást 

tartalmazó megállapodás megkötéséről, ennek alapján a támogatás utalásáról gondoskodjék.  

4.) 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 és a pályázati kiírás szerint  

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

     dr. Varga Katalin jegyző  

A HATÁROZATOT KAPJÁK: KELLERNÉ MARTTINI ÉVA GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ; RIKKER ANITA MÁRTA; PÁLYÁZÓK CIVIL SZERVEZETEK   



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

38/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

a polgármester beszámolója 

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     jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

 

 

 

     dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

39/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

ellenőrzési jelentésről 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48-

49.§-a alapján elkészített és megküldött, a határozat melléklete szerinti, 2012. évi ellenőrzési 

jelentést elfogadja.  

   

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

 

 

 

     dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: KELLERNÉ MARTTINI ÉVA GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

40/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

tájékoztatás a szociális törvény alapján nyújtott ellátásokról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a szociális törvény 

alapján nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatást, azt tudomásul veszi. 

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

 

 

 

     dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

41/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

a gyermekvédelmi beszámolóról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján eljárva, a 

helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a 

149/197.(IX.10.) Korm.rendelet 10. számú melléklete alapján készített átfogó értékelést 

megtárgyalta, azt elfogadja.  

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gyermekvédelmi beszámolót és a 

határozatot küldje meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.  

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző - a határozat megküldéséért 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

 

 

 

     dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK:TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA (BESZÁMOLÓVAL EGYÜTT)  



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

42/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

ingatlan értékesítéséről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2007. (XII.7.) számú  önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Ör.) 14.§ c) pontjában foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy értékesíti a 

Fácánkert, belterület 102. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Fácánkert, Jókai 

utca 22. szám alatti ingatlant. 

2.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan vételárát minősített 

többségi határozattal egyedi döntéssel 430.000 forint összegben állapítja meg. (adómentes 

értékesítés)  

3.) A képviselő-testülete felajánlja megvásárlásra az 1.) pont szerinti ingatlant Karácsonyi Dávid, 

Fácánkert, Zrínyi utca 11. szám alatti lakosnak, a 2. pontban jelölt vételáron. 

4.)   Az adásvétel feltételei a következők: Vevő vállalja a tulajdonjog átruházással kapcsolatos 

valamennyi költséget (ügyvédi, ingatlan-nyilvántartási költségek). Az adásvételi szerződés 

megkötésére 2013. április 30. napjáig kerüljön sor, a teljes vételár kiegyenlítésére nyitva álló 

határidő: 2013. április 30.  A vételár teljes kiegyenlítéséig az Önkormányzat a tulajdonjogát 

fenntartja; ezt követően kerülhet sor az ingatlan birtokba adására is. A közművek átjelentése a 

birtokbaadással egy időben történjen meg a vevő nevére. Tekintettel arra, hogy az ingatlan 

állapota megismerhető, az Önkormányzat a kellékszavatosságból adódó felelősséget kizárja. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat szerinti adásvételi szerződés 

aláírására, valamint utasítja a jegyzőt, hogy az Ör. tulajdonos változás ingatlan nyilvántartási 

átvezetését követő módosításakor az ingatlant törölje az Ör. mellékletéből.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2013. április 30. 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

      

dr. Varga Katalin jegyző  

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK:KELLERNÉ MARTINI ÉVA GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ   

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

43/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

Pályázat benyújtása a Faluház fűtéskorszerűsítésére és homlokzati hőszigetelésére 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 

pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Alapítványhoz a Faluház fűtéskorszerűsítésére 

és homlokzati hőszigetelésére. 

2.) A Pályázat célja: energetikai racionalizálási projekt végrehajtása 

3.) A pályázat tartalma: a Fácánkerti Faluház fűtéskorszerűsítése és homlokzati 

hőszigetelése. 

4.) Az igényelt támogatás összege, - a beruházás költségének maximum 80 %-a., -  10 

millió forint. A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati felhívás szerinti szükséges 

saját erőt, 2.689 ezer forintot a 2013. évi költségvetésében – a fejlesztési tartaléka 

terhére, - biztosítja.         

       5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2013. április 19. 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

     dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK:KELLERNÉ MARTINI ÉVA GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ; RIKKER ANITA MÁRTA IFJÚSÁGI REFERENS   

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

44/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

pályázat többfunkciós sportpálya kialakítására 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 

igénybe vételének részletes szabályairól szóló 8/2013 (III.29.) BM. rendelet 3. alcíme 

szerinti, óvodai, iskolai, utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás iránt, egy 

többfunkciós sportpálya kialakítására.   

2.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

költségvetésében biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges, legalább 10 %-os 

mértékű saját erőt, … forintot.  

3.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy  

 

a)  a pályázatban megjelölt célokra az Európai Unió által 

társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem 

részesült,  

b) a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 

megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének 

megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 

betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg 

és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó 

részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – 

jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,  

c)  a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-

ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz. 

 

 

 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert a pályázat benyújtására.   

 



 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

     dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: KELLERNÉ MARTINI ÉVA GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ; RIKKER ANITA MÁRTA IFJÚSÁGI REFERENS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

45/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

óvodai udvari játékok vásárlása 

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

síkosság-mentesítésre tervezett előirányzat átcsoportosításával, az óvoda udvari 

játszóterét bővíti. 

2.) A képviselő-testület a célra 490.000 forint összeget irányoz elő.  

3.) A képviselő-testület elfogadja a határozat melléklete szerinti szerződést és 

felhatalmazza az aláírásra Orbán Zsolt polgármestert.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2013. április 30. 

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

     dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: KELLERNÉ MARTINI ÉVA GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ; JUSZTIN JÓZSEFFNÉ ÓVODEVEZETŐ; VAJDA JUDIT 

KIHELYEZETT CSOPORT VEZETŐJE  

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

46/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

Tolna megye területfejlesztési koncepciójának véleményezése  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a területfejlesztési koncepció, a 

területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 

illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

szóló 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet 18. § (5) bekezdésében foglalt véleményezési 

jogkörében eljárva, a Tolna Megyei Közgyűlés által társadalmi egyeztetésre bocsátott, a 

megye társadalmi-gazdasági életének fejlődését szolgáló, 2014-2020. évi Tolna Megyei 

Területfejlesztési Koncepció tervezetét megtárgyalta, annak tartalmával egyetért, elfogadását 

javasolja.  

 

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

     dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

47/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának elfogadása 

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

Térsége Önkormányzati Társulás határozat melléklete szerinti társulási 

megállapodását elfogadja. 

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

aláírására 

 Határidő: azonnal. 

 Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

 

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

     dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

48/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

a belső ellenőrzési feladatellátásról  

Fácánkert  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3) 

bekezdése szerinti belső kontrollrendszer működtetése érdekében a belső 

ellenőrzési feladatokról a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás, 

valamint - a 110/2012. (XI.28.) határozata alapján - az Alisca Comp Kft. útján 

gondoskodik.  

 

 

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

      

dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: KELLERNÉ MARTINI ÉVA GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

49/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

a belső ellenőrzési terv kiegészítéséről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2012. (XI.28.) 

határozattal elfogadott 2013. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat melléklete 

szerint kiegészíti.  

2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 109/2012. (XI.28.) határozattal elfogadott 

ellenőrzésekről az Alisca Comp Kft. útján, az 1.) pont szerinti kiegészítéssel 

meghatározott ellenőrzésekről a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás útján 

gondoskodik.   

3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított belső ellenőrzési tervet küldje 

meg az Alisca Comp Kft.–nek, valamint a Szekszárd és Térsége Önkormányzati 

Társulásnak. 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

Határidő:  2013. április 30.  

 

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

      

dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: KELLERNÉ MARTINI ÉVA GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ; SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS; 

ALISCA COMP KFT.  



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 11. napján tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

50/2013 (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

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

Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának a 

határozat melléklete szerinti módosítását. 

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

módosításának aláírására.   

 

 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2013. április 15. 

      

 

 

dr. Varga Katalin jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

A HATÁROZATOT KAPJÁK: ELSŐ MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI TÁRSULÁS 


