
 
 
 

„A települési képviselő a település egészéért vállalt 
 felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.” 

       (A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
       törvény 19.§ (1) bekezdése ) 
 
 

M E G H Í V Ó az alakuló ülésre 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12.§ (2) bekezdése szerinti 

feladatkörömben eljárva,  az Ötv. 30.§-a alapján – a választást követő tizenöt napon belüli 

időpontra – Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

alakuló ülését összehívom. 
 
Az ülés helye és ideje: 2010. október 14., 1700 órai kezdettel, a Községháza tanácskozó terme 
 
Az alakuló ülést Fuchs Ferencné  korelnök, akadályoztatása esetén Doszpoth Ferencné 
vezeti. 
 
Napirend előtt:  

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a választás 

eredményének ismertetése,  a megbízólevelek átadása 

Meghívott: Johanovics Györgyné, a Helyi Választási Bizottság elnöke  

2.) A képviselők és a polgármester eskütétele 

Az esküt Johanovics Györgyné, a Helyi Választási Bizottság elnöke veszi ki. 

 

 
Napirendi pontok:  

1.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

(szükség szerint zárt ülésen) 

2.) Alpolgármester választása  

(titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen) 

Az alpolgármester eskütétele 
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3.) A hatályos Szervezet és Működési Szabályzat (SzMSz) szerinti bizottsági struktúra 

áttekintése, szükség szerint az SzMSz módosítása  

Szükség szerint szünet elrendelése a rendeletmódosítás kihirdetésére  

4.) Az SzMSz bizottsági struktúráját érintő módosítás esetén a bizottsági tagok megválasztása  

Külsős bizottsági tag választása esetén eskütétel, - amennyiben a megválasztott tag az ülésen 

jelen van 

5.) A polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása 

Előadó: dr. Varga Katalin körjegyző 

6.) Döntés a képviselői tiszteletdíjról, természetbeni juttatásról 

Előadó: dr. Varga Katalin körjegyző 

7.) Döntés az alpolgármesteri tiszteletdíjról, természetbeni juttatásról, költségátalányról 

Előadó: dr. Varga Katalin körjegyző 

8.) Az SzMSz felülvizsgálata 

Előadó: dr. Varga Katalin körjegyző 

9.) Gazdasági program előkészítése 

Előadó: dr. Varga Katalin körjegyző 

10.) Az összeférhetetlenségi szabályok ismertetése 

Előadó: dr. Varga Katalin körjegyző 

11.) Vagyon-nyilatkozattételi szabályok ismertetése 

Előadó: dr. Varga Katalin körjegyző 

 

12.) A tolnai 799. helyrajzi számú ingatlan osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti 

kezdeményezés 

Előadó: Orbán Zsolt polgármester 

13.) A tolnai szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatban létrehozandó társulási 

megállapodás előkészítése 

Előadó: Orbán Zsolt polgármester 

14.) Egyebek 

 

Zárt ülés 

Fácánkert, 2010. október 7.  

      

        Orbán Zsolt    

                  polgármester 


