
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

110/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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       körjegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

111/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

Körjegyzőség költségvetésének módosítása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sióagárd-Fácánkert Községek 

Körjegyzőségének 2009. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint  elfogadja. 

Felelős: dr. Varga Katalin  körjegyző, - Sióagárd Község Önkormányzatának értesítéséért 

Határidő: 2009. november 30. 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző, Szántóné Karl Rita gazdasági vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

112/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló 

tájékoztató 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.évi 

költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót                        

megtárgyalta, azt tudomásul veszi. 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

113/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

az Állami Számvevőszék Fácánkert Község Önkormányzatánál végzett 

ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

1. Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 

Fácánkert Község Önkormányzatánál végzett ellenőrzéséről szóló jelentést megismerte, az 

arról szóló beszámolót elfogadja. 

2. A képviselő-testület a határozat melléklete szerinti intézkedési tervet tudomásul veszi, és 

felkéri a körjegyzőt, hogy annak teljesítéséről az önkormányzat 2009. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló beszámolójával egyidejűleg tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző  

Határidő: folyamatos, a beszámolásra: 2010. április 15. 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző, Állami Számvevőszék, Többcélú Kistérségi 
Társulás, Alisca Comp Kft.  
 



 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

114/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

2010. évi költségvetési koncepció 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési 

koncepciót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerint elfogadja. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés összeállításakor a – bevételek ismeretében – az 

előterjesztés szerinti feladatok megvalósításának fedezetét tervezze. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. február 15. 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 
 
 
 
 
 
 
 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

115/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

2010. január 1-jétől alkalmazandó szakfeladatok 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás működési 

rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 10.§ (6) bekezdése alapján 

Fácánkert Község Önkormányzatnak alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalakozási 

tevékenységét, a 2010.  január 1-jétől alkalmazandó, az államháztartási szakfeladatok 

rendje szerinti szakfeladat számmal és megnevezéssel az alábbiak szerint határozza 

meg:  

Alaptevékenység 

370000     Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381103     Települési hulladék vegyes /ömlesztett/ begyűjtése, szállítása 

421100     Út, autópálya építése 

522110     Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

682001     Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002     Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

813000     Zöldterület-kezelés 

821900     Fénymásolás-, egyéb irodai szolgáltatások 

841112     Önkormányzati jogalkotás 

841126     Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége 

841127     Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133      Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841191      Nemzeti ünnepek programjai 

841401      Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak leb. összefüggő szolg. 

841402     Közvilágítás 

841403     Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841901     Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulás elszámolásai 

841902     Központi költségvetési befizetések 

862102     Háziorvosi ügyeleti ellátás 

882000     Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 



882111      Rendszeres szociális segély 

882112      Időskorúak járadéka 

882113      Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114      Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115      Ápolási díj alanyi jogon 

882116      Ápolási díj méltányossági alapon 

882117      Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118      Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119      Óvodáztatási támogatás 

882121      Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122      Átmeneti segély 

882123      Temetési segély 

882124      Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125      Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129      Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202      Közgyógyellátás 

882203      Köztemetés 

889921      Szociális étkeztetés 

889922      Házi segítségnyújtás 

889924      Családsegítés 

889942      Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889949      Egyéb m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 

890214      A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 

890215      A gyermekek és fiatalok környezet-és egészségtudatos gondolkodásának  

        fejlesztését segítő programok 

890222      Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

                  támogatásuk 

890301      Civil szervezetek működési támogatása 

890302      Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890303      Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenység  

890441      Közcélú foglalkoztatás 

890442      Közhasznú foglalkoztatás 

890443      Közmunka 

890506      Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 



890509      Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatás 

900400      Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121      Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910123      Könyvtári szolgáltatások 

910501      Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502      Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931202      Utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása 

931301      Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása  

931903      Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

960302      Köztemető-fenntartás és működtetés  

       

Kiegészítő tevékenység 

682001     Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002     Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

Kisegítő tevékenység 

559099     Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 

 

Fácánkert Község Önkormányzata vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

2.) Az új szakfeladat-rend alkalmazására első alkalommal a 2010. évi költségvetési 

tervezéskor kerül sor. 

3.) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatról értesítse a törzskönyvi 

nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár illetékes kirendeltségét.  

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző (a 3. pontért) 

Határidő: 2009. november 30. 

   Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

   polgármester       körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző, Magyar Államkincstár 



 
 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

116/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

2010. évi belső ellenőrzési terv 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás Tanácsa által jóváhagyott 2010. évi belső ellenőrzési tervet az 

előterjesztés szerint elfogadja.   

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző, Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

117/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület 2010. évi munkaterve  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervét az 

előterjesztés szerint elfogadja.   

 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

118/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

az Alisca Terra Kft. díjkompenzációs igényéről 

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

Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft-nek a 2009. november 16-án érkezett, a 

települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól 

szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésére hivatkozva közölt 

díjkompenzációs igényét. 

2.) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Alisca Terra Kft. díjkompenzációs igényét 

nem tudja teljesíteni, mert azt az előterjesztésben írtak szerint nem tartja 

megalapozottnak. Az indokok különösen:  

a) A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés és Fácánkert 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között 2008. január 1-jei 

hatállyal létrejött társulási megállapodás szerint a társulásban részt vevő 

önkormányzatok testületei mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges a megállapodás módosításához. A hulladékgazdálkodási 

társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot önkormányzatunk 

2009. augusztus 31-én kapta meg, melyet így a 2009. szeptember 10-én tartott 

ülésén tudott előterjeszteni a polgármester. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. 

törvény 12.§ (2) bekezdése szerint a jogszabály a kihirdetését megelőző időre 

nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást 

jogellenessé. E szabály miatt a képviselő-testület július 16-ra visszamenőleges 

hatállyal nem tudta hatályba léptetni a társulási megállapodás módosításán 

alapuló hulladékkezelési díj  módosításáról szóló rendeletét.  

b) A körjegyző által 2009. július 29-én a közszolgáltatónak írt levélben kért, a 

hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény (Hgt.) 25.§ (4) bekezdése alapján 

a díjemelés alapjául szolgáló, - Hgt. 25. § (1) bekezdésében elkészített -  

költségelemzést a közszolgáltató nem küldte meg. 



c) A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 

szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. r. (Hdr.)  5.§ a szerinti 

díjkalkulációt a közszolgáltató nem küldte meg.  

d) A közzsolgáltató nem nyilatkozott a Hdr. 2.§ (1) bekezdése szerinti egyéves 

díjfizetési időszakra vonatkozó értelmezéséről, az azzal kapcsolatosan 

felmerülő aggályokról.  

3.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy a határozat alapján 

keresse meg a közszolgáltatót, hogy tekintsen el díjkompenzációtól. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2009. november 30. 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
A  határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző, Alisca Terra Regionális 
Hulladékgazdálkodási Kft.  
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119/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

Köztisztviselői teljesítményértékelés alapjául szolgáló  kiemelt célok 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd-Fácánkert Községek 

Körjegyzőségének (Hivatal) köztisztviselőivel szemben a 2010. évre támasztandó 

teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: 

 

I. Átfogó célok: 

 

1. A Hivatal ügyintézésben erősödjön tovább a szolgáltatói jelleg és fokozottan 

érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei, az ügyfelek pontos, 

gyors és teljes körű tájékoztatására.  

2. Kiemelt figyelmet kell fordítani az elektronikus információszabadságról szóló 2005. 

évi XC. törvényben foglalt közérdekű adatok elektronikus közzétételének folyamatos 

biztosítására, az adatok aktualizálására. 

3. Az önkormányzati rendeletek aktualizálása, változások átvezetése, egységes 

szerkezetbe foglalása. 

4. Törekedni kell arra, hogy a feladatellátáshoz minden igénybe vehető és bevonható 

forrást felderítsen a Hivatal.   

5. Az Állami Számvevőszék, más külső és a belső ellenőrzések megállapításai és 

javaslatai alapján intézkedési terv készítése, és az intézkedések fokozott végrehajtása. 

6. A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati vagyon hatékony 

hasznosítására.  

7. Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító intézményi vagyon 

állagának megóvására, felújítására. 

8. A közművelődési rendeletben megfogalmazott kulturális célok folyamatos 

megvalósítása. 

9. Az önkormányzati épületek tekintetében tervszerű karbantartás kialakítása. 



10. A körjegyzőség két Irodája közötti együttműködés, feladatmegosztás, 

létszámgazdálkodás hatékony megvalósítása az „egy-szervezet tudat” elvének 

fenntartása.  

11. A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások, valamint az  esetleges  

népszavazással kapcsolatos feladatok szakszerű, határidőre történő, zökkenőmentes 

ellátása. 

12. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 

13. A civil szervezetekkel, szerveződésekkel való kapcsolattartás erősítése, 

továbbfejlesztése.  

 

II. Ágazati célok: 

 

1. Építéshatósági, környezetvédelmi, községüzemeltetési területen: 

-   A helyi védelem alatt álló épületek helyreállításának támogatására javaslat kidolgozása. 

-   A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti információkról. 

Tudatformáló, felvilágosító tevékenység kifejtése. 

-   Hulladékgazdálkodási terv 2 éves felülvizsgálata, az abban foglalt feladatok 

megvalósításának koordinálása. Beszámolás az elmúlt időszak eredményeiről. 

-    Folyamatos együttműködés a környezetvédelmi civil szervezetekkel és hatóságokkal. 

-    Kiemelten fontos a képviselő-testület által elfogadott döntések  végrehajtása: 

önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése, karbantartása, játszótér-kerítés építése, 

Ravatalozó bővítése, stb. 

-    Feltárni és megelőzni a szabálytalan, engedély nélküli közterületi bontásokat, illegális 

közúti jelzések kihelyezését és a szakszerűtlen közterületi helyreállítások kivitelezését. 

 

2. Közoktatási területen: 

-  Kiemelt figyelmet kell fordítani a társulás útján fenntartott Sióagárdi Iskola és Óvoda 

tagintézmények működtetése érdekében a társulás gesztorával, Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával, Fácánkertben pedig Bogyiszló Község Önkormányzatával  

történő szoros együttműködésre. 

-    A tagintézmények elhelyezésére szolgáló épületek folyamatos karbantartása, felújítása 

. 



-  Ki kell használni a pályázati úton elnyerhető központi és Európai Uniós források 

felhasználásában rejlő lehetőségeket, ennek során együtt kell működni a 

gesztorönkormányzattal 

- A helyi tagóvodába és a helyi tagiskolába történő beíratások magas arányának 

megtartása, Fácánkertben a beíratás arányának növelése, a tagintézményekkel együtt 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni a jelentkező igényeket, feladatokat. 

 

 3. Kulturális területen: 

-  Az önkormányzati nagyrendezvények magas színvonalú szervezéséhez hozzájárulni. 

- A feladatellátást segítő pályázatok figyelemmel kísérése, elkészítése, benyújtása. 

- Civilszervezetek működését segítő tevékenység, a helyi civilszervezeteknek továbbra 

is segítséget kell nyújtani a pályázataik elkészítésében. 

 

4. Okmányügyek, szabálysértés, kereskedelmi hatósági területén: 

-  A szabálysértési ügyekben a megelőzés, a visszatartó erő növelése érdekében szigorúbb 

bírságolási gyakorlat a közterületek rendje elleni jogsértések elkövetőivel szemben. 

-    A címnyilvántartás karbantartása, aktualizálása a 2010. évi választások sikeres 

lefolytatása érdekében. 

-     Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatás színvonalának folyamatos emelése. 

-    Élettársi kapcsolat bejegyzéséhez kapcsolódó eljárás és szolgáltatás rendjének 

kialakítása. 

- Kereskedelmi hatósági munka területét érintő átfogó jogszabály-módosításból adódó 

feladatok pontos ellátása, az engedélyekről és a bejelentésekről szóló nyilvántartás 

közzététele. 

 

5. Szociális, egészségügyi területen: 

- A 2010. január 1-jétől induló védőnői társulás működési rendjének kialakítása, 

segítése.  

- A szociális és egészségügyi tevékenységhez kötődő szerződésekben foglaltak évente 

legalább egyszeri ellenőrzése. 

- El kell készíteni a községek egészségügyi tervét .   

 

7. Adóhatósági területen: 



-    A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat 

bevételei. 

- Az adóellenőrzések fokozása az adózatlan adótárgyak felderítése érdekében. 

 

 

A Képviselő-testület utasítja a Körjegyzőt, hogy a meghatározott teljesítménycélok 

alapján határozza meg a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit, a 

köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el. 

A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a meghatározott teljesítménycélok 

alapján határozza meg a körjegyző egyéni teljesítménykövetelményeit, 2010. évi 

teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el, és arról a testületet 2011. február 

28-ig tájékoztassa 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2009. december 31. és 2010. december 31. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2009. december 31., 2010. december 31. és 2011. febr. 28. 

 

   

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

120/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

Közművelődési beszámoló és terv 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi közművelődési 

beszámolót és a 2010. évi közművelődési rendezvénytervet elfogadja.  

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
A  határozatról értesül: Rikker Anita Márta ifjúsági referens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

121/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

Partnerkapcsolat Szentivánlaborfalvával  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete üdvözli a romániai Uzon 

községhez tartozó Szentivánalborfalva partneri együttműködési szándékát és az 

előterjesztéshez csatolt megállapodást elfogadja.  

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

együttműködéséről szóló megállapodást aláírja.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. december 31.  

 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
A  határozatról értesül: Uzon  - Szentivánlaborfalva település  
 
 
 
 
 
 



 
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

122/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

Időskorúak karácsonyi ajándékozásáról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy Fácánkert 

községben élő minden hetven éves és annál idősebb fácánkerti lakost 1 500,- Ft összegű 

élelmiszer csomaggal ajándékoz meg. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester;  

A csomagok átadásáért: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2009. december 20. 

 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdasági ügyintéző, Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző   
 
 



 
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

124/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

KEOP pályázat a szennyvíztelep-fejlesztésre 

1. Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Tolna város területén a 

KEOP-7.1.2.0-2008-0071 azonosító számú pályázat keretében megvalósítandó mikrotérségi 

(agglomerációs) szennyvíztelep építésével.  

2. A képviselő-testület elhatározza, hogy az 1. pontban említett új szennyvíztelepben 

tulajdonosként kíván részt venni. A képviselő-testület vállalja, hogy a víz- és szennyvíz 

kibocsátásának arányában számított önerős pénzösszeget a pályázatnak megfelelő módon és 

időben a gesztor önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

3. A képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében az abban részt vállaló 

önkormányzatokkal további egyeztetéseket követően társulási megállapodást köt. 

4. Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy ezen 

döntéséről tájékoztassa a gesztort, Tolna város önkormányzatát. 

Felelős: Orbán Zsolt  polgármester 

Határidő: 2009. december 15. 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
A  határozatról értesül: Tolna Város Önkormányzata, Kellerné Martini Éva gazdasági ügyintéző 
 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

125/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

KEOP pályázat  épületenergetikai fejlesztésre 

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

pályázatot nyújt be a KEOP-2009-5.3.0/A pályázati kiírásra 

2.) Pályázat megnevezése: Fácánkerti Községháza épületenergetikai fejlesztése 

3.) A képviselő-testület a pályázat saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében 

biztosítja.  

4.) A képviselő-testület jóváhagyja a Sport-Infrastruktúra Kft. (1037 Budapest, 

Máramaros köz 4.) vállalkozással kötendő – a pályázattal elkészítésével, 

lebonyolításával kapcsolatos – előterjesztés szerinti megbízási szerződést.  

5.) A képviselő-testület felhatalmazza  polgármestert a pályázat benyújtására, és a 4. pont 

szerinti szerződés aláírására.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester, Rikker  Anita Márta ifjúsági referens  

Határidő: 2010. január 31. 
 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
A  határozatról értesül: Kellerné Martini Éva  gazdasági ügyintéző, Rikker Anita Márta ifjúsági referens 
 
 
 



 
 
 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

126/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

hóeltakarításról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pintér és Pintér Kft. ( 7136 

Fácánkert, Tolnai utca 30.) képviseletében eljáró Acsádi János Sándor ügyvezetővel 2009. 

december 1-jétől 2010. február 28-ig hatályos, hóeltakarítási munkákról szóló vállalkozási 

szerződést az előterjesztéshez csatolt formában elfogadja, és felhatalmazza Orbán Zsolt 

polgármestert a szerződés aláírására.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2009. november 30.  
 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
A  határozatról értesül: Kellerné Martini Éva  gazdasági ügyintéző, Pintér és Pintér Kft.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

127/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

a folyószámla-hitelkeret szerződésről   

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2009. 

december 22-ig hatályos folyószámla hitelkeret szerződés megszűnését követően 2009. 

december 23. kezdőnappal további egy évre 8..000.000,- Ft összegű folyószámla                  

hitelkeret szerződést köt a folyószámláját vezető OTP-Bank  Nyrt-vel. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti hitelkeret szerződés, 

valamint az azokban vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítékául az átengedett SZJA 

bevételnek a bankra való engedményezésről szóló szerződés aláírására. 

Határidő: a hitelszerződés megkötésére: 2009. december 22. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

128/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

közoktatási intézmény-fenntartó társulásról   

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

előterjesztés szerint közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodást köt a 

dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola és Óvoda fenntartásáról Dunaszentgyörgy 

Község Önkormányzatának Képviselő-testületével. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti társulási 

megállapodás, és a kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására.  

Határidő: 2009. december 31. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

129/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

Közoktatási intézmények szakmai együttműködéséről 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Bogyiszló-Fácánkert Társult 

Általános Iskola és Óvoda fenntartója jóváhagyja a közoktatási intézmények előterjesztés 

szerinti szakmai együttműködéséről szóló megállapodását.  

 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

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



 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. november 26-án tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

130/2009. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 

TÁMOP-6.1.2/A/09/1 pályázat benyújtása 

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

nyújt be a TÁMOP-6.1.2/A/09/1 pályázati kiírásra. 

2.) A projekt címe: „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Fácánkert 

községben” 

Támogatás összege: Összes  elszámolható költség  

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ifjúsági referenst, hogy az 1.)-2.) pontban 

taglalt támogatás igénylését készítse el és határidőre nyújtsa be. 

Felelős: Orbán Zsolt  polgármester, Rikker Anita ifjúsági referens 

Határidő: 2010. január 8. 

 

 

  Orbán Zsolt sk.   Dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester       körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2009. november 27. 

 

 

Dr. Varga Katalin körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


