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39/2010. (IV.01.) képviselő-testületi határozat 

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának 

módosításáról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Bogyiszló-Fácánkert Társult 

Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának az alábbi módosításával egyetért. 

Az alapító okirat kiegészül az alábbi 8.1. ponthoz: 

 

„ 8.1. Kiegészítő tevékenysége:  

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének 

és önképzésének segítése, szervezése” 

Felelős: Orbán Zsolt a közlésért 

Határidő: 2010. április 8. 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2010. április 8. 

     Dr. Varga Katalin 

         Körjegyző 
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40/2010. (IV.01.) képviselő-testületi határozat 

Leader-pályázat térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 

122/2009.(IX.17.) FVM rendeletben meghatározott támogatási jogcímek alapján térfigyelő 

kamerák beszerzését és elhelyezését a településen. 

2.)  A Képviselő-testület hozzájárul a térfigyelő kameráknak az alábbi, kizárólag  Fácánkert 

Község Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokon történő elhelyezéséhez: Fácánkert 

belterület 77. hrsz., és 113. hrsz. 

3.) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a rögzítő szerver a képviselő-testület hivatalának 

fácánkerti irodájában (7136 Fácánkert, Árpád utca 12.) kerüljön elhelyezésre. 

4.) A Képviselő-testület a Fadd Polgárőr Egyesület részére külön megállapodás alapján 2016. 

december 31. napjáig térítésmentes használatba adja a fácánkerti 77. és 113. helyrajzi számon 

nyilvántartott ingatlant az 1. pontban megfogalmazott célra.  

5.) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

megállapodás megkötésére és a használati szerződés aláírására a Fadd Polgárőr Egyesülettel 

(7133 Fadd, Mátyás király u. 65.) 

6.) Az Önkormányzat a térfigyelő kamerarendszer kiépítését követő öt éves fenntartási 

időszakban a Fácánkert közigazgatási területén létesített kamera-rendszer működtetéshez 

szükséges forrást, a kamerarendszer üzemeltetési és karbantartási költségeit saját 

költségvetéséből biztosítja.  

Határidő: 2010. április 15. (a határozat közléséért) 

Felelős: polgármester  

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 8. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 


