
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

41/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Rendőrségi beszámolóról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szekszárd 

Városi Rendőrkapitányának a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) 

bekezdése szerint, a rendőrkapitányság illetékességi területén található települések 

2009. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját. A képviselő-

testület a beszámolót elfogadja.  

2.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a szekszárdi rendőrség állományának a 

lelkiismeretes, felelősségteljes, áldozatos munkájáért. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester,- a határozat megküldéséért 

Határidő: 2010. április 30. 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2010. április 16. 

 

     Dr. Varga Katalin 

         Körjegyző 

 
A határozatról értesül: dr. Varga Péter rendőr ezredes, Szekszárd Város Rendőrkapitányság vezetője 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

42/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Tolnai Családsegítő Központ beszámolójáról 

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

fenntartására  létrehozott  társulás működéséről szóló, a helyi önkormányzatok  társulásairól 

és  együttműködéséről  1997.  évi  CXXXV.  törvény  6.§  (4)  bekezdése  szerinti  beszámolót 

elfogadja.   

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

2009. 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: dr. Varga Katalin – a határozat megküldéséért 

Határidő: 2010. április 30. 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

A határozatról értesül: Tolna Város önkormányzata, Tolnai Családsegítő Központ  

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

43/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 

beszámolójáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 2009. évi munka-

beszámolójáról szóló előterjesztést, azt elfogadja.  

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

szakszerű és áldozatos munkájáért. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző,- a határozat megküldéséért 

Határidő: 2010. április 30. 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos 

Tűzoltósága 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

44/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Tolnai Önkéntes Tűzoltóság beszámolójáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolnai Önkéntes  

Tűzoltóság 2009. évi munka-beszámolójáról szóló előterjesztést, azt elfogadja.  

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

szakszerű és áldozatos munkájáért. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző,- a határozat megküldéséért 

Határidő: 2010. április 30. 

 

 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

A határozatról értesül: Tolnai Önkénes Tűzoltóság  

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

45/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

tájékoztatás a körjegyzőség ÁROP pályázat keretében zajló szervezetfejlesztési 

tevékenységéről  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Államreform 

Operatív Program keretében a körjegyzőség pályázati támogatás segítségével megvalósított 

szervezetfejlesztési tevékenységéről szóló tájékoztatást, azt tudomásul veszi.  

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

46/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

gyermekvédelmi beszámoló 

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 körjegyzőt, hogy a gyermekvédelmi beszámolót és a 

határozatot küldje meg a Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális 

és Gyámhivatala Szekszárdi Kirendeltségének.  

      Felelős: Dr. Varga Katalin körjegyző - a határozat megküldéséért 

Határidő: 2009. május 30. 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         Körjegyző 

 

 

A határozatról értesül: Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 



Gyámhivatala Szekszárdi Kirendeltsége, Tolnai Családsegítő Központ 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

47/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott 

hatáskörökről, valamint a két ülés között tett intézkedésekről 

1.) 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. 

2.) A képviselő-testület megismerte Orbán Zsolt polgármester tájékoztatása alapján a 

Zrínyi utca szilárd burkolatának felújítására beszerzett árajánlatot, és ennek alapján 

800.000 forint + ÁFA anyagár és 400.000 forint+ ÁFA munkadíj mellett összesen 

1.500.000 forint értékben egyetért a költségvetésben e célra tervezett előirányzat 

terhére  a munka megrendelésével.  

 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

48/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

a körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosítása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. január 28-án 

tartott együttes képviselő-testületi ülésen hozott 1/2010. (I.28.) határozatnak megfelelően 

előterjesztett, Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzőségének 2009. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést. 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozatról értesül: Sióagárd Község Önkormányzata 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

49/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

a körjegyzőség 2009. évi zárszámadásáról  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. január 28-án 

tartott együttes képviselő-testületi ülésen hozott 2/2010. (I.28.) határozatnak megfelelően 

előterjesztett, Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzőségének 2009. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló előterjesztést. 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

A határozatról értesül: Sióagárd Község Önkormányzata 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

50/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

a kistérségi társulás belső ellenőrzési  tevékenységéről szóló beszámoló 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szekszárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló 

beszámolóját, azt elfogadja.   

 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozatról értesül: Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

51/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Ellenőrzési jelentés 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése szerint a 

zárszámadáshoz kapcsolódóan előterjesztett,  a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban 

meghatározott – éves ellenőrzési jelentést, összefoglaló ellenőrzési jelentést  elfogadja. 

 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

52/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

az Állami Számvevőszék Fácánkert Község Önkormányzatánál végzett 

ellenőrzése alapján tett intézkedésekről szóló beszámolóról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék Fácánkert 

Község Önkormányzatánál végzett ellenőrzése alapján tett intézkedésekről szóló, előterjesztés 

szerinti beszámolót elfogadja. 

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

 

 

 

A határozatról - az előterjesztéssel együtt - értesül: Állami Számvevőszék, Tolna Megyei Iroda   

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

53/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

2009. évi pályázatokról szóló beszámoló  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi pályázatokról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  

 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

 

54/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Tolnai Családsegítő Központ 2010. évi költségvetése  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményfenntartó társulás 

keretében működő Tolnai Családsegítő Központ 2010. évi költségvetését az előterjesztéshez 

csatolt formában jóváhagyja. 

Felelős: dr. Varga Katalin (a határozat megküldéséért)  

Határidő: 2010. április 30. 

  

 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

 

 

A határozatról  értesül: Tolna Város Önkormányzata 



 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

55/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Fácánkert-Puszta ivóvízellátásáról  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 

polgármesternek a Fácánkert-Puszta ivóvízellátásával kapcsolatos problémáról szóló 

tájékoztatását. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes intézetét minderről értesítse, a lakosság 

egyidejű értesítése mellett.  

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett családok ivóvízellátásáról 

palackos, vagy zacskós víz formájában gondoskodjék. 

4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fácánkert-pusztai vízellátás 

érdekében – a nem fogyasztási célú felhasználásra – kút fúrása iránt árajánlatot 

szerezzen be, illetve az ehhez szükséges intézkedésekről tájékozódjék, erről a 

képviselő-testületet is haladéktalanul tájékoztassa.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester   

Határidő: folyamatos 

   Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

A határozatról  értesül: ÁNTSZ (Szekszárd  ) 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

56/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Egyedi támogatási kérelmek 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi egyedi támogatási 

kérelmeket elbírálta, és támogatásukról az alábbiak szerint döntött:   

Kérelmező         Igényelt támogatás  Cél  Támogatás            

a) Fácánkert Községért Közalapítvány   70.000.-    Nyugdíjas Klub jubileuma   70.000 

b) Forgatós Közhasznú Egyesület         30.000.-     Pályázati saját erő     30.000 

c) Fácánkerti Tagóvoda SzMK  50.000,-     kirándulás, játék                   50.000 

Összesen:          150.000 Ft. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási megállapodások 

megkötéséről, ennek alapján a támogatások kifizetéséről gondoskodjék.  

4.) A képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő szervezetek figyelmét, hogy a 

támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel 

tartoznak, mely teljesítésének határideje: 2011. 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  

 

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

A határozatról  értesül: a támogatottak, Rikker Anita Márta ifjúsági referens, Kellerné 



Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

57/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

HÉRA alapítvány támogatásáról és pályázat benyújtásáról 

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

Alapítvány (1122 Budapest, XII. Moszkva tér 16.) által kiírt felhívás alapján pályázatot nyújt 

be azoknak a szociálisan rászoruló fácánkerti lakosoknak a támogatására, akik az energia árak 

növekedése miatt súlyos helyzetbe kerültek.     

2.) A képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázat összeállítása során a rászorultság vizsgálatakor 

figyelembe veszi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

valamint a helyi szociális rendelet vonatkozó rendelkezéseit, és  feltételként előírja, hogy a 

támogatást igénylőnek, - a hátraléka jóváírása esetén, -  vállalnia kell az úgynevezett 

előrefizető mérőóra felszerelését, illetve családgondozóval történő együttműködést annak 

érdekében, hogy ezt követően ne kerüljön hasonló helyzetbe. 

3.) A képviselő-testület a HÉRA Alapítvány támogatására 100.000 forint összegű keretet különít 

el a lakáscélú támogatás előirányzata terhére, és felhatalmazza a polgármestert, hogy e keret 

erejéig, a hivatalnál jelzett, benyújtott és az alapítvány által támogatott igények alapján, - azok 

tíz százalékának megfelelő összegben, - gondoskodjék az alapítványi támogatás utalásáról.  

4.) A képviselő-testület felkéri a hivatalát, hogy gondoskodjék a támogatási lehetőség 

közzétételéről, és a pályázat/ok benyújtásáról.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester, dr. Varga Katalin körjegyző és Rikker Anita Márta a 

pályázatok benyújtásáért 

Határidő: folyamatos 2010. december 31-ig 

  

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

A határozatról  értesül: Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző, Rikker Anita Márta ifjúsági referens, 

Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

58/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 

Testvértelepülési programterv 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a romániai Szentivánlaborfalvával 

történő partneri együttműködés 2010. évi programtervét az előterjesztés szerint jóváhagyja.   

Felelős: Orbán Zsolt a végrehajtásért 

  Rikker Anita Márta: szervezési feladatok 

Határidő: a programterv szerint 

 

  

  Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

  polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. április 16. 

     Dr. Varga Katalin 

         körjegyző 

 

A határozatról  értesül: Rikker Anita Márta ifjúsági referens 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. április 15-én tartott  

rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

60/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Leader –pályázat térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
 
 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 40/2010. (IV.01.) számú  
 
határozatában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
 

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.) 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., valamint  a 225/2. 

helyrajzi számon nyilvántartott ingatlannak a kamerarendszer működtetéséhez 

szükséges mértékben az  üzemeltetési jogát a pályázónak  biztosítja. 

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 26. 

 

 

     Bátori Istvánné 

         igazg.üi. 

 


