
 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

98/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat 

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2009/2010. 

tanévről, nevelési évről szóló beszámolója 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. törvény 104. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Bogyiszló-

Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2009/2010. tanévéről, nevelési évéről 

készült előterjesztés szerinti beszámolót elfogadja.  

2.) A testület köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak áldozatos munkájukért. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: azonnali 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 
   polgármester            körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010- 09 -10 

   Bátori Istvánné 
igazgatási ügyintéző 

 

A határozatról értesül: Boda Zoltán intézményvezető, Kiltau Imréné tagóvoda vezető 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

99/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat 

Logopédiai ellátás támogatása a Fácánkerti Tagóvodában 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 1-jétől, a 

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Fácánkerti Tagóvodájában a 

logopédiai feladetellátást 2010. évben 88 ezer forinttal támogatja.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. december 31. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 
   polgármester            körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010- 09 -10 

 

   Bátori Istvánné 
igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatról értesül: Boda Zoltán intézményvezető, Kiltau Imréné tagóvoda vezető, 
Bogyiszló Község Jegyzője, Kellerné Martini Éva Sióagárd – Fácánkert Községek 
Körjegyzősége  gazdálkodási ügyintézője 

 



 

 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

100/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat 

polgármesteri beszámolóról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett intézkedésekről szóló szóbeli 

beszámolót elfogadja.  

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 
   polgármester            körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010- 09 -10 

 

   Bátori Istvánné 
igazgatási ügyintéző 



 

 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

101/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat 

a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatásról  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orbán Zsolt polgármester 

által – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése szerint 

előterjesztett, - az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

2.) A képviselő-testület elfogadja a Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzőségének 2010. 

évi költségvetése módosításáról szóló előterjesztést, és tudomásul veszi a féléves 

végrehajtásról szóló tájékoztatást. 

3.) A képviselő-testület tudomásul veszi a Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és 

Óvoda gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatást.  

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 
   polgármester            körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010- 09 -10 

 

   Bátori Istvánné 
igazgatási ügyintéző 



 

 

 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

102/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat 

2010. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sióagárd-Fácánkert Községek 

Körjegyzősége Fácánkerti Hivatalában végzett belső ellenőrzési jelentéseket, illetve az ezekre 

tett Intézkedési tervet megtárgyalta, azt elfogadja.  

Felelősök és határidők az Intézkedési terv szerint 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 
   polgármester            körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010- 09 -10 

 

   Bátori Istvánné 
igazgatási ügyintéző 

 

A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

103/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat 

a többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosításáról  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 1994. évi CVII. törvény 1.§ (9) 

bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Szekszárd és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 5. számú módosítását az előterjesztés szerint, 

2010. szeptember 1. napi hatállyal elfogadja.  

2.) A képviselő-testület a megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző a határozat megküldéséért, a polgármester az aláírásért 

Határidő: a kistérségi társulás munkaszervezetének jelzése szerint  

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 
   polgármester            körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010- 09 -10 

 

   Bátori Istvánné 
igazgatási ügyintéző 

 

A határozatról értesül: Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

104/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat 

Tab Város Önkormányzatának a hulladékkezelési konzorciumból történő kizárása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy kizárja Tab Városát a Dél-Balatoni és Sióvölgyi 

Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül. 

2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2002/HU/16/P/PE/018 ISPA támogatási 

számú Pénzügyi Megállapodásban és Támogatási Szerződésben vállalt, a teljes 

projektköltségek 10 %-os önrészének biztosítása érdekében  - Tab kizárása miatt 

többlet-önrészként jelentkező 1,109 %-os tulajdoni részarány-változásnak, az 

önkormányzatra eső tulajdoni rész-növekedéssel együtt járó önrész hozzájárulási 

növekedését elfogadja. Mindez úgy valósul meg, hogy a jelenlegi 0,175 %  

tulajdonrésze 0,177 % tulajdonrészre változik. 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a Dél- Balatoni és 

Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium Elnöknek és a Konzorcium 

munkaszervezeteként működő „Balaton és Sió” Térségfejlesztő Nonprofit Kft-nek  a 

határozat megküldése iránt.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 
Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

   polgármester            körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010- 09 -10 

   Bátori Istvánné 
igazgatási ügyintéző 



A határozatról értesül: a Dél- Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium Elnöke és a 
Konzorcium munkaszervezeteként működő „Balaton és Sió” Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 

Kivonat 

 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített 

Jegyzőkönyvből 

 

105/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat 

a dombóvári 0329/23. hrsz-ú ingatlan 22/10.000 tulajdoni hányadára érkezett vételi 

ajánlat 

 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dombóvár Város 

Önkormányzata által, a dombóvári 0329/23. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan 

22/10.000 tulajdoni hányadára tett 5390 forint összegű vételi ajánlatot. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester a határozat megküldéséért 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 
   polgármester            körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010- 09 -10 

 

   Bátori Istvánné 
igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatról értesül: Dombóvár Város Önkormányzata 

 



 

 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

106/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj–pályázat 

1.) Fácánkert Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2011. évi fordulójához. 

2.) Fácánkert Község Önkormányzata az ösztöndíj-pályázat általános szerződési feltételeit elfogadja, 

egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a folyósítás során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3.) Fácánkert Község Önkormányzata az előterjesztés szerint pályázatot ír ki a Fácánkert Község 

Önkormányzata illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú 

fiatalok számára. 

4.) Az Önkormányzat e címen támogatásra fordított összeget 100.000 forintban állapítja meg. 

5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok alapján, a 

pályázók szociális rászorultságának mérlegelésével állítsa fel a kérelmezők rangsorát, állapítsa meg a 

támogatás összegét és terjessze fel a jogosultakat az ösztöndíjra. 

6.) A testület utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor a támogatás 

fedezetét a 4. pont szerint megállapított támogatási összeg figyelembevételével tervezze. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

              dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2010. szeptember 30. – csatlakozási nyilatkozat megküldésére 

2010. október 1. a pályázat kiírására 

                - egyebekben: az Általános Szerződési Feltételek szerint 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 
   polgármester            körjegyző 

A kivonat hiteles. 



Fácánkert, 2010- 09 -10 

 

   Bátori Istvánné 
igazgatási ügyintéző 


