
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. október 14-én tartott  

alakuló üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

107/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választásáról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 22.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében, a 24.§ (1) bekezdésre 

tekintettel megválasztja a Szavazatszámláló Bizottsága tagjait az alábbiak szerint: 

Doszpoth Ferencné képviselő – elnök 

Győrkyné Benke Margit képviselő  - tag 

Tarjáni Gyula képviselő - tag 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2010. október 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

A határozatról értesül: Doszpoth Ferencné képviselő – elnök, Győrkyné Benke Margit 

képviselő  - tag, Tarjáni Gyula képviselő - tag 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. október 14-én tartott  

alakuló üléséről készített 

zárt ülés jegyzőkönyvből 

 
 

108/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

alpolgármester választása 

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

szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 34. § (1) bekezdése alapján - a saját tagjai közül, a 

polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának a 

segítésére Fuchs Ferencné képviselőt alpolgármesternek megválasztja.   

2.) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az 

önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-

testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési 

képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás 

napjával megszűnik. (Ötv. 34.§ ) 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2010. október 18. 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

A határozatról értesül: Fuchs Ferencné  



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. október 14-én tartott  

alakuló üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

109/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Polgármester illetményéről, költségátalányáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 3. napján tartott 

általános önkormányzati választáson újraválasztott Orbán Zsolt polgármester illetményét, a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv) 3.§ (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, a Pttv. 1.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, a 3.§ (2) bekezdésének 

rendelkezésére is tekintettel - a választás napjától kezdődő hatállyal 8 szorzószám és 38.650,- 

Ft összegű illetményalap alapulvételével - 309.200 forint összegben állapítja meg. 

2.) A képviselő-testület az 1.) pont szerinti kezdő hatállyal a polgármester részére illetménye 

20 százalékának megfelelő összegű költségátalányt állapít meg. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: folyamatos 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2010. október 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. október 14-én tartott  

alakuló üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

110/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

az alpolgármester tiszteletdíjáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott 

Fuchs Ferencné alpolgármester tiszteletdíját, - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 

(Pttv) 2.§ (2) bekezdésében b) pontjára tekintettel az alpolgármesterré választásának napjától, 

vagyis 2010. október 14. napjától – a Pttv. 4.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében 

eljárva 1,5 szorzószám és 38.650,- Ft összegű illetményalap alapulvételével 57.975 forint, 

kerekítéssel: 58.000 forint összegben állapítja meg. 

2.) A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy intézkedjék a számfejtés iránt. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2010. október 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. október 14-én tartott  

alakuló üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

111/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

az SzMSz felülvizsgálatának előkészítéséről 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy a 

szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2003. (IX.01.)  számú önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát készítse elő és javaslatait 2011. április 15-ig terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2011. április 15. 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2010. október 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. október 14-én tartott  

alakuló üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

112/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

a gazdasági program előkészítéséről 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (7) bekezdése szerint a 

gazdasági program tervezetét az alakuló ülést követő 6 hónapon belül készítse el, és 2011. 

április 15-ig terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. április 15. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2010. október 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. október 14-én tartott  

alakuló üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

113/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

a szennyvíztelep fejlesztésére létrehozandó társulási megállapodás tervezetéről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Város 

Önkormányzata által megküldött, a KEOP keretében megvalósítani tervezett szennyvíztelep 

fejlesztésére létrehozandó társulási megállapodás tervezetét. 

2.) A képviselő-testület egyetért a társulás létrehozásával, és a fejlesztés érdekében kész 

együttműködni a tulajdonos önkormányzatokkal. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy folytasson további 

tárgyalásokat a partner-önkormányzatokkal a társulási megállapodás részleteinek tisztázása, 

különösen a saját erő megosztása, esetleg a szolgáltató általi átvállalása iránt. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: 2010. december 31. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. október 18. 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

A határozatról értesül: Tolna Város Önkormányzata 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. október 14-én tartott  

alakuló üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

114/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

012/10 helyrajzi számú ingatlan megosztása, és a tulajdonos kártalanítása  

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

Béke utcában végzett kőterítéssel kárt okozott Bogdán István fácánkerti lakosnak, a 

012/10. helyrajzi számon nyilvántartott szántó ingatlan tulajdonosának.  

2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy az így művelésre használhatatlanná vált, a 

csatolt felmérési vázlat szerinti 441 m2 területű részt megvásárolja tulajdonostól 

68.500 forintért. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekrendezés és az 

adásvétel lebonyolítás iránt intézkedjék, illetve adásvételi szerződés aláírására.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. december 31. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. október 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

A határozatról értesül: Bogdán István Fácánkert, Béke u. 21. szám alatti lakos  



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. október 14-én tartott  

alakuló üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

 

115/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

a Helyi Választási Bizottság megüresedett helyére tag választása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Johanovits 

Lászlóné, Fácánkert, Tolnai utca 25. szám alatti lakos helyi választási bizottsági megbízatása 

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 26. § (4) bekezdés c) pontja alapján 

megszűnt.  Az így megüresedett helyre a képviselő-testület Kiss-Toronyi Brigitta, Fácánkert, 

Árpád utca 38/4. szám alatti lakost – korábbi póttagot - választja meg. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2010. október 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatról értesül: Johanovits Lászlóné Fácánkert, Tolnai utca 25. szám alatti lakos, Kiss 
– Toronyi Brigitta Fácánkert, Árpád utca 38/4. szám alatti lakos 


