
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-én tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
116/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

A Tolna Víz- és Csatornamű Kft.  díjemelési igényéről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tolna Víz- és Csatornamű 

Kft. (7130 Tolna, Vásártér 75.) 2011. évi áremelési javaslatáról szóló előterjesztést. 

2.) A képviselő-testület álláspontja az előterjesztés szerinti díjemelési igénnyel kapcsolatban az alábbi: 

a) A 2011. évi díj fejlesztési forrás-eleme, az úgynevezett D3 díjelem bevezetése minden érdekelt 

önkormányzat önálló döntésén kell, hogy alapuljon, és amennyiben nem tart igényt fejlesztésre, 

mellőzheti a  D3 díjelem bevezetését. A fejlesztési forrás terhére megvalósuló fejlesztésekről az adott 

önkormányzat képviselő-testülete dönt. 

b) A D3 díjelem a) pont alapján történő mellőzése miatt a szolgáltató nem tarthat igényt a kért 

díjemelés miatti kompenzációra. 

c) A D3 díjelemből befolyó bevételt önkormányzatonként elkülönített számlán kell kezelni.   

d)  A Tolna Víz- és Csatornamű Kft. által a fejlesztési forrás terhére, 2011. évben Fácánkertben 

megvalósítani tervezett beruházások közül nem fejlesztési, hanem karbantartási feladatok: a szivacsos 

tisztítás, illetve a tolózárcsere, valamint a tartalék szivattyúk beszerzése, melyek a kivitelezéskor 

rendelkezésre álltak. A nem fejlesztési célú feladatok elvégzése a rendes üzemeltetés körébe tartozó 

tevékenység.  

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti kérdésekkel kapcsolatban 

folytasson további egyeztetést a Tolna Víz- és Csatornamű Kft-vel, melynek eredményéréről a soron 

következő ülésen számoljon be, a vízdíj-emelésről szóló előterjesztés újratárgyalásakor. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. november 30. 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                              polgármester             körjegyző 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

A határozatról értesül: Tolna Víz- és Csatornamű Kft.; Kellerné Martini Éva gazdálkodási 

ügyintéző – Fácánkert Község Önkormányzata 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-án tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
117/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata tárgyában kiírt KEOP-2009-2.2.3/A 

kódszámú pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítéséről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tolna 

Város Önkormányzatával és Bogyiszló község Önkormányzatával létrehozott társulás 

formájában pályázatot nyújt be az üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése és diagnosztikai 

vizsgálata tárgyában kiírt KEOP-2009-2.2.3/A kódszámú pályázat elnyerésére. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy a társulás létrehozása 

tárgyában az egyeztetéseket a polgármesterekkel folytassa le.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatról értesül: Tolna Város Önkormányzata; Bogyiszló Község Önkormányzata; 

Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert Község Önkormányzata 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-án tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
118/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata című KEOP 2.2.3/A jelű pályázat 

beadásához szükséges társulási megállapodás elfogadásáról 

 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP–2009-2.2.3/A 

azonosító számú „Ivóvízbázisvédelem – üzemelő, sérülékeny vízbázisok diagnosztikai 

vizsgálata” tárgyú pályázat beadásához szükséges, a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9.§ -a alapján készült társulási 

megállapodást az alábbi módosításokkal  a mellékelt tartalommal elfogadja: VI.2.1. alpont 

második bekezdése szerinti költségek megelőlegezését Fácánkert Község Önkormányzata 

nem tudja vállalni.  

2.) A képviselő-testület egyúttal kezdeményezi a társulási megállapodás módosítását az 

alábbiak szerint: 

a) VI. A Társulás gazdálkodása, vagyona című részben a Társulás működésének, 

fejlesztésének forrása alrész második bekezdése: 

Abban az esetben, ha a társulás működési költségei előre láthatóan meghaladják a 

rendelkezésre álló összeget, a Társulási Tanács, a társulásban részt vevő 

önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének egybehangzó döntése esetén, a 

működési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el. 

b) VI.1. A Társulás működésének költségvetési forrása című rész harmadik bekezdésében 

kerüljön rögzítésre a tagok érintett vízi-közművekben fennálló tulajdoni hányada. 

c) IX.1.1. pont c)-d) pontja: 

c) a működési hozzájárulások mértékének megállapítása, melyhez a társulásban részt 

vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének egybehangzó döntése 

szükséges; 

d) a Tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapítása, melyhez a társulásban részt 

vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének egybehangzó döntése 

szükséges; 



3.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási tanácsba Orbán Zsolt 

polgármestert delegálja, helyettesítésről szükség szerint rendelkezik. 

4.) A Képviselő-testület a felügyelő bizottságba Tarjáni Gyula  önkormányzati képviselőt 

delegálja.   

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy a társulási 

megállapodást aláírja. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. november 8. (a társulási megállapodás aláírására) 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

A határozatról értesül: Tolna Város Önkormányzata; Bogyiszló Község Önkormányzata; 

Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert Község Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-án tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
119/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Viziközmű társulati hitel törlesztéséről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

polgármesternek a szennyvízberuházás miatti viziközmű társulati hitel törlesztésével 

kapcsolatos tájékoztatást. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel átütemezésére vonatkozó 

tárgyalásokra. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert Község 

Önkormányzata 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-án tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
120/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

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 6. számú módosítását az előterjesztés szerint 

elfogadja.  

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

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. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

A határozatról értesül: Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-én tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
121/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Pályázat települési rendezvények, programok támogatására HI-PP-10 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

települési rendezvények, programok támogatására (HI-PP-10) 

2.)  Pályázat megnevezése:  Fácánkerti Gyermeknap 2011. 

3.) A pályázat célja olyan  rendezvények megvalósítása, mely hozzájárul a gyermekek és 

fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő hasznos eltöltését 

4.) Igényelt támogatás: a pályázat keretében egy légvárat és egy Segway önegyensúlyozó 

transzportert a rendezvény idején maximum 6 órában. 

Saját forrás:   0 Ft 

5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjék a pályázat 

benyújtásáról. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester, Rikker  Anita Márta ifjúsági referens  

Határidő: 2010. november 15. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

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

gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert Község Önkormányzata 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-én tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
122/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Közmeghallgatás kitűzése 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 13. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 2010. évi 

közmeghallgatást 2010. november 18. napjára, 17.00 órai kezdettel  tűzi ki. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

Hirdetményi közzététel: Fácánkerti Kisbíró, Fácánkert TV 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-én tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
123/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Szerződés hóeltakarításra 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a hóeltakarításra 

szóló, előterjesztés szerinti vállalkozási szerződést.   

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2010. november 30. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert Község 

Önkormányzata 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-én tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
124/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Fácánkert Községért Közalapítványa Kuratóriumába tag-választás  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fácánkert Községért 

Közalapítvány kuratóriumába, Doszpoth Ferencné tag lemondása miatt megüresedő helyre 

Károlyi Kálmánt választja.  

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

A határozatról értesül: Doszpoth Ferencné, Károlyi Kálmán, Glück Hedvig elnök - Fácánkert 

Községért Közalapítvány  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. november 4-én tartott  

rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
125/2010. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Társulás létrehozása a szennyvíz-telep fejlesztésére 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy  

tolnai szennyvíztelep fejlesztésére benyújtandó pályázat megvalósítására társulást 

hozzanak létre az érdekelt önkormányzatok. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat 

annak érdekében, hogy a szolgáltató vállalja pályázat benyújtásához szükséges saját 

erőt.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos   

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

                         polgármester               körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2010. november 18. 

 

Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

A határozatról értesül: Tolna Város Önkormányzata, Bogyiszló Község Önkormányzata; 

Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző – Fácánkert Község Önkormányzata 


