
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
29/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Szekszárd Városi Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta dr. Varga Péter rendőr ezredesnek, Szekszárd Város 

rendőrkapitányának a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 8.§ (4) bekezdése szerinti, a rendőrkapitányság 

illetékességi területén működő települések közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.  

2.) A képviselő-testület a rendőrkapitány 1. ) pont szerinti 

beszámolóját elfogadja, és köszönetét fejezi ki a szekszárdi 

rendőrség állományának a lelkiismeretes, felelősségteljes, 

áldozatos munkájáért. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester,- a határozat megküldéséért 

Határidő: 2011. április 30. 

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
30/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Tolnai Családsegítő Központ működéséről szóló beszámolóról 

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 2010. 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: Orbán Zsolt polgármester – a határozat megküldéséért 

Határidő: 2010. április 30. 

 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
31/2011. (IV. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos 

Tűzoltóságának 2010. évi munkájáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Hivatásos Tűzoltósága 2010. évi munka-beszámolójáról szóló 

előterjesztést, azt elfogadja.  

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

állományának a lelkiismeretes, szakszerű és áldozatos munkájáért. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester,- a határozat megküldéséért 

Határidő: 2011. április 30. 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
32/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Tolnai Önkéntes Tűzoltóság 2010. évi munkájáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Tolnai Önkéntes Tűzoltóság 2010. évi munka-

beszámolójáról szóló előterjesztést, azt elfogadja.  

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

állományának a lelkiismeretes, szakszerű és áldozatos munkájáért. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester,- a határozat megküldéséért 

Határidő: 2011. április 30 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

33/2011. (IV. 14.) sz. 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 Tolna Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.  

Felelős: Dr. Varga Katalin körjegyző - a határozat megküldéséért 

Határidő: 2010. május 30. 

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
34/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között 

történt eseményekről 

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. 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
35/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 

finanszírozási elszámolása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2010. évi 

költségvetésének módosításáról, valamint végrehajtásáról szóló 

előterjesztést elfogadja.   

2.) A képviselő-testület tudomásul veszi hogy a 2010. évi 

finanszírozási elszámolás alapján Bogyiszló Község 

Önkormányzatának 1.069 ezer Ft-tal tartozik.  

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert az alulfinanszírozás 

miatti kifizetés teljesítésére azzal, hogy a 2009. évi elszámolásból 

eredő 199 e Ft túlfinanszírozást tudja be.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. december 31. 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 



 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
36/2011. (IV. 14.) számú Képvielő-testületi határozat 

a belső ellenőrzésről szóló beszámolóról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóját.  

 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

37/2011. (IV. 14.) számú Képvielő-testületi határozat 

az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

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 kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
38/2011. (IV. 14.) számú Képvielő-testületi határozat 

Fácánkert Község Önkormányzata gazdasági programja 2011- 

2014. évre 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) 

bekezdése szerint eljárva, - elfogadja Fácánkert Község 

Önkormányzatának a polgármester által előterjesztett, 2011-2014. 

évekre  szóló gazdasági programját az elfogadott kiegészítésekkel.  

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

39/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő – testületi határozat 

Fácánkerti Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára 

biztosított vezetékes telefon és internet igénybe vétele 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte Bogdán Péter elnök által, a Fácánkerti Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat nevében írt kérelmet a kisebbségi 

önkormányzat irodájába történő vezetékes telefon és internet-

szolgáltatás bevezetése és a havi költségekhez történő hozzájárulás 

iránt. 

2.) A képviselő-testület a kérelmet megvizsgálva megállapította, 

hogy költségvetési helyzete jelenleg nem teszi lehetősé a kérelem 

teljesítését. Egyúttal tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot arról, 

hogy a telefont az önkormányzat hivatalában, az internet-

szolgáltatást pedig a Faluházban térítésmentesen használhatja a 

kisebbségi önkormányzat működése érdekében. 

3.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy 

tájékoztassa a határozatról Bogdán Péter elnök útján a kisebbségi 

képviselő-testület tagjait.  

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
40/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Fácánkerti Cigány Kisebbségi Önkormányzat csatlakozási 

kérelme telefonos flottacsomag használata iránt 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte Bogdán Péter elnök által, a Fácánkerti Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat nevében írt kérelmet az önkormányzati 

telefon-flottacsomaghoz történő iránt. 

2.) A képviselő-testület a kérelmet megvizsgálva megállapította, 

hogy azt azért nem tudja teljesíteni, mert ilyen lehetőség nem áll 

rendelkezésre a települési önkormányzati képviselők számára.  

3.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy 

tájékoztassa a határozatról Bogdán Péter elnök útján a kisebbségi 

képviselő-testület tagjait.  

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

41/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Fácánkerti Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme a Béke 

utca felújítása iránt 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte Bogdán Péter elnök által, a Fácánkerti Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat nevében írt kérelmet az Öregfalui út 

szilárd burkolattal történő ellátása iránt.  

2.) A képviselő-testület a kérelmet megvizsgálva megállapítja, hogy 

a kisebbségi önkormányzat szándéka egyezik a települési 

önkormányzat szándékával. Az önkormányzat 2011. évi 

költségvetése 2,5 millió forint előirányzatot tartalmaz a Rákóczi 

utca és a Béke utca itatott makadámmal törtnő felújítására.  

3.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy 

tájékoztassa Bogdán Péter elnök útján a kisebbségi képviselő-

testület tagjait a határozatról.   

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 

42/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Fácánkerti Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 

Bogdán Péter elnök által, a Fácánkerti Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

nevében írt kérelmet a kisebbségi önkormányzat működésének, kulturális 

programjainak támogatása iránt.  

2.) A képviselő-testület a kérelmet megvizsgálva megállapítja, hogy 

költségvetési helyzete jelenleg nem teszi lehetővé a támogatást. Egyúttal 

felajánlja együttműködését, hogy a kisebbségi önkormányzat a települési 

rendezvényekhez való csatlakozással, a rendelkezésre álló erőforrások 

kihasználásával kisebbségi kulturális programokat is megvalósíthassanak. 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kisebbségi önkormányzat 

költségvetési helyzete nem engedi meg a települési rendezvények 

költségeihez történő hozzájárulást.  

3.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy 

tájékoztassa Bogdán Péter elnök útján a kisebbségi képviselő-testület 

tagjait a határozatról.   

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 



 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
43/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felülvizsgálta és hatályában fenntartja Fácánkert Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2003. (IX.01.) számú önkormányzati 

rendeletét. 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

44/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a rendezési terv módosítására kötött szerződésről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a rendezési terv módosításának elkészítéséről szóló, 

előterjesztéshez csatolt háromoldalú szerződést.  

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

szerződés aláírására.    

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. április 20.  

 
 

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

45/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a megyei területrendezési terv módosításának előkészítéséről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte Tolna Megye Önkormányzatának a megyei 

területrendezési terv módosítására irányuló szándékát.  

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

kérdések és szempontok alapján tájékoztassa a megyei 

önkormányzatot Fácánkert Község Önkormányzatának jelenlegi 

terveiről. 

3.) A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a 

tájékoztatásában külön térjen ki a 63-as úthoz csatlakozó bekötőút 

létesítésének az igényére.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. május 15. 

 

 
 

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
46/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

megyei intézményi átszervezés véleményezése  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott 

dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésével 

kapcsolatos fenntartói elképzeléseket, azt a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) 

bekezdés k) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, tudomásul 

veszi.  

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. április 14. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
47/2011. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Fácánkerti Játszóház anyagköltségének támogatása   

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnai 

Családsegítő központ által a tanítási szünidőben rendezett 

játszóházak anyagköltségét 20.000 forint összeggel támogatja.  

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. április 28. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 


