
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
48/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat 

a KEOP 1.2.0/09-11-2011.-0004 kódszámú pályázat keretében szükséges önerő 

biztosításáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tolna agglomeráció 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” KEOP 1.2.0/09-11-2011.-0004 azonosító számú 

pályázat keretében kijelenti, hogy a „Szennyvíztisztító telep fejlesztése” Önkormányzati 

Társulás által a beruházás saját forrását biztosítandó 328.970.155,- Ft összegű MFB kötvény 

kibocsátásakor a Társulási megállapodásban rögzített 9.304.023,-Ft erejéig készfizető 

kezességet vállal. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy ezen döntéséről tájékoztassa 

a gesztortelepülés önkormányzatát, Tolna Város  Önkormányzatát. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: 2011. május 20.   

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. május 13. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
49/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat 

Az Alisca Terra Kft-vel kötött kölcsöncserződés megszüntetése 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Alisca Terra Kft. –

vel kötött kölcsönszerződés és csatlakozó nyilatkozat alapján készített, előterjesztéshez csatolt 

elszámolást, és mindezek alapján elfogadja az előterjesztéshez csatolt, kölcsönszerződés 

megszüntetéséről szóló megállapodást.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert a megállapodás aláírására.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határidő: 2011. május 20.   

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. május 13. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
50/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat 

Forgatós Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forgatós Közhasznú 

Egyesületnek az Európa Bizottság által támogatott, Határtalan civilek Szent Iván napján című 

programjának megvalósítását támogatja. Az önkormányzat az EU-pályázati támogatás 

utófinanszírozása miatt 1.500.000 forint összegű, éven belül visszatérítendő támogatást nyújt 

a szervezet számára a Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat 4.3. pontja alapján.  

2.) A támogatott szervezetnek a támogatás hitelfelvételének költségeit is meg kell térítenie.  

3.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Orbán Zsolt 

polgármestert, hogy az 1.)-2.) pont szerinti támogatási megállapodást aláírja, és gondoskodjék 

a támogatás kifizetéséről.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határid ő: 2011. május 31.   

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. május 13. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
51/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat 

Rövid lejáratú hitelfelvételről  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forgatós Közhasznú 

Egyesületnek, az 50/2011. (V.12.) számú határozat alapján nyújtott önkormányzati  

támogatása finanszírozása érdekében rövid lejáratú, éven belül törlesztendő 1.500.000 forint 

összegű hitelt vesz fel a számlavezető pénzintézetétől, az OTP Bank Nyrt-től.  

2.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Orbán Zsolt 

polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti hitelszerződést, és a csatlakozó nyilatkozatokat aláírja.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határid ő: 2011. május 31.   

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. május 13. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
52/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat 

Folyószámla hitelkeret-szerződés 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. május  

31-ig hatályos folyószámla hitelkeret szerződés megszűnését követően 2011. június 1.                  

kezdőnappal további egy évre 6.200.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződést köt a 

folyószámláját vezető OTP-Bank  Nyrt-vel. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret-szerződés, valamint az 

abban vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítékául az átengedett SZJA bevételnek a 

bankra való engedményezésről szóló szerződés aláírására. 

Határidő: a hitelszerződés megkötésére: 2011. május 31. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. május 13. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
53/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat 

Szociális célú nyári gyermekétkeztetésről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 16/2011. (IV. 29.) NEFMI 

rendelet alapján vállalja, hogy 55 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek felének nyári étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés 

formájában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

146. § (4) bekezdése h) pontja alapján ingyenesen biztosítja. 

2.) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az igény benyújtásáról gondoskodjék. 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásról szóló értesítés 

alapján a nyári gyermekétkeztetésről felmelegíthető készétel formájában gondoskodjék. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: testülete a 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet szerint 

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. május 13. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
54/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat 

létszámcsökkentésről 

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

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének kezdeményezésére, vele egy 

sorban -  Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzősége Sióagárdi Irodájának  

engedélyezett költségvetési létszámát, az álláshelyek számát – a feladatellátás 

racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatt - 2011. július 1. napi 

hatállyal csökkenti. A képviselő-testület rögzíti, hogy a létszámcsökkentésről szóló 

döntését megelőzően a létszámhelyzetét és a tervezhető létszám- és álláshely–

átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, annak alapján megállapítja, hogy arra nincs 

lehetősége.  

2.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a körjegyzőség tevékenységi körébe 

tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását 

biztosítani tudja. 

3.) Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzőségének létszámcsökkentés előtt 

engedélyezett álláshelyei száma:   

 Körjegyzőség 

létszámkerete 

Sióagárdi Irodán 

köztisztviselő 

5 

Fácánkerti Irodán 

köztisztviselő 

3 

körjegyző 1 

Egyéb 

(hivatalsegéd) 

1 

Összesen 10 

 

 



4.) Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzőségének létszámcsökkentés után engedélyezett 

álláshelyek száma:   

 

 Körjegyzőség 

létszámkerete 

Sióagárdi Irodán 

köztisztviselő 

4 

Fácánkerti Irodán 

köztisztviselő 

3 

körjegyző 1 

Egyéb 

(hivatalsegéd) 

1 

Összesen 9 

 

5.) A létszámcsökkentés előtti és utáni – a 3. és 4. pont szerinti – engedélyezett létszám 

közötti egy fős különbséget le kell építeni, a jogviszonyt felmentéssel, vagy rendes 

felmondással meg kell szüntetni.  

6.) A képviselő-testület utasítja a polgármestereken keresztül – a körjegyzőt, hogy az 5. 

pont szerinti létszámcsökkentést 2011. július 1. napi hatállyal hajtsák végre azzal, hogy 

a jogviszony megszűnésének a napját, a július 1. napi hatállyal kezdődő felmentési 

időre tekintettel a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló jogviszonyára vonatkozó 

munkajogi szabályok alapján kell megállapítani, a jogviszony-megszüntető okirat 

dátuma pedig 2011. június 1. napja legyen.  

7.) A képviselő-testület megállapítja, hogy sem az önkormányzat költségvetési szerveinél, 

sem szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 

kívüli munkáltatónál jelenleg nincs olyan üres álláshely, előreláthatólag nem lesz olyan 

megüresedő, illetve tervezett olyan új álláshely, melyben a létszámcsökkentéssel 

érintett köztisztviselő – jogviszonya folyamatosságának megszakítása nélkül – 

foglalkoztatására lehetőség lenne. 

8.) A képviselő-testület megkeresi Sióagárd Község Önkormányzatát, -  mint a 

körjegyzőség székhelyközsége önkormányzatát, - hogy a helyi szervezési 

intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatását a Magyar Köztársaság 2011. 



évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében rögzített 

lehetőségek szerint igényelje. 

9.) A képviselő-testületek felkérik a polgármestereket, valamint a körjegyzőt, hogy a 

körjegyzőség és ennek alapján az önkormányzatok 2011. évi költségvetésének 

módosítását készítsék elő. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármestere , dr. Varga Katalin körjegyző  

Határidő: folyamatos, illetve a határozat szerint   

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. május 13. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 


