
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. július 29. napján tartott rendkívüli nyilvános üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

76/2011. (VII. 29. ) képviselő-testületi határozat 

közoktatási feladatellátási megállapodás 

 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett, 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő, gyógypedagógiai 

tagozatra irányított általános iskolai oktatási feladat ellátásáról szóló közoktatási 

feladatellátási megállapodást. 

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

aláírására. 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. augusztus 15. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. július 29. napján tartott rendkívüli nyilvános üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
 
 

75/2011. (VII. 29. ) képviselő-testületi határozat 

beszámoló a közoktatási intézményfenntartó társulás, valamint az intézmény  

működéséről 

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

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. § alapján 

készített, Bogyiszló-Fácánkert Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi 

működéséről szóló beszámolót elfogadja.  

2.) A képviselő-testület - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104. § (5) 

bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – elfogadja a Bogyiszló-Fácánkert Társult 

Általános Iskola és Óvoda 2010/2011. tanévéről, nevelési évéről készült előterjesztés 

szerinti beszámolót elfogadja. 

3.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak az elmúlt 

tanévben, nevelési évben végzett áldozatos munkájukért. 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. augusztus 15. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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77/2011. (VII. 29. ) képviselő-testületi határozat 

pályázat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 

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

Jövőnk energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázati felhívás 5. pontja 

szerinti Energetika racionalizálási projektek megvalósításának támogatására. A 

pályázattal megvalósítandó beruházás: a Községháza energiaracionalizálása, 

napkollektor-rendszer kiépítése. 

2.) A képviselő-testület a beruházás összköltségének 35 százalékának megfelelő saját erő 

összegét a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.  

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék a pályázat elkészítése 

és a benyújtása iránt. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. augusztus 15. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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78/2011. (VII. 29. ) képviselő-testületi határozat 

méhnyakrák-megelőzést szolgáló oltás támogatása  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényes képviselő 

kérelmére támogatást nyújt az arra jogosult leánygyermek méhnyakrák-megelőzést 

szolgáló oltására. (A továbbiakban HPV-oltás) 

2.) HPV-oltási támogatásra jogosult a fácánkerti állandó lakóhellyel rendelkező 

leánygyermek, aki törvényes képviselőjével életvitelszerűen Fácánkert közigazgatási 

területén él. 

3.) Az önkormányzat a HPV-oltássor mindhárom oltása költségének 2/3 részét vállalja. A 

támogatásra a gyermek abban az évben jogosult, melyben a tizenharmadik életévét betölti.  

4.) Az oltásról az érintett korosztály szüleinek tájékoztatására a képviselő-testület felkéri a 

körjegyzőt, az oltás szervezésére pedig Csontos Judit védőnőt.  

5.) A támogatott oltásra első alkalommal 2011. évben kerül sor, azoknak a gyermekeknek az 

esetében, akik ebben az évben töltik be a 13. életévüket.  

6.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az oltások beszerzéséről gondoskodjon.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester; dr. Varga Katalin körjegyző; Csontos Judit védőnő 

Határidő: 2011. december 31. - folyamatos 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. augusztus 15. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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79/2011. (VII. 29. ) képviselő-testületi határozat 

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bogyiszló-Fácánkert 

Társult Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását az előterjesztés 

szerinti formában elfogadja. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának 

aláírására.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a gesztor önkormányzat intézkedése szerint  

 

 
Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. augusztus 15. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 


