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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

 

6/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről  

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. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

   Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

 

7/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Civil szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatásának elszámolása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi civil 

szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatásának pénzügyi és szakmai beszámolóját, 

és ezúton is köszönetét fejezi ki munkájukért: Fácánkert Községért Közalapítvány, 

Forgatós Közhasznú Egyesület. 

2.) A képviselő-testület elfogadja az alábbi egyedi támogatásban részesülő szervezetek 

szakmai és pénzügyi beszámolóját: Forgatós Közhasznú Egyesület (30.000.- Ft), 

Fácánkert Községért Közalapítvány (70.000.- Ft), Tolnai Önkéntes Tűzoltóság (80.000.- 

Ft), Fácánkerti Tagóvoda Szülői Munkaközössége (50.000.- Ft), és köszönetét fejezi ki a 

település érdekében végzett tevékenységükért.  

 

 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

   Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 
A határozatról értesül: az érintett civilszervezetek. 
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

 

8/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek támogatásáról  

szóló szabályzatának mellékletében szereplő támogatási adatlapot kiegészíti az előterjesztés 

melléklete szerinti adatlapokkal.  

 

 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

    Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 
 

 

 

 

A határozatról értesül: az érintett civilszervezetek. 
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

 

9/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

A civil szervezetek 2011. évi támogatása  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek 

támogatására kiírt pályázatra a kitűzött határidőig beérkezett igényeket megvizsgálta és 

megállapítja, hogy formai és tartalmi szempontból valamennyi kérelem megfelel a képviselő-

testület által elfogadott Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzatnak.  

2.) A képviselő-testület  a benyújtott igényeket elbírálva támogatásukról az alábbiak 

szerint döntött:   

Civil szervezet    Igényelt támogatás  Cél  Támogatás            

a) Fácánkert községért Közalapítvány   200.000.- majális és bál   200.000 

b) Forgatós Közhasznú Egyesület         283.000.- működési költség, 243.000 

c) Fácánkerti Nyugdíjas Klub  100.000 működési költség  100.000      

 

d) Egyedi támogatási kérelem: 

Tolnai Önkéntes Tűzoltóság   80.000  védőfelszerelés,  80.000 

eszközbeszerzés 

Összesen:          623.000 Ft. 

 

2.) A képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civilszervezetek  támogatási keretét a 2011. évi 

költségvetésében 623.000 forinttal tervezi.  

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodások megkötéséről, ennek 

alapján a támogatások utalásáról gondoskodjék.  

4.) A képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő szervezetek figyelmét, hogy a 

támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel 

tartoznak, mely teljesítésének határideje: 2012. január 15. Amíg e kötelezettségének a 

támogatott nem tesz eleget, a további támogatás részére nem adható.  A támogatás 
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jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetési 

kötelezettség terheli. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat és a pályázati kiírás szerint  

 

 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

    Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 
 

 

 

 

 

 

A határozatról értesül: az érintett civilszervezetek. 
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

 

10/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a 2010. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról, valamint a 2011. évi 

közfoglalkoztatási terv elfogadása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2010. (II. 11.) számú 

képviselő-testületi határozattal elfogadott Fácánkert község 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja, 

egyúttal jóváhagyja a közfoglalkoztatási támogatásra kiírt pályázatok benyújtását.  

 
 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

   Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

 

11/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Megállapodás Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatával  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaszentgyörgy 

Község Önkormányzatával kötendő, előterjesztés szerinti megállapodást, és annak aláírására 

felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. március 31. 

 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

   Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 
 

 

 

 
A határozatról értesül: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata a megállapodással együtt 
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

 

12/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat alkalmazottainak cafetéria-juttatása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

alkalmazásában álló közalkalmazottak, és a határozatlan időre kinevezett, Munka 

Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozójának 2011. évi cafetéria-juttatását 200.000 

forint összegben állapítja meg, mely tartalmazza a juttatás járulékait is.  

 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

   Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 
 

 

 

 
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

 

13/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

a polgármester cafetéria-juttatása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Zsolt polgármester 2011. 

évi cafetéria-juttatását 200.000 forint összegben állapítja meg, mely tartalmazza a juttatás 

járulékait is.  

A polgármester cafetéria-juttatására a körjegyző által elkészített Közszolgálati Szabályzat 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

 

    Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
 

 
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

14/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

helyi kábel televízió működési támogatása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben 225.000 forint 

összegű működési támogatást nyújt a Forgatós Közhasznú Egyesületnek az általa 

üzemeltetett fácánkerti helyi kábel televízió működtetésére, melyet a Fácánkert TV 

műsorának elosztását végző Tarr Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Szekszárd, 

Kadarka utca 18.) számára fizetendő műsorterjesztési díjra kell fordítani.  

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti 

támogatási megállapodást kösse meg azzal, hogy a támogatást április hónaptól havi 

25.000 forint összegű részletekben fizeti meg az önkormányzat.  

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 1.)-2.) pont szerinti  

részletekben történő kifizetéséről gondoskodjék.  

4.) A képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő szervezet figyelmét, hogy a 

támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel 

tartozik, mely teljesítésének határideje: 2012. január 15. Amíg e kötelezettségének a 

támogatott nem tesz eleget, további támogatás részére nem adható.  A támogatás 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat 

visszafizetési kötelezettség terheli. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester, dr. Varga Katalin körjegyző  a támogatási 

megállapodás elkészítéséért 

Határidő: 2011. március 10. – a támogatási megállapodás elkészítésére, aláírására  

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

    Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző, Forgatós Közhasznú Egyesület 
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

15/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

Szennyvízhálózat-fejlesztési közcélú érdekeltségi hozzájárulás 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyző 

megkeresésével 2011. évben Fácánkert közigazgatási területén a helyi közcélú 

vízilétesítmények költségeinek az érdekeltekre történő kivetését kezdeményezi 

közcélú érdekeltségi hozzájárulás formájában. 

2.) A képviselő-testület a szennyvízhálózat-fejlesztéssel összefüggésben az érdekeltségi 

területet meghatározó helyszínrajzot a szennyvízhálózat kivitelezési terve szerinti 

tartalommal fogadja el, amelyből az érdekeltség ténye megállapítható. 

3.) A képviselő-testület a költségviseléssel, annak mértékével kapcsolatos adatokat az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Az egységnyi érdekeltségi hozzájárulás összege: 

a) A képviselő-testület úgy határoz, hogy az ivóvízhálózathoz történő csatlakozás 

esetén a hozzájárulást a fogyasztó a közszolgáltatást végző Tolna Víz- és 

Csatornamű Kft-nek fizesse meg, mely ennek terhére gondoskodik a 

gerincvezetékre történő rácsatlakozásról és a mérőóráról. 

b) A szennyvízhálózatra történő meglévő bekötővezetékre csatlakozás esetén az 

egységnyi érdekeltségi hozzájárulás összege: 120.000 forint, 2011. július 1. 

napjától pedig 250.000 forint. 

 Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Varga Katalin körjegyző 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

    Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző, Szakter Istvánné adóigazgatási ügyintéző 



________________________________________________________________________ 
 
 
  

12

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

16/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

létszámcsökkentésről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Sióagárd Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével egy sorban -   elhatározza, hogy a Sióagárd-

Fácánkert Községek Körjegyzősége Fácánkerti Irodájának  engedélyezett költségvetési 

létszámát, az álláshelyek számát – a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán 

felszabaduló létszám miatt - 2011. március 1. napi hatállyal csökkenti. A képviselő-

testületek megállapítják, hogy az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok 

változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását biztosítani tudják. 

2.) Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzősége létszámcsökkentés előtt 

engedélyezett létszáma 11 fő:  

Körjegyző  1 fő 

Sióagárdi Iroda: 6 fő, melyből köztisztviselő: 5 fő, hivatalsegéd: 1 fő 

 Fácánkert Iroda  4 fő, melyből köztisztviselő: 4 fő.  

 

3.) A képviselő-testületek Sióagárd_fácánkert Községek Körjegyzőségének – 

létszámcsökkentés utáni – létszámát 10 főben állapítják meg, az alábbiak szerint: 

Körjegyző  1 fő 

Sióagárdi Iroda: 6 fő, melyből köztisztviselő: 5 fő, hivatalsegéd: 1 fő 

 Fácánkert Iroda  3 fő, melyből köztisztviselő: 3 fő.  

 

4.) A létszámcsökkentés előtti és utáni – a 2. és 3. pont szerinti – engedélyezett 

létszám közötti egy fős különbséget le kell építeni, a jogviszonyt felmentéssel meg kell 

szüntetni.  

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

a 4. pont szerinti létszámcsökkentést 2011. március 1. napi hatállyal hajtsa végre. 

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

szerveinél, sem szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat 
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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. 

7.) A képviselő-testület megkeresi Sióagárd Község Önkormányzatát – mint az 

intézmény székhelyközségének 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. 

8.) 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 Fácánkert Község polgármestere , dr. Varga Katalin körjegyző  

Határidő: folyamatos, illetve a határozat szerint   

 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

    Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
 

 

A határozatról értesül: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző,  
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

17/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

A Csapó Vilmos Óvoda és Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 

 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Csapó Vilmos Óvoda és 
Általános Iskola alapító okiratának 2011. február 15. napi hatályú alábbi módosításával: 
 
1. Az Alapító Okirat 4. pontjának helyébe a következő 4. pont lép: 
 

4. Az intézmény típusa: közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény: 
Az intézmény OM azonosítója: 036325 
Az intézmény törzsszáma:  414-786 
Az intézmény adószáma:  15414784-2-17 
 

2. Az Alapító Okirat 6. pontjának helyébe a következő 6. pont lép: 
 

Fenntartó neve és címe: 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata  
Székhelye: 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90. 
Fácánkert Község Önkormányzata 
Székhelye: 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. 

 
3. Az Alapító Okirat 9. pontjának helyébe a következő 9. pont lép: 

 

9. Gazdálkodási jogkör:     önállóan működő 

              (Pénzügyi, gazdasági feladatait a Dunaszentgyörgy-Németkér-Gerjen Körjegyzőség  
               látja el.) 
 
 
4. Az Alapító Okirat 15. pontjának 851012 szakfeladat számhoz tartozó szakfeladat 

megnevezésének helyébe a következő lép: 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból eredő 
hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet. 

- Logopédiai feladatok ellátása.  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása a 
következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően: 
• gyengénlátó 
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• nagyothalló 
• mozgásfogyatékos (enyhe fokban) 
• beszédfogyatékos 
• értelmi fogyatékos (enyhe fokban) 
• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

autista gyermek felzárkóztató nevelése 

  
5. Az Alapító Okirat 15. pontjának 852011 szakfeladat számhoz tartozó szakfeladat 

megnevezésének helyébe a következő lép: 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

- Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, tanköteles 
korúak általános iskolai nevelése, oktatása.  
- Hátrányos helyzetű tanulók ellátása, képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. 

- Logopédiai feladatok ellátása 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása a 
következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően: 
• gyengénlátó 
• nagyothalló 
• mozgásfogyatékos (enyhe fokban) 
• beszédfogyatékos 
• értelmi fogyatékos (enyhe fokban) 
• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

• autista gyermek felzárkóztató nevelése 
 
6. Az Alapító Okirat 15. pontjának 852022 szakfeladat számhoz tartozó szakfeladat 

megnevezésének helyébe a következő lép: 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-
8. évfolyam) 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása.  
- A fogyatékkal élők hátrányainak csökkentését szolgáló fejlesztés. 

•  gyengénlátó 
• nagyothalló 
• mozgásfogyatékos (enyhe fokban) 
• beszédfogyatékos 
• értelmi fogyatékos (enyhe fokban) 
• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
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autista gyermek felzárkóztató oktatása, nevelése 

- Logopédiai szolgáltatás nyújtása 
 
7. Az Alapító Okirat 15. pontjának 852021 szakfeladat számhoz tartozó szakfeladat 

megnevezésének helyébe a következő lép: 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

- Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, tanköteles korúak 
általános iskolai nevelése, oktatása.  
- Középfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás. 
- Hátrányos helyzetű tanulók ellátása, képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. 
- Logopédiai feladatok ellátása 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása a következő 
fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően kívánja a társulás 
intézményegységeiben ellátni: 
• gyengénlátó 
• nagyothalló 
• mozgásfogyatékos (enyhe fokban) 
• beszédfogyatékos 
• értelmi fogyatékos (enyhe fokban) 
• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

• autista gyermek felzárkóztató nevelése 
 

Orbán Zsolt sk. 
polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 
körjegyző 

 
 
 
A kiadmány hiteles. 
 
Fácánkert, 2011. február 10. 
 
    Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

18/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

tájékoztatás az óvodai tálalókonyhán történt ellenőrzésről  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Orbán Zsolt 

polgármester tájékoztatását a Fácánkerti Tagóvoda tálalókonyháján, a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Szekszárdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal által 

végzett ellenőrzésről. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék az ellenőrzési 

jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetése iránt.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. április 30. 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

   Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10-én tartott rendes üléséről készített  

jegyzőkönyvből 

 

19/2011. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 

tájékoztatás a körjegyző teljesítményértékeléséről  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Orbán Zsolt 

polgármester tájékoztatását dr. Varga Katalin körjegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről.  

 

 

 

Orbán Zsolt sk. 

polgármester 

dr. Varga Katalin sk. 

körjegyző 

 

 

 

 

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

    Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
20/2011. (II. 10.) képviselő-testületi  határozat 

a KEOP 7.1.2.0.-2009-0071 azonosító számú, „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése” 

tárgyú pályázat beadásához szükséges társulási megállapodás módosításáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 26. 

napján elfogadott és 2010. december 10. napján aláírt „Tolna, Fadd, Fácánkert, 

Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése” 

tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulás” társulási 

megállapodásának módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület a „Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen 

települések „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítására 

létrehozott Önkormányzati Társulás” módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodását a mellékelt tartalommal elfogadja.   

3.) A Képviselő-testület a „Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen 

települések „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítására 

létrehozott Önkormányzati Társulás” 2010. november 17-i ülésen elfogadott alapító 

okiratát hatályon kívül helyezi.  

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy az egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodást és a társulási megállapodás módosítását aláírja.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester (a 4. pontban foglaltakért)  

Határidő: 2011. február 15. (a 4. pontban foglaltakra)  

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

Bátori Istvánné 

igazgatási üi. 
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
21/2011. (II. 10.) képviselő-testületi határozat 

Fészek Fácánkerti Közösségi Telephely és Szolgáltatóházról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Block One Kft.-

vel (Budapest, Péter Pál utca 49.) kötendő, Fészek Fácánkerti Telephely és Szolgáltató 

Ház működéséről szóló, előterjesztéshez csatolt megállapodást. 

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

aláírására. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő. 2011. február 20. 

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
22/2011. (II. 10.) képviselő-testületi határozat 

Megbízási szerződés közvetítői tevékenységre  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ESC WEST 

HUNGARY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (képviselő: Véger Zoltán 

ügyvezető, székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 152/b.) kötendő, közvetítői 

tevékenység végzésére szóló, előterjesztéshez csatolt megállapodást. 

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

aláírására. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő. 2011. február 20. 

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
23/2011. (II. 10.) képviselő-testületi határozat 

bérleti szerződések jóváhagyása   

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztéshez 

csatolt bérleti szerződéseket.  

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  
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Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. február 10. napján tartott rendes üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
24/2011. (II. 10.) képviselő-testületi határozat 

a polgármester kistérségi társulási tanács ülésein történő  helyettesítéséről 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5.§ (2) bekezdése alapján úgy 

rendelkezik, hogy a polgármester akadályoztatása esetén, - a polgármester meghatalmazása 

alapján, - a körjegyző gondoskodjék az önkormányzatnak a Szekszárd és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás Tanácsának ülésén való képviseletéről.  

Határidő: 2011. február 28.  – az értesítésért 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. február 10. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 


