
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. március 24. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
25/2011. (III. 24.) képviselő-testületi határozat 

intézményfenntartó társulás megszüntetéséről 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Várossal és Sióagárd 

Községekkel – a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény 8. §-a alapján 2010. december 30. napjával helyettes szülői hálózat közös 

fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulást megszünteti. 

2.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a társulás 

tagjaival szemben anyagi követelése nincs, a társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik, a 

tagoknak egymással szemben elszámolási kötelezettségük nem keletkezik.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester – az értesítésre 

Határid ő: 2011. április 10.  

 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. március 31. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. március 24. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
26/2011. (III. 24.) képviselő-testületi határozat 

a Tolnai Családsegítő Központ Intézményfenntartó Társulása megállapodásának 

módosításáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő Központ 

Intézményfenntartó Társulás megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

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

módosításának aláírására.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határid ő: a gesztorönkormányzat intézkedése szerint 

 
 

Orbán Zsolt sk.     dr. Varga Katalin sk. 

                        polgármester       körjegyző 

  

A kiadmány hiteles. 

Fácánkert, 2011. március 31. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. március 24. napján tartott rendkívüli üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 
27/2011. (III. 24.) képviselő-testületi határozat 

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

módosítása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2011. (II.10.) számú határozatát 

kiegészíti az alábbi pontokkal: 

9.) A képviselő-testület a felmentéssel együttjáró létszámcsökkentésről szóló döntés hozatalát 

megelőzően a létszámhelyzetét és a tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét 

felülvizsgálta és megállapította, hogy álláshely-átcsoportosításra nincs lehetősége.  

10.) A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a létszámcsökkentést úgy hajtsa végre, 

hogy a jogviszony –megszüntető okirat kiállításának dátuma 2011. február 28. napja legyen.  

  

Felelős: Orbán Zsolt Fácánkert Község 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. március 31. 

 

 

Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző  

 

 

 

 

 


