
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

3/2012. (II.9.) számú képviselő-testületi határozat 

lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló  

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 kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

       

 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

4/2012. (II.9.) számú képviselő-testületi határozat 

Civil szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolása 

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

szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatásának pénzügyi és szakmai beszámolóját, 

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

Forgatós Közhasznú Egyesület, Fácánkerti Nyugdíjas Klub. 

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

szakmai és pénzügyi beszámolóját: Forgatós Közhasznú Egyesület (helyi kábeltelevízió 

működtetése: 225.000.- Ft, szálláshely tervdokumentáció: 475.000.- Ft), Tolnai Önkéntes 

Tűzoltóság (80.000.- Ft) és köszönetét fejezi ki a település érdekében végzett 

tevékenységükért.  

 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

       

 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

A határozatról értesülnek: az érintett szervezetek 



 
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

5/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek 

támogatásáról szóló szabályzatot, e határozat melléklete szerint módosítja.  

2.) A módosított szabályzatot elsőként a 2012. évi önkormányzati támogatások iránti 

eljárásban kell alkalmazni.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

       

 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

A módosított Civilszabályzat közzétéve a www. facankert.hu honlapon.  

A határozatról értesülnek: az érintett szervezetek 

 
 
 



 
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

6/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

Pályázati felhívás a helyi civil szervezetek 2012. évi támogatására 

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

támogatására pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint. 

2.) A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 15 

3.) A felosztandó támogatási keret: 520.000.- Ft 

4.) A képviselő-testület a benyújtott igényeket a 2012. április hónapban tartandó ülésén 

bírálja el. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat és a pályázati kiírás szerint  

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

       

 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

A módosított Civilszabályzat közzétéve a www. facankert.hu honlapon.  

A határozatról értesülnek: az érintett szervezetek; Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző   

 



 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

7/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

2012. évi támogatott rendezvények 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi támogatott 

rendezvényekről szóló előterjesztést.  

 

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

       

 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 

 

 

 

A határozatról értesülnek: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző   

 
 
 



 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

8/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

2012. évi közfoglalkoztatási terv  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett 

2012. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja, egyúttal elrendeli a közfoglalkoztatási 

támogatásra kiírt pályázatok benyújtását.  

 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

       

 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 

 

 

A határozatról értesülnek: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző   



 
 
 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

9/2012. (II. 9.) 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.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

       

 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 

 

A határozatról értesülnek: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata, Kellerné Martini Éva gazdálkodási 

ügyintéző   



 
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

10/2012. (II. 9.) 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 2012. évi cafetéria-juttatását 200.000 

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

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

       

 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 

 

A határozatról értesülnek: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző   

 
 
 
 



 
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

11/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

a polgármester cafetéria-juttatása 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Zsolt polgármester 2012. 

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.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

       

 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

A határozatról értesülnek: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző   



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

12/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

Kábeltelevízió stúdió működési támogatásáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 403.000 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 és a NMHH felé fizetendő médiaszolgáltatási díjra kell 

fordítani. 

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

támogatási megállapodást kösse meg az egyesülettel. 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 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: 2013. március 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,  

Határidő: 2011. február 29 -  a támogatási megállapodás elkészítésére 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. február 16. 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

A határozatról értesülnek: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző;  Forgatós Közhasznú Egyesület   



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

13/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

a helyi vérvétel támogatásáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fácánkerti lakosok számára a 

helyi háziorvosi rendelőben, 2012. március 1. napjától havonta két alkalommal biztosítja a 

laborvizsgálathoz szükséges vérvétel lehetőségét.    

2.) A vérvételt és a levett vér szekszárdi központi laboratóriumba való bejuttatását - a 

háziorvos egyetértésével, -   az önkormányzat vállalkozó útján biztosítja, melyre 25.000 

Ft/hó költség figyelembe vételével a 2012. évi költségvetésében előirányzatot biztosít. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. március 1.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. február 16. 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 

 

A határozatról értesülnek: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző;  dr. Erdősi József házi orvos  

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

14/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

ebrendészeti társulás  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fadd Nagyközség 

Önkormányzata által kezdeményezett ebrendészeti társuláshoz csatlakozni kíván, de a 

működési költségekhez csak akkor tud hozzáárulni, amennyiben a társulási 

megállapodás tervezetében szereplő önkormányzatok is részt vesznek a társulásban. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további tárgyalásokra, és annak 

eredményéről a soron következő rendes ülésen történő beszámolásra.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. február 16. 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 

 

A határozatról értesülnek: Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

15/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

az „Ivóvízbázis-védelmi Önkormányzati Társulás” társulási megállapodásának 

módosításáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ivóvízbázis-védelmi 

Önkormányzati Társulás” társulási megállapodásának módosításáról szóló 2/2012. (I.26.) 

számú határozatát visszavonja.  

2.) A képviselő-testület az „Ivóvízbázis-védelmi Önkormányzati Társulás” társulási 

megállapodását a mellékelt tartalommal módosítja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy a társulási 

megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társulás megállapodást aláírja. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester  

Határid ő:   a gesztor önkormányzat intézkedése szerint  

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. február 16. 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

A határozatról értesülnek: Tolna Város Önkormányzata, Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző  



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

16/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

a közmeghallgatás időpontjának kit űzése  

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 13. §-ában foglalt feladatkörében eljárva 2012. október 18. napján 

közmeghallgatást tart a Községi Önkormányzat Tanácstermében. 

A Képviselő – testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert a közmeghallgatást helyben szokásos 

módon tegye közzé. 

Határidő: 2012. szeptember 15. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester a közzétételért 

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

17/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

alpolgármester tiszteletdíja  

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Doszpoth Ferencné 

alpolgármester tiszteletdíját, - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv) 2.§ (2) 

bekezdésében b) pontjára tekintettel, - előzetes egyetértésével - 2012. március 1. napjától – a 

Pttv. 4.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében eljárva 1,1 szorzószám és 38.650,- Ft 

összegű illetményalap alapulvételével 42.515 forint, kerekítéssel: 42.500 forint összegben 

állapítja meg. 

2.) A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy intézkedjék a számfejtés iránt. 

Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző 

Határidő: 2012. március 1. 

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

A határozatot kapja: Doszpoth Ferencné alpolgármester; Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

18/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

nemdohányzó közterületté nyilvánítás vizsgálata 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény 2/A.§-ában foglalt feladatkörében eljárva megvizsgálta a nemdohányzó közterületté 

nyilvánítás lehetőségét, és úgy döntött, hogy saját hatáskörében Fácánkert községben 

egyelőre nem nyilvánít közterületet nemdohányzóvá. 

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 9. napján  

tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

19/2012. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat 

együttműködési megállapodás az „Építő közösségek” című TÁMOP-pályázathoz 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Építő közösségek” 3. 

ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 

fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című pályázat megvalósítása 

érdekében az előterjesztéshez csatolt formában együttműködési megállapodást köt a 

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Székhely címe: 7030 Paks, 

Templom tér 6.; OM: 36276 ) Szent Mór Katolikus Általános Iskola tagintézményével 

(Tagintézmény címe: 7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 10. ) 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.        dr. Varga Katalin sk. 

polgármester      körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

 

Fácánkert, 2012. február 16. 

    dr. Varga Katalin 

                  körjegyző  

 

 

 



 

 

 

 

 


