
Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. október 18. napján tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

89/2012. (X. 18.) számú képviselő–testületi határozat 

a Faddi Polgárőr Egyesület visszatérítendő támogatása 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a civilszervezetek 

önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat 4.3. alpontja alapján 1.400.000 forint összegű 

visszatérítendő támogatást nyújt a Faddi Polgárőr Egyesületnek. A támogatás célja a 

támogatott által Fácánkert község térfigyelő kamera-rendszerének kialakítására benyújtott 

pályázat előfinanszírozására.   

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés szerinti támogatási 

szerződés aláírásáról, annak alapján a támogatás utalásáról gondoskodjék.  

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

támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel 

tartozik, mely teljesítésének határideje 2012. december 31. napja. Amíg e kötelezettségének a 

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

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetési 

kötelezettség terheli. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat szerint 

 

   Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

    polgármester           körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. október 18. 

 

 

   dr. Varga Katalin 

       körjegyző  



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. október 18. napján tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

 

90/2012. (X.18.) képviselő-testületi határozat 

a járási hivatalok kialakításáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatal 

kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a járási hivatalokról szóló 

218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet alapján elkészített, - az előterjesztés mellékletét 

képező - „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához” című 

megállapodást annak mellékleteivel együtt elfogadja.   

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő 

aláírására, valamint a megállapodással kapcsolatos intézkedések megtételére.  

3.) A képviselő-testület ingyenesen biztosítja a településre kirendelt települési ügysegéd 

Fácánkert település lakossága számára nyújtandó ügyintézése céljára az önkormányzat 

tulajdonát képező Fácánkert, Árpád utca 12. szám alatti, az önkormányzat hivatalos 

helyiségében található 14,57 m2 nagyságú irodát ügyintézésre alkalmas szokásos 

berendezési és felszerelési tárgyakkal. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

   Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

    polgármester           körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012. október 18. 

 

 

   dr. Varga Katalin 

       körjegyző  



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. október 18. napján tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

91/2012. (X.18.) képviselő-testületi határozat 

pályázat helyi piac kialakítására 

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

nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -

fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelete 

alapján kiírt pályázati felhívásra az alábbiak szerint:  

a) A pályázati cél: Piac kialakítása Fácánkertben; 

b) A megvalósítás helye: Fácánkert, 222/6. helyrajzi számú ingatlanok 

2.) A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját erőt – 

a nettó beruházási érték 85 százalékát – az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 

biztosítja.   

3.) A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat segítségével létesítendő helyi piacot a 

fenntartási idő végéig, - legalább 2018. december 31. napjáig – nem idegeníti el és a 

pályázati cél szerinti rendeltetésének  megfelelően használja. 

4.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy a pályázat elkészítése és 

benyújtása iránt intézkedjék, egyúttal felhatalmazza az ehhez szükséges nyilatkozatok 

aláírására.  

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. november 15. – a pályázat benyújtására 

    

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

    polgármester           körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. október 18. 

 

   dr. Varga Katalin 

       körjegyző  



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. október 18. napján tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

92/2012. (X.18.) képviselő-testületi határozat 

a Fácánkert Községért Közalapítvány pályázata a szabadidőpark kialakítására 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként 

hozzájárul ahhoz, hogy a Fácánkert Községért Közalapítvány pályázatot nyújtson 

be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -

fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelete 

alapján kiírt pályázati felhívásra az alábbiak szerint:  

a) A pályázati cél: Fácánkert-Szabadidőpark kialakítása 

b) A megvalósítás helye: Fácánkert, 113. helyrajzi számú ingatlan 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert, hogy a pályázóval 

az 1.) pont szerinti együttműködési megállapodást aláírja.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. november 15. – a megállapodás aláírására  

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

    polgármester           körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. október 18. 

 

   dr. Varga Katalin 

       körjegyző  

 

 

 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. október 18. napján tartott üléséről készített 

jegyzőkönyvből 

 

93/2012. (X.18.) képviselő-testületi határozat 

pályázat a Fácánkerti Imaház kialakítására 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

a Tolnai Római Katolikus Plébánia (7130 Tolna, Kossuth L. utca 30.)   

pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló 103/2012. (X.1.) VM rendelete alapján kiírt pályázati felhívásra az 

alábbiak szerint:  

a) A pályázati cél: Fácánkerti Imaház felújítása  

b) A megvalósítás helye: Fácánkert, 157. helyrajzi számú ingatlan 

2.) A képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy működjön együtt 

a pályázóval a pályázat elkészítése során.    

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. november 15. – a pályázat elkészítésére 

 

 

Orbán Zsolt sk.   dr. Varga Katalin sk. 

    polgármester           körjegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Fácánkert, 2012. október 18. 

 

   dr. Varga Katalin 

       körjegyző  

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. október 18. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

94/2012 (X.18.) számú képviselő-testületi határozat 

döntés adóalanyisággal összefüggő változásról 

1) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

ténylegesen végzett egyéb tevékenységét bővíti az alábbi tevékenységekkel:  

TEÁOR’08  - 77.21 szabadidős, sporteszközök kölcsönzése 

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

elkészített változás-bejelentési kérelmet aláírja és intézkedjék annak a Magyar 

Államkincstárnál történő nyilvántartásba vétele iránt. 

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. október 18. 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012-10-18 

 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 



 

Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. október 18. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

95/2012. (X. 18.) számú képviselő–testületi határozat 

kölcsönszerződés 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a kölcsönszerződést, mely szerint Ezer János 1.300.000 

forint összegű, éven belüli kölcsönt nyújt az önkormányzatnak az átmeneti, likviditási 

gondok megoldására.  

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

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

Határidő: 2012. október 25.,, illetve a szerződés szerint  

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012-10-18 

 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 



Kivonat 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. október 18. napján tartott  

üléséről készített  

jegyzőkönyvből  

 

 

96/2012. (X. 18.) számú képviselő–testületi határozat 

Fácánkerti Kisfészek Szálló díjai 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fácánkerti Kisfészek 

Szálló 2012. október 19. napjától érvényes díjait az alábbiakban határozza meg:  

 

a) 2000 Ft/fő/éj 

b) 14 év alatti gyermekek részére: 1500 Ft/fő/éj 

 

 

 

Orbán Zsolt sk.    dr. Varga Katalin sk. 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

 

Fácánkert, 2012-10-18 

 

 

 

 

     Bátori Istvánné 

igazgatási ügyintéző 

 

 


