
 

 

 

„A települési képviselő a település egészéért vállalt 

 felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.” 

 

M E G H Í V Ó 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (2) bekezdésében biztosított 

jogomnál fogva Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését  

 

2013. február 14. napján 9.00 órára 

összehívom. 

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme (7136 Fácánkert, Árpád utca 12.)  

 

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 

történt eseményekről  

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  

Előterjesztő és előadó: Orbán Zsolt polgármester     

 

2) Fácánkert Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet   

Előadó és előterjesztő: Orbán Zsolt polgármester   

  

3) Szerződés szociális étkeztetés keretében történő élelmiszervásárlásra 

Előadó és előterjesztő: Orbán Zsolt polgármester 

4) A szociális ellátásokról szóló 8/2011. (IV. 22.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó és előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 

 



5) Helyi civil szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása  

Előadó és előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 

6) Pályázat kiírása a helyi civil szervezetek 2013. évi támogatására  

Előadó és előterjesztő: Orbán Zsolt polgármester 

7) Az önkormányzat által támogatott rendezvények 2013. évben 

Előadó: Rikker Anita Márta ifjúsági referens 

8) Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási terv  

Előterjesztő és előadó: Orbán Zsolt polgármester  

9) Az önkormányzat alkalmazottainak cafetéria - juttatása  

Előterjesztő és előadó: Orbán Zsolt polgármester   

10) Fácánkert Község polgármesterének cafetéria-juttatása  

Előterjesztő és előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

11) Törvényességi felhívás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 18 /2007. (XII.7.) számú önkormányzati rendeletre 

Előadó és előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 

12) Törvényességi felhívás a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv hiánya miatt  

Előadó és előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 

13)  Tájékoztatás a jegyző teljesítményértékeléséről  

Előadó és előterjesztő: Orbán Zsolt polgármester  

 

Egyebek  

Kérdések, interpellációk 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom, és kérem szíves megjelenését! 

 

Fácánkert, 2013. február 4. 

 

      Üdvözlettel: 

                                 

Orbán Zsolt  

polgármester 

 

 



Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak: 

1. Jegyző, gazdálkodási ügyintéző, igazgatási ügyintéző 

2. Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda vezetője, fácánkerti kihelyezett óvoda csoportvezetője 

3. Ifjúsági referens 

4. Fácánkert Községért Közalapítvány kuratóriumának elnöke 

 

Jelen ülésre meghívott: 


