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Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27. napján, 8.00 órai 

kezdettel, a Fácánkerti Községháza tárgyalótermében tartott nyilvános, rendes üléséről. 

 

Jelen voltak:  

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai közül: 

           Orbán Zsolt polgármester 

  Győrkyné Benke Margit képviselő 

  Tarjáni Gyula képviselő 

                                                                                                                                              

A tanácskozási joggal résztvevők közül:  

  dr. Varga Katalin jegyző  

   

Orbán Zsolt polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülésen a 

képviselő-testület öt tagjából négy megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendet. A javaslatot a képviselő-testület 

egyhangú igen eredményű szavazással elfogadta.  

 

Napirend:  

1.) Az ivóvízbázis-védelmi társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról  

Előterjesztő: Orbán Zsolt polgármester 

2.) Az ebrendészeti telep közös fenntartására létrehozott társulás megállapodásának 

felülvizsgálata  

Előterjesztő és előadó: Orbán Zsolt polgármester 

Egyebek  

Kérdések, interpellációk 

 

1.) Az ivóvízbázis-védelmi társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról  

Előterjesztő: Orbán Zsolt polgármester 

 

Orbán Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  

 

Kérdés, más javaslat nem volt, a polgármester szavazást rendelt el. A képviselő-testület 

egyhangú szavazással, - három igen szavazattal - elfogadta az alábbi határozatot:  
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81/2013 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat 

az ivóvízbázis-védelmi társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146.§ (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján felülvizsgálta a Bogyiszló-Tolna-Fácánkert Ivóvízbázis-

védelmének fejlesztéséért létrehozott társulás társulási megállapodását, és a társulást jogi 

személyiségű társulássá alakítja át. Az erről szóló társulási megállapodást az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja. 

2.)  A képviselő-testület az Önkormányzati Társulás Bogyiszló-Tolna-Fácánkert Ivóvízbázis-

védelmének fejlesztéséért Társulási Tanácsába Orbán Zsolt polgármestert delegálja.    

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  

Határidő: 2013. június 30.   

Felelős: Orbán Zsolt polgármester 

 

2.) Az ebrendészeti telep közös fenntartására létrehozott társulás megállapodásának 

felülvizsgálata  

Előterjesztő és előadó: Orbán Zsolt polgármester 

 

Orbán Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést.  

 

Kérdés, más javaslat nem volt, a polgármester szavazást rendelt el. A képviselő-testület 

egyhangú szavazással, - három igen szavazattal - elfogadta az alábbi határozatot:  

 

82/2013 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat 

a helyi önkormányzatok kötelező feladatkörébe tartozó kóbor ebek befogására, 

őrzésére, értékesítésre vagy ártalmatlanná tételére, ebrendészeti telep közös 

fenntartására Társulás társulási megállapodása felülvizsgálatáról 

1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146. § (1) bekezdésének 

felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladatkörébe tartozó kóbor 

ebek befogására, őrzésére, értékesítésre vagy ártalmatlanná tételére, ebrendészeti telep 

közös fenntartására létrehozott társulás társulási megállapodását felülvizsgálta és a 

társulás megszüntetését határozta el 2013. június 30. napjával. 
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2.) A képviselő-testület elfogadja a határozat melléklete szerinti, ebrendészeti 

szolgáltatási szerződést, egyúttal felhatalmazza Orbán Zsolt polgármestert annak 

aláírására.   

 

 

Egyéb nem hangzott el, a polgármester az ülést 8 óra 24 perckor bezárta. 

 

 

Orbán Zsolt                                        dr. Varga Katalin 

                                polgármester      jegyző 


