
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7136 Fácánkert, Árpád utca 12. 
 

„A városi képviselő a település 
egészéért, valamint 
választókerületéért vállalt 
felelősséggel képviseli választói 
érdekeit.” 
 

Szám: 01/44-2/2022 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 
14-i nyilvános üléséről 

 
Az ülés kezdete:   17 00 óra 
 
Az ülés helye:  Községháza (7136 Fácánkert, Árpád u.12.) 
 Tanácskozó terem 
 
Jelen vannak: 
Orbán Zsolt polgármester, Győrkyné Benke Margit alpolgármester, Károlyi Kálmán, 
Füredi Tamás, Bakó Norbert képviselők 
 
Tanácskozási joggal megjelentek, meghívottak: 
Ezerné dr. Huber Éva jegyző, Feri Lívia jegyzőkönyvvezető 
 
Orbán Zsolt polgármester: 
Szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeket és Fácánkert Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait! Megállapítom, hogy Fácánkert 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5 tagú testületéből 5 képviselő 
jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testületi ülést megnyitom. 
 
A Napirenddel kapcsolatban változást szeretnék indítványozni a IX. sz. „Döntés 
Wéber Tamás kérelméről” című napirendi pont levételét javaslom, a további sorrend 
maradjon változatlan. Szavazásra teszem fel a módosított napirend elfogadását. Aki 
a napirenddel egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 
  
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Napirend: 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (9. sz. előterjesztés) 

Előadó:  Orbán Zsolt polgármester 
 
II. Fácánkert Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása (10. sz. előterjesztés) 



Előadó:   Orbán Zsolt polgármester  
 
III. Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése (11. sz. 

előterjesztés) 
Előadó:      Ezerné dr. Huber Éva jegyző  

 
IV. Fácánkert Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés tárgyalása (12. sz. 

előterjesztés) 
Előadó:  Orbán Zsolt polgármester 
 

V. Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról (13. sz. 
előterjesztés) 
Előadó:   Ezerné dr. Huber Éva jegyző 
 

VI. Helyi Választási bizottsági tagok megválasztása (14. sz. szóbeli előterjesztés) 
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző 
 

VII. Döntés a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében 
együttműködési megállapodás megkötéséről (15. sz. előterjesztés) 
Előadó:   Orbán Zsolt polgármester  

 
VIII. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására a 2022/2023-as 

nevelési évre (16. sz. szóbeli előterjesztés) 
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző 

 
IX. A helyi civil szervezetek beszámolója a 2021. évi tevékenységükről, 

működésükről, működési támogatás elszámolásáról. (18. sz. előterjesztés) 
Előadó:  Civil szervezetek vezetői 

 
X. 2022. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése (19. sz. előterjesztés) 

Előadó:   Orbán Zsolt polgármester 
 
XI. Egyebek 
 
A napirendi pontok tárgyalása: 
 

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (9. sz. 
előterjesztés) 

Előadó:  Orbán Zsolt polgármester 
 

Orbán Zsolt polgármester: 
Első napirendi pont keretében a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról 
szavazunk. 
 
Kérdések, hozzászólások következnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Orbán Zsolt 
polgármester szavazásra bocsájtja a határozati javaslat elfogadását. 
 



Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 
 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 10/2022. (II.14.) önkormányzati határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 67/2021. (XI.4.), 68/2021. (XI.4.), 73/2021. (XI.4.), 
74/2021. (XI.4.), 76/2021. (XII.2.), 77/2021. (XII.2.), 
78/2021. (XII.2.), 80/2021. (XII.2.), 82/2021. (XII.2.), 
1/2022. (I.24.), 2/2022. (I.24.), 3/2022. (I.24.), 4/2022. 
(I.24.), 5/2022. (I.24.), 6/2022. (I.24.), 7/2022. (I.24.), 
8/2022. (I.24.), 9/2022. (I.24.) önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt 
elfogadta. 
 
 

II. Fácánkert Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapítása (10. sz. előterjesztés) 
Előadó:   Orbán Zsolt polgármester  

 
Orbán Zsolt polgármester: 
Jelen napirendi pont keretében Fácánkert Község Önkormányzatának adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
tárgyalunk. 
  
Kérdések, hozzászólások következnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Orbán Zsolt 
polgármester szavazásra bocsájtja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 

 
Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 11/2022. (II.14.) önkormányzati határozata 
Fácánkert Község Önkormányzatának adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról: 

  
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A 
§. alapján a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek 2022-2023-2024 évekre várható 
össze-gét a mellékelt táblázat (13. sz. melléklet) szerinti 
összegben jóváhagyja. 
 
Felelős: Orbán Zsolt polgármester 



Határidő: azonnal 
 

III. Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése (11. sz. 
előterjesztés) 
Előadó:      Ezerné dr. Huber Éva jegyző  

 
Orbán Zsolt polgármester: 
A tavalyi évben 2,2 millió Forintos összeg volt Községünk hozzájárulása a Közös 
Hivatal működéséhez. 2022. évben 2,3 millió Forint, mely a köztisztviselők 10%-os 
egységes béremelést is tartalmazza. 
 
Kérdések, hozzászólások következnek. 
 
Károlyi Kálmán képviselő: 
Csupán annyi kérdésem lenne, hogy mi a különbség az elismert és engedélyezett 
létszám között? 
 
Ezerné dr. Huber Éva jegyző: 
Az elismert jelentése, hogy a központi költségvetés alapján az állam ennyi főt 
finanszíroz normatív támogatásban. Az engedélyezett pedig az, amiről a két hivatal 
közösen megegyezett. 
 
Orbán Zsolt polgármester: 
További kérdések, hozzászólások következnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Orbán 
Zsolt polgármester szavazásra bocsájtja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 
 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 12/2022. (II.14.) önkormányzati határozata 
a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi 
költségvetéséről: 
 
1) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 
költségvetését az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2) A 2022. évi költségvetési évben a Tolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 292.102.583,- forint;  
b) kiadási főösszege:  292.102.583,- forint,   
c) engedélyezett létszám:                  37 fő.  
 
3) A Képviselő-testület a Tolnai Közös Önkormányzati 
Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét járulékokkal együtt 



köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint 
összegben határozzák meg.  
4) A képviselő-testület a 2022. évi 
illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban határozza meg.   
 
5) A képviselő-testületek megbízzák Tolna Város 
Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetése Tolna 
Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 
 
6) A Képviselő-testületek megbízzák Ezerné dr. Huber 
Éva jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2022. február 15., illetve 2022. december 31. 
Felelős: Appelshoffer Ágnes polgármester és Orbán Zsolt 
polgármester 
a végrehajtásért: Ezerné dr. Huber Éva jegyző 

 
 

IV. Fácánkert Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés tárgyalása (12. sz. 
előterjesztés) 

Előadó:  Orbán Zsolt polgármester 
 
Orbán Zsolt polgármester: 
Következő napirendi pont Fácánkert Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés 
tárgyalása. 
 
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett kiadási főösszege 
216.472.133 Ft, tervezett bevételi főösszeg pedig ezzel megegyező. 
 
A feladatfinanszírozást az önkormányzati hivatalok működtetésére, 
településüzemeltetésre (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, 
közutak fenntartása) szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásra, közművelődési 
feladatokra, szociális étkeztetésre, egyéb önkormányzati feladatok ellátására kapják 
az önkormányzatok. 
 
JETA pályázati forrásból az iskolatető felújítását tervezi az önkormányzat. A Magyar 

Falu Program keretében nyújtott pályázati forrásból a Petőfi Sándor utca 

útburkolatának felújítását, közösségszervező foglalkoztatását, valamint az 

iskolaépület nyílászáróinak cseréjét szeretnénk megvalósítani. A 

Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatból a Rákóczi utca útburkolatának 

felújítását, valamint VP pályázatból a Béke utca útburkolatának felújítását tervezi az 

önkormányzat.  

A Zrínyi utca, valamint Ady Endre utca útburkolat felújítására már 2021-ben 

megérkezett a pályázati támogatás, a felújítás 2022-ben fog elkészülni.  

A 2021. évi maradvány nyújt fedezetet az esetlegesen év közben benyújtandó 

fejlesztések önrészére.  



Személyi juttatások között a választott tisztségviselők, a közalkalmazottak, valamint a 
munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak juttatásai találhatók. A minimálbér, 
valamint a garantált bérminimum a 703/2021. (II.15.) Korm. rendelet alapján 200.000 
Ft/hó valamint 260.000 Ft/hó. A közfoglalkoztatási bér a 170/2011. (VIII.24.) Korm. 
rendelet alapján a minimálbér 50 %-a 100.000 Ft/hó. 
 
Kérdések, hozzászólások következnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Orbán Zsolt 
polgármester szavazásra bocsájtja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi rendeletét: 
 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, 
végrehajtásának rendjéről: 
 
Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről.  
 
Ez a rendelet 2022. február 14. napján lép hatályba. 
 
A rendelet kihirdetéséről- az Önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján- a jegyző 
gondoskodik. 
 
 

V. Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról (13. sz. 
előterjesztés) 
Előadó:   Ezerné dr. Huber Éva jegyző 

 
Orbán Zsolt polgármester: 
Jelen napirendi pont keretében a polgármester szabadságolási ütemtervének 
elfogadásáról tárgyalunk. Fácánkert község honlapján is megtalálható, hogy mely 
napokon van tervben, hogy szabadságra megyek. 
 
Orbán Zsolt polgármester: 
Kérdések, hozzászólások következnek. 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot. 
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze! 
 
 
  



Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 
 
 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 13/2022. (II.14.) önkormányzati határozata a 
polgármester szabadság-ütemtervének elfogadásáról: 
 
1.) Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
polgármester 2022. évi szabadság-ütemezését a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/A § (1) – (2) bekezdésére tekintettel az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
2022. február          nap       1  
2022. március       nap      5 
2022. április       nap 5 
2022. május           nap  2 
2022. június       nap   2 
2022. július       nap 7 
2022. augusztus      nap  4 
2022. október       nap 4 
2022. november      nap 2 
2022.december       nap 7 
  
2.) A Képviselő-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva jegyzőt 
a polgármester szabadságolásával kapcsolatos ügyviteli 
feladatok ellátására. 
   
Felelős: Ezerné dr. Huber Éva jegyző   
Határidő: 2022. év folyamatos 
 

 
VI. Helyi Választási bizottsági tagok megválasztása (14. sz. szóbeli előterjesztés) 

Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző 

Orbán Zsolt polgármester: 
Helyi Választási Bizottság tagjai: 

 Johanovics Györgyné elnök 

 Kistoronyi Brigitta 

 Antusné Rencz Katalin  

 Konyesnyi Lászlóné 

 Szeleczki Attiláné 
 
Póttagok: 

 Guldné Müller Brigitta 

 Rikker Anita Márta 
 
Füredi Tamás képviselő: 
A Korona vírus járványra tekintettel javaslom további tagok megválasztását. 



 
Orbán Zsolt polgármester: 
Egyet értek Képviselő úr javaslatával. A Helyi Választási bizottsági póttagok közé, az 
alábbi személyem megválasztását javaslom: 

 Doszpoth Ferenczné Fácánkert, Hunyadi utca 11. 

 Acsádi Anikó Fácánkert Jókai utca 4. 
 
Kérdések hozzászólások következnek. 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az határozati 
javaslatot a javasolt tagok névsorával. 
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze! 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 
 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 14/2022. (II.14.) önkormányzati határozata 
a Helyi Választási bizottsági tagok megválasztásáról: 
 
1. Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23. § alapján az alábbi Helyi Választási bizottsági 
tagokat választja meg: 
 

 Doszpoth Ferenczné Fácánkert, Hunyadi utca 11. 

 Acsádi Anikó Fácánkert Jókai utca 4. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy az országgyűlési választások, valamint az 
országos népszavazás előkészítésével kapcsolatos 
kötelezettségeinek a törvényben és a kapcsolódó 
jogszabályokban meghatározott határidőig tegyenek 
eleget. 
 
Felelős: Ezerné dr. Huber Éva jegyző, Orbán Zsolt 
polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
 
VII. Döntés a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében 

együttműködési megállapodás megkötéséről (15. sz. előterjesztés) 
Előadó:   Orbán Zsolt polgármester  

 
Orbán Zsolt polgármester: 
Következő napirendi pontunk keretében a háziorvosi ügyeleti ellátás 
folyamatosságának biztosítása érdekében megkötendő megállapodásról tárgyalunk.  
 
Kérdések, vélemények, hozzászólások következnek. 
 



 
 
Győrkyné Benke Margit alpolgármester: 
Jól értem, hogy az a szervezet, amely most biztosítja az ügyeleti ellátást, olyan 
változtatásokat szeretne eszközölni, melyeket mi nem nézünk jó szemmel? 
 
Orbán Zsolt polgármester: 
80 %-kal emelnék meg a jelenlegi árat.  
 
Győrkyné Benke Margit alpolgármester: 
Vannak adatok arról, hogy milyen kihasználtsággal működik az ügyeleti ellátás?  
 
Orbán Zsolt polgármester: 
Véleményem szerint, ebben az esetben nem számít a kihasználtság. Erre szükség 
van.  
 
Károlyi Kálmán képviselő: 
Mivel indokolják ezt az emelést? 
 
Ezerné dr. Huber Éva jegyző: 
Az egészségügybe dolgozók jelentős béremelkedésével, valamint az egyre 
magasabb költségeikkel. A közbeszerzési törvény maximum infláció mértékével 
engedte eddig a díj emelését, ez az emelés elmondásuk szerint nem fedezte teljes 
mértékben a költségeiket. Korábban szerették volna már 50%-al emelni a díjat, de 
erre jelen szerződés nem adott lehetőséget. Nem szeretnének a továbbiakban 
veszteségesen üzemelni, ezért szükségesnek látják ezt a nagy mértékű áremelést.  
 
Károlyi Kálmán képviselő: 
Van esetleg arról információnk, hogy a többi Önkormányzat - akiket érint ez a 
szerződés – el fogják fogadni a változtatást? 
 
Ezerné dr. Huber Éva jegyző: 
Úgy gondolom, ezt minden Önkormányzat el fogja fogadni. Meg fogjuk találni az erre 
megfelelő szervezetet, a közbeszerzési eljárás során.  
 
Orbán Zsolt polgármester: 
Nem látom annak sem értelmét, hogy Szekszárdhoz csatlakozzunk. Mivel azzal 
járna, hogy a Fácánkerten élőknek ahhoz, hogy igénybe vegyék az ügyeleti 
szolgáltatást át kéne utazniuk Szekszárdra, ami lássuk be, nem kis távolság.  Viszont 
a jelenlegi ellátás színvonala hagy némi kívánnivalót maga után.  
 
További kérdés, vélemény van esetleg ezzel kapcsolatban? 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze! 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 
 



  



Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 15/2022. (II.14.) önkormányzati határozata a 
központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása 
érdekében együttműködési megállapodás megkötéséről: 
 
1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a központi háziorvosi ügyeleti 
feladatok ellátása érdekében 2022. március 31-től - 2022. 
július 31-ig terjedő határozott időtartamra Tolna Város 
Önkormányzata beszerzési eljárást folytasson le Tolna 
Város, Fadd Nagyközség, Bogyiszló Község, Fácánkert 
Község vonatkozásában.  

 
2.) A Képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert a 
települések között kötendő Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, 
hogy gondoskodjon a határozat Tolna Város Önkormányzata 
részére történő megküldéséről. 

 
Felelős: Orbán Zsolt polgármester 
     Ezerné dr. Huber Éva jegyző  
Határidő: 2022. március 22. 
 
 

VIII. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására a 2022/2023-as 
nevelési évre (16. sz. előterjesztés) 
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző 

 
Orbán Zsolt polgármester: 
Jelen napirendi pont keretében az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról a 
tárgyalunk, a 2022/2023-as nevelési évre. 
 
Kérdések, hozzászólások következnek. 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze! 
 

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 

 
Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 16/2022. (II.14.) önkormányzati határozata 
az óvodai beíratás időpontjának meghatározására a 
2022/2023-as nevelési évre:  
 



1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 
83.§ (2) bek. b) pontja alapján az óvodai beíratás 
időpontjaként a 2020/2021-es nevelési évre az alábbi 
időpontokat határozza meg: 
 
 2022. április 20. 7.30-16.00 óra 
 2022. április 21. 7.30-16.00 óra 

Helyszín: Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda (telephely) 
      (7136 Fácánkert, Árpád u. 34.) 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva 
jegyzőt a beíratásról szóló fenntartói közlemény 
elkészíttetésére és közzétételére. 
 
Felelős: Ezerné dr. Huber Éva jegyző (a 2. pontban 
foglaltakért) 
Határidő: 2022. március 7. (a 2. pontban foglaltakra) 

 
 
IX. A helyi civil szervezetek beszámolója a 2021. évi tevékenységükről, 

működésükről, működési támogatás elszámolásáról. (18. sz. előterjesztés) 
Előadó:  Civil szervezetek vezetői 
 

Orbán Zsolt polgármester: 
Jelen napirendi pont keretében a civil szervezetek beszámolójának elfogadásáról 
tárgyalunk. 
 
A civil szervezetek közül 2021. évben a Forgatós Közhasznú Egyesület és a 
Fácánkerti Polgárőr Egyesület részesült támogatásban.  
A Fácánkerti Polgárőr Egyesület 100.000 Ft támogatásban részesült, melyet a 2021. 
évi működési költségeire fordított. 
A Forgatós Közhasznú Egyesület 80.000 Ft támogatásban részesült, melyet 
működési költségekre /könyvelési költség, ügyviteli szolgáltatás, irodaszer, 
nyomtatvány, bankszámla vezetési költségek/ fordított. 
 
A kiutalt támogatások elszálásra kerültek, a beszámolók pedig az előterjesztéssel 
kiküldésre kerültek. 
 
Kérdések, hozzászólások következnek. 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az I. sz. határozati 
javaslatot.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze! 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 
  



Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 17/2022. (II.14.) önkormányzati határozata 
a Fácánkerti Polgárőr Egyesület 2021. évi szakmai és 
pénzügyi beszámolójáról: 
 
1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fácánkerti Polgárőr Egyesület 2021. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolóját megtárgyalta, és azt a 
mellékelt tartalommal elfogadja, egyben megköszöni a 
szervezet munkáját. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
érintett részére történő megküldéséről. 
 
Felelős: Orbán Zsolt polgármester  
Határidő: 2022. február 28. 
 

Orbán Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a II. sz. határozati javaslatot. 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 
 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 18/2022. (II.14.) önkormányzati határozata 
a Forgatós Közhasznú Egyesület 2021. évi szakmai és 
pénzügyi beszámolójáról: 
 
1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Forgatós Közhasznú Egyesület 2021. évi 
beszámolóját megtárgyalta, és azt a mellékelt tartalommal 
elfogadja, egyben megköszöni a szervezet munkáját. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
érintett részére történő megküldéséről. 
 
Felelős: Orbán Zsolt polgármester  
Határidő: 2022. február 28. 
 
 

X. 2022. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése (19. sz. előterjesztés) 
Előadó:   Orbán Zsolt polgármester 
 

Orbán Zsolt polgármester: 
Javaslom a 2022. évi közmeghallgatás időpontját 2022. szeptember 28. napjára 
17:00 órára kitűzni. A helyszín pedig legyen Fácánkert, Árpád utca 14. Faluház.  
 
Kérdések, hozzászólások következnek. 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2022. évi közmeghallgatás időpontja 2022. 



szeptember 28. napja 17:00 óra legyen, a helyszín pedig Fácánkert, Árpád utca 14. 
Faluház. 
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze! 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 
 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 19/2022. (II.14) önkormányzati határozata 
a 2022. évi közmeghallgatás időpontjának és 
napirendjének meghatározásáról: 
 
1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2022. évi közmeghallgatás időpontját az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
A közmeghallgatás időpontja: 2022. szeptember 28. 17:00 
óra 
 

A közmeghallgatás helyszíne: 7136 Fácánkert, Árpád u. 
14. Faluház 

Napirend: 
 
- Tájékoztató beruházások állásáról, a várható 
fejlesztésekről. 
- Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, 
hogy az önkormányzati SZMSZ-ben foglaltaknak 
megfelelően a közmeghallgatást hívja össze. 
 
Felelős: Orbán Zsolt polgármester 
Határidő: 2022. augusztus 26. 

 
XI.  Egyebek 
 
Orbán Zsolt polgármester: 
2022. január 24-i ülésen az 1/2022(I.24.) önkormányzati határozatában döntött a 
Képviselő-testület a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó 
pályázatról. A Pályázatban felsorolt összegek utólagos módosítása szükségessé vált. 
Így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg és fogadja el az alábbi 
határozati javaslatot: 
 
„Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (II.14) 
önkormányzati határozata a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 
benyújtandó pályázatról szóló 1/2022. (I.24.) önkormányzati határozat 
módosításáról:  

 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatról szóló 1/2022. (I.24.) 
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 



 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) által meghirdetett pályázati 
kiírásra az ötös ablakba („Közösségi épületek létesítésére, felújítására, 
korszerűsítésére”) „Iskola épület felújításának I. üteme” címmel pályázatot kíván 
benyújtani, mely keretein belül az Iskolaépület tetőszerkezetét kívánja felújítani. A 
beruházás összértéke bruttó 15.050.960,-Ft, mely megvalósításához Fácánkert 
Község Önkormányzata a 85%-os támogatási intenzitást figyelembe véve 
2.257.644,-Ft, azaz 15%-os önerő biztosítása mellett 12.793.316,-Ft támogatást 
igényel. 
 
Az önkormányzati finanszírozás összege a 2022. évi költségvetésbe beépítésre 
kerül. 
 
A Képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 
elkészítéséről és a szükséges dokumentumok benyújtásáról.  
 
Felelős: Orbán Zsolt polgármester  
Határidő: 2022. január 31.” 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel a módosító határozati 
javaslatot. 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatát: 
 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 20/2022. (II.14) önkormányzati határozata 
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 
benyújtandó pályázatról szóló 1/2022. (I.24.) 
önkormányzati határozat módosításáról:  

 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 
benyújtandó pályázatról szóló 1/2022. (I.24.) 
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány (JETA) által meghirdetett pályázati kiírásra az 
ötös ablakba („Közösségi épületek létesítésére, 
felújítására, korszerűsítésére”) „Iskola épület felújításának 
I. üteme” címmel pályázatot kíván benyújtani, mely 
keretein belül az Iskolaépület tetőszerkezetét kívánja 
felújítani. A beruházás összértéke bruttó 15.050.960,-Ft, 
mely megvalósításához Fácánkert Község 
Önkormányzata a 85%-os támogatási intenzitást 
figyelembe véve 2.257.644,-Ft, azaz 15%-os önerő 
biztosítása mellett 12.793.316,-Ft támogatást igényel. 
 



Az önkormányzati finanszírozás összege a 2022. évi 
költségvetésbe beépítésre kerül. 
 
A Képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és a 
szükséges dokumentumok benyújtásáról.  
 
Felelős: Orbán Zsolt polgármester  
Határidő: 2022. január 31. 

 
 
Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, egyéb kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, Orbán Zsolt polgármester megköszöni az ülésen résztvevők 
közreműködését, majd az ülést bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Orbán Zsolt Ezerné dr. Huber Éva 
 polgármester  jegyző 
 


