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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. január 30.-án 16.00. 
órakor kezdődött  testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza ülésterme 
 
Jelen vannak: Figler János polgármester, Antal Zsolt jegyző, Tőkés Lajosné alpolgármester, 
Marsi Gábor képviselő, Medveczki József képviselő 
 
Figler János polgármester - Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy az 5 fő képviselőből jelen van 4 fő, az ülés határozatképes. 
Felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Pappné Szente Erikát. Javaslatot tesz a napirendre, és Tőkés 
Lajosné, valamint Medveczki József képviselők személyében a jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
Felkéri a képviselőket, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, valamint a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014. (I.30.) számú határozata  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Tőkés Lajosné 
alpolgármestert és Medveczki József képviselőt. 

 
Figler János polgármester - Felkéri a képviselőket, aki a meghívóban szereplő napirendi 
pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2014. (I.30.) számú határozata  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a napirendre tett javaslatot. 

 
Napirendi pontok: 

 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés közt tett fontosabb 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Figler János polgármester 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének alakulásáról 
Előterjesztő: Figler János polgármester 

3.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I. forduló megvitatása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 



4.) 2014. évi munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 

5.) Decs Nagyközség Önkormányzatával kötött- az óvodai étkezésre vonatkozó – szállítási 
szerződés módosítása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 

6.) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Antal Zsolt jegyző 
 
7.) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó Közszolgálati 
Szabályzat, illetve Cafeteria szabályzat megvitatása 
Előterjesztő: Antal Zsolt jegyző 

8.)A  Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria-juttatás keretösszegének megállapítása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
9.) Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodás II. szám módosításának jóváhagyása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
10.) Egyebek 
 
Kovács Barna képviselő megérkezett 16.14-kor 
 
1.napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés 
között tett fontosabb intézkedésekről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem 
tett.  
Megkérdezi, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával, és a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. 
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy az előző testületi ülésen megállapodtak abban, hogy 
a vezetékes telefonokat kódokkal látják el. A határidő 2014. január 31.-e volt. Megkérdezi, 
hogy a polgármester tett-e lépéseket az ügyben. 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a T-HOME-től a következő napra kapott 
időpontot.  
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014. (I.30.) számú határozata 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztató 
elfogadásáról  



Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, és a két ülés közt tett fontosabb intézkedésekről 
jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzatának 2013. évi költségvetésének alakulásáról 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a költségvetés kiadási oldalán túllépték az 
előirányzatot, a jövőben szigorúbb, fegyelmezettebb gazdálkodás szükséges. 
Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Megállapodás a Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról értelmezési problémákat okozott a két hivatal között az állami pénzeszközök 
elosztásával kapcsolatban. A megállapodás rendelkezik az állami finanszírozás elosztásáról. A 
13. pont kimondja, hogy a Bátai Közös Hivatal Sárpilisi Kirendeltségének létszáma 3 fő 
ügyintéző: 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő igazgatási ügyintéző. Az 5. 
pont kimondja, hogy a 13. pontban meghatározott létszámot az állami finanszírozás keretein 
belül 100%-ig lefinanszírozottnak tekinti annak bérjellegű részét bérezésre, egyéb részeit 
vagy maradványát a Sárpilisi kirendeltség dologi költségeire illetve működési költségekre 
fordítja. Az elmondott értelmezés szerint Sárpilis részéről nem áll fenn adósság Báta felé, 
ellenkezőleg a Bátai Önkormányzat tartozik Sárpilisnek.  Ugyanakkor a Báta a Megállapodás 
4. pontjára hivatkozik, amely kimondja, hogy a szerződő felek kijelentik, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek a 
településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá, amennyiben a központi költségvetés 
a feladatfinanszírozás keretében nem vagy nem teljes mértékben finanszírozza azt. Elmondja, 
hogy megpróbálnak megegyezni, amennyiben nem sikerül, úgy a Tolna Megyei 
Kormányhivataltól kérnek hivatalos állásfoglalást. 
Megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 4 igen szavazattal,  1 tartózkodik szavazattal ellenszavazat  nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (I.30.) számú határozata 
 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének alakulásáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester beszámolóját az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Figler János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
 



3. napirendi pont:  Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I. 
forduló megvitatása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem 
tett.  
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy a temetőkapu elkészítésére 1.5 millió Ft lett 
tervezve. Véleménye szerint nem kell ilyen szintű beruházás. 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a tervek szerint lett a kapu kialakítva, ezért 
ezen már nem lehet módosítani. 
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014. (I.30.) számú határozata 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezet I. forduló megvitatásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetését az I. fordulóban 
megtárgyalta, és továbbtervezésre alkalmasnak találta 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
4. napirendi pont: 2014. évi munkaterv elfogadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Átadja a szót Antal Zsolt Jegyző Úrnak. 
 
Antal Zsolt Jegyző- Ismerteti az előterjesztést. 
 
Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014. (I.30.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról 



Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(III.I.) önkormányzati 
rendelete 5 §.-ában foglaltakra figyelemmel - a 2014. évi 
munkatervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Zsolt jegyző (az ülésterv kiküldéséért) 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
5. napirendi pont: Decs Nagyközség Önkormányzatával kötött - az óvodai étkezésre 
vonatkozó – szállítási szerződés módosítása. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy előreláthatóan 2014. 
tavaszától a gyerekek étkeztetését a helyi konyháról oldják meg, amennyiben kedvezőbb 
ajánlatot kapnak. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, 
kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2014. (I.30.) számú határozata 
 
Decs Nagyközség Önkormányzatával kötött szállítási 
szerződés meghosszabbításáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
augusztus 30. napján kötött szállítási szerződést a felek 
kölcsönös és egybehangzó akaratának megfelelően az alábbiak 
szerint módosítja: 
- szerződés időtartama meghosszabbodik 2014. július 31. 
napjáig, 
- a szállítási díj összege nettó 28.000 Ft/hó összegre módosul- 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
6. napirendi pont: Bátai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (Az előterjesztés 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Átadja a szót Antal Zsolt jegyzőnek. 
 
Antal Zsolt jegyző- Ismerteti az előterjesztést 
 
Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 



 
Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 
 
1/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (A rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
7. napirendi pont: A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 
Közszolgálati Szabályzat, illetve Cafeteria szabályzat megvitatása (Az előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Antal Zsolt jegyző- Elmondja, hogy a hivatalt a jegyző vezeti a polgármester irányítása 
mellett. A Szabályzatok elkészítése a jegyző feladata, amelyek hatálybalépéséhez a 
polgármester jóváhagyása szükséges. Ez a jövőben így fog megvalósulni. Jelen esetben 
viszont az egyik szabályzat a költségvetést érinti, a másik a köztisztviselők jogállását 
részletezi, ezért helyes, ha ezt a képviselők még a hatályba léptetés előtt megismerik. 
 
 
Figler János polgármester- Ismerteti az előterjesztést a választható béren kívüli juttatások 
(Cafeteria) szabályzatáról. Megkérdezi, hogy a van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014. (I.30.) számú határozata 
 
A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire 
vonatkozó választható béren kívüli juttatások (cafeteria) 
Szabályzatának elfogadásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Bátai 
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 
választható béren kívüli juttatások (cafeteria) Szabályzatát a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal  elfogadja. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Antal Zsolt jegyző 
 
 

 
Figler János polgármester- Ismerteti az előterjesztést a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályzatáról. Megkérdezi, hogy a 
van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 



Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2014. (I.30.) számú határozata 
 
A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire  
vonatkozó Közszolgálati Szabályzat elfogadásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai 
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 
Közszolgálati Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Antal Zsolt jegyző 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
8. napirendi pont: A Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria-juttatás keretösszegének 
megállapítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy a van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2014. (I.30.) számú határozata 
 
A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói béren kívüli 
juttatásainak keretösszegének megállapításáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 
dolgozói béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2014. évre 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. Törvény 54.§. (2) bekezdése alapján bruttó 
200.000,-Ft/fő összegben állapítja meg, melynek adóterheit 
(SZJA: 1,19x16% és EHO: 1,19x14%) a köztisztviselőt 
megillető keretösszegből a munkáltató fizeti meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi 
költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek 
megfelelően terveztesse be. 
Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Figler János polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
9. napirendi pont: Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodás II. szám módosításának 
jóváhagyása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 



Figler János polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, 
aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2014. (I.30.) számú határozata 
 
A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodás II. számú módosításának 
jóváhagyásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete; 

a.) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak 
Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás társulási megállapodásának II. számú 
módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

b.) felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának és az új, egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének az aláírására 

  Határidő: azonnal és 2014. február 28. 
Felelős Figler János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
 
1.) Együttműködési megállapodás Sárpilis Község Képviselő-testülete és a Sárpilisi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a megállapodás 
tartalmilag nem változott, apróbb pontosításokra volt szükség, amelyet elvégzett a jegyző. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2014. (I.30.) számú határozata 
 



Sárpilis Község Képviselő-testülete és a Sárpilisi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról   
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
a.) a Sárpilis Község Képviselő-testülete és a Sárpilisi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési 
megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja.  

b.) felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 
  Határidő: azonnal 

Felelős Figler János polgármester 
 
 
2.) Iskolai farsang támogatása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy minden évben 
támogatják az iskola rendezvényeit. 
Javasolja, hogy a farsangi rendezvényt idén is támogassák 1000.-Ft/fő-vel. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2014. (I.30.) számú határozata 
 
A sárpilisi iskolai farsang támogatásáról 
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
sárpilisi iskolások és óvodások 2014. február 22.-én 
tartandó farsangi rendezvényét 1000,-Ft/fő összegben 
támogatja, a 2014. évi költségvetés tartalékalap terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
3.) Határozati javaslat a Sárpilis településen épített virágágyások és a Kossuth L. utcában 
megépült térkő járda költségeinek, mennyiségének jóváhagyásáról 

 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a településen  épült valamint a Kossuth Lajos 
utcában térkövezett járda  meghaladta a  Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott 
költségeket  és mennyiséget, ezért határozati javaslattal él, miszerint a testület a fent említett 
beruházások tényleges költségeit hagyja jóvá. 
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy nem áll módjában elfogadni. Egyrészt a Kossuth 
Lajos utcai járda építésére nem volt testületi határozat. A járda drágán épült, a 14.100,-Ft/m2 
ár irreálisan magas, ezért utólagosan ezt nem hagy jóvá. A virágágyások építésére született 
testületi határozat, azonban az abban meghatározott összeget mintegy 120.000,-Ft-tal 
túllépték. 
 



Figler János polgármester- Elmondja, hogy a virágágyások ügyében minden képviselővel 
egyeztetett a beruházás költségeinek emelkedéséről. Ezért kéri a határozat jóváhagyását. 
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 
 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2014. (I.30.) számú határozata 
 
A Sárpilis településen épített virágágyások és a Kossuth 
Lajos utcában megépült térkő járda költségeinek, 
mennyiségének jóváhagyásáról  
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Sárpilis településen épült virágágyások valamint a Kossuth L. 
utcában megépült térkő járda mennyiségét, költségeit a nevezett 
beruházások lényeges körülményeit a ténylegesen megvalósult 
módon, mennyiségben és költségek elismerésével hagyja jóvá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
4.) A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének 
jóváhagyása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, 
aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2014. (I.30.) számú határozata 
 
A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. 
évi költségvetésének jóváhagyása 
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi 
költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja 

 Határidő: 2014. január 31. 
 Felelős: Figler János polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van-e kérdés, 
észrevétel.  



 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy nem történtek meg a megfelelő lépések a 3C 
Telecom ügyében, holott többször is kért írásban tájékoztatást az irracionálisan magas 
telefonköltségek okáról. 
 
Figler János polgármester- Javasolja, hogy a Jegyző Úr és a saját aláírásával ellátva a 3C 
Telecom Kft.-től elkérik az összes az önkormányzattal kapcsolatos dokumentáció másolatát.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van-e 
valakinek felvetése. 
 
        
Más kérdés és felvetés nem volt, így az ülést a polgármester 17:45-kor berekesztette, majd 
17.50 órától zárt ülést rendel el 
 
 
 
 
                 
 Figler János          Antal Zsolt 
polgármester                                                                                         jegyző 

    
 
 
Tőkés Lajosné és Medveczki József 
        jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 


