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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 27.-én 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, Kovács Barna képviselő 
 
Figler János polgármester - Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy az 5 fő képviselőből jelen van 5 fő, az ülés határozatképes. 
Felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Pappné Szente Erikát. Javaslatot tesz a napirendre, és Marsi 
Gábor, valamint Kovács Barna 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2014.(III.27.) számú határozata  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Marsi Gábor és 
Kovács Barna képviselőt. 

 
Figler János polgármester - Felkéri a képviselőket, aki a meghívóban szereplő napirendi 
pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2014.(III.27.) számú határozata  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a napirendre tett javaslatot. 

 
Napirendi pontok: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés közt tett fontosabb 
intézkedésekről 
Előterjesztő : Figler János polgármester  
 
2.) A 2014. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
 
 



3.)Beszámoló az önkormányzat szociális-igazgatási feladatainak ellátásáról, a település 
szociálpolitikai helyzetéről 
Előterjesztő: Antal Zsolt jegyző, Pappné Szente Erika főelőadó 
 
4.) SZMSZ felülvizsgálata 
Előterjesztő: Antal Zsolt jegyző 
 
5.) Bátaszék város Gondozási Központjának Szakmai programjának  és  Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
6.) Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi , Szociális és gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
7.) EIKE elszámolása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
8.) Pszichiátriai értekezlettel kapcsolatos kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 

9.) Egyebek 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés 
közt tett fontosabb intézkedésekről (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. 
 
A Képviselő- testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodik szavazattal ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2014.(III.27.) 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: A 2014. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása (Az előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai 
megkapták. Hozzáfűzi, hogy önkéntes közérdekű tevékenységgel is meg lehet szerezni a 
jogosultságot  a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. 
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy egy-másfél évvel ezelőtt megkereste a 
polgármestert azzal a kéréssel, hogy ismertesse a képviselőkkel , hogy kik vesznek részt a 
közfoglalkoztatásban, azonban a tájékoztatót a mai napig nem kapták meg. 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a következő testületi ülésre az előterjesztések 
mellé csatolja a közfoglalkoztatásban résztvevők névsorát. 
Megkérdezi, hogy a közfoglalkoztatási tervvel 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 
29/2014.(III.27.) számú határozata  
 
A 2014. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
közfoglalkoztatási tervet a - jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal- jóváhagyja 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
3. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat szociális-igazgatási feladatainak ellátásáról, 
a település szociálpolitikai helyzetéről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Átadja a szót Antal Zsolt jegyzőnek 
 
Antal Zsolt jegyző- Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem tett.  
 
Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy a beszámolóval 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 
30/2014.(III.27.) számú határozata  
 
Az önkormányzat szociális-igazgatási feladatainak    
ellátásáról, a település szociálpolitikai helyzetéről szóló 
beszámoló jóváhagyásáról 

 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat szociális-igazgatási feladatainak ellátásáról, a 
település szociálpolitikai helyzetéről szóló beszámolót - a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal- jóváhagyja 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Zsolt jegyző 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
4. napirendi pont: SZMSZ felülvizsgálata (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 
 
Figler János polgármester- Átadja a szót Antal Zsolt jegyzőnek 
 
Antal Zsolt jegyző- Ismerteti az előterjesztést, javasolja, hogy a jelenlegi Szervezeti és 
Működési Szabályzaton a választások előtt ne módosítsanak. Elmondja, hogy az októberi 
választásokat követő alakuló ülésen el kell fogadni az SZMSZ-t. Javasolja, hogy az említett 
időpontban fogadják el az új SZMSZ-t, amely átláthatóbb, egyszerűbb lesz, és tartalmazza, 
hogy a Képviselő-testület milyen hatásköröket ad át a polgármesternek.  
 
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 
31/2014.(III.27.) számú határozata  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról 
 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot felülvizsgálta, és változatlan formában 
jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Zsolt jegyző 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
5. napirendi pont: Bátaszék város Gondozási Központjának Szakmai Programjának  és  
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (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. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2014.(III.27.) számú határozata  
 
Bátaszék város Gondozási Központjának Szakmai 
Programjának  és  Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási 
Központ Bátaszék Szakmai Programját és a mellékletét képező 
Szervezeti és Működési Szabályzatát - a jegyzőkönyv melléklete 
szerinti - új egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Határidő: 2014. március 16.  
Felelős: Figler János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 

 
6. napirendi pont: Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi , Szociális és 
gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem 
tett.  
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 
33/2014.(III.27.) számú határozata  
 
Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi , 
Szociális és gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. 
évi költségvetésének jóváhagyásáról 
 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bátaszék és 
Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi , Szociális és 
gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 
költségvetését  - a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – 
jóváhagyja 



Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 

7. napirendi pont: EIKE elszámolása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem 
tett.  
Megkérdezi, hogy a beszámolóval 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 
34/2014.(III.27.) számú határozata  
 
Az Egészséges Ivóvízért és Környezetért Egyesület 2013. 
évi elszámolásának jóváhagyásáról 
 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az 
Egészséges Ivóvízért és Környezetért Egyesület 2013. évi 
elszámolását  - a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – 
jóváhagyja 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
8. napirendi pont: Pszichiátriai értekezlettel kapcsolatos kérelem elbírálása (Az előterjesztés 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a Tolna Megyei Balassa János Kórház 
Pszichiátriai Osztálya és a pszichiátriai osztály dolgozói által létrehozott és működtetett 
„Lelki Egészségünkért –Szekszárd” Alapítvány nyerte el azt a jogot, hogy 2014. július 3-5. 
között megrendezze a XV. jubileumi Országos Pszichiátriai Szakdolgozói Kongresszust, 
Szekszárdon. 
A konferenciát a sárköz jegyében szerveznék. Szeretnék egy kicsit népszerűsíteni illetve 
megismertetni az itteni kultúrát a résztvevőkkel a szakmai programok mellett. 
Megkeresték a sárközi települések önkormányzatait is, hogy kérésüket továbbítsák a 
képviselő testületek felé, és lehetőség szerint támogassák a rendezvényt adományaikkal. 
Javasolja a testületnek, hogy az említett rendezvény támogatására ajánljanak fel 15.000Ft.-t. 
Megkérdezi, hogy a felajánlással 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 
35/2014.(III.27.) számú határozata  
 
A XV. jubileumi Országos Pszichiátriai Szakdolgozói 
Kongresszus támogatásáról 
 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 
3-5. között Szekszárdon megrendezésre kerülő  XV. jubileumi 
Országos Pszichiátriai Szakdolgozói Kongresszust 15.000Ft.-tal 
támogatja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
9. napirendi pont:  Egyebek 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy beérkezett három egyesület elszámolása. 
Javasolja, hogy az egyebek napirendi pontban hagyják jóvá a PILLÉS Egyesület, a Sárpilisért 
Egyesület valamint a Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2013. évi 
elszámolását. 
 
1.) PILLÉS Egyesület Sárpilis 2013. évi elszámolása(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti a Pillés Egyesület Sárpilis elszámolását. 
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 
36/2014.(III.27.) számú határozata  
 
PILLÉS Egyesület Sárpilis 2013. évi elszámolásának 
jóváhagyásáról 
 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete PILLÉS 
Egyesület Sárpilis 2013. évi elszámolását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
2.) A Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2013. évi elszámolása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 



Figler János polgármester- Ismerteti a Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület 2013. évi elszámolását.  
Megkérdezi, hogy az elszámolással 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 
37/2014.(III.27.) számú határozata  
 
Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület 2013. évi elszámolásának jóváhagyásáról 

 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Sárpilisi 
„Gerlice madár” Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2013. évi 
elszámolását jóváhagyja 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
3.) Sárpilisért Egyesület  2013. évi elszámolása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti a Sárpilisért  Egyesület  2013. évi elszámolását.  
Megkérdezi, hogy az elszámolással 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 
38/2014.(III.27.) számú határozata  

 
Sárpilisért Egyesület 2013. évi elszámolásának 
jóváhagyásáról 

 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárpilisért 
Egyesület 2013. évi elszámolását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
4.) Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti a Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 
2013. évi beszámolóját a településen végzett szakmai tevékenységéről. 
Megkérdezi, hogy a  Gondozási Központ beszámolójával kapcsolatban van-e 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 
39/2014.(III.27.) számú határozata  

 
A Gondozási Központ 2013. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
jóváhagyásáról. 

 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási 
Központ 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót - a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
5.) Szekszárdi Rendőrkapitányság déli KMB  csoport támogatása  
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy minden évben támogatják a helyi KMB 
csoportot. Tájékoztatja a testületet, hogy idén 120.000.-FT-t állítottak be erre a célra a 
költségvetésbe. A körzeti megbízottal folytatott beszélgetés során felmerült, hogy a csoportnak 
szüksége lenne egy speciális mobil térfigyelő kamerára. A kamera ára 79.000.-Ft +Áfa. 
Javasolja a Képviselő-testület tagjainak a kamera megvásárlását a helyi KMB csoport számára. 
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 
40/2014.(III.27.) számú határozata  

 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szekszárdi 
Rendőrkapitányság déli KMB  csoportja számára egy GSM 
Uovision típusú GSM alapú mobil térfigyelő kamerát vásárol 
79.000.-Ft+Áfa értékben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
6.) Sárpilisi közutak karbantartása 
 
Figler János polgármester- Javasolja  a képviselőknek, hogy a településen az utak 
elhanyagolt állapota miatt zúzott kővel szórják meg a közutakat. Elmondja, hogy 16m3 zúzott 
kő ára 90.000.-Ft. +Áfa, mely összeg az anyag és fuvardíjat tartalmazza.  
 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 
41/2014.(III.27.) számú határozata  
 
Zúzott kő vásárlásáról 

 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sárpilis 
község  közutjainak karbantartására 16m3 zúzott követ vásárol 
90.000.-Ft + Áfa értékben, mely összeg tartalmazza az anyag és 
fuvarköltséget. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
7.) Őshonos facsemeték vásárlásának jóváhagyása 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy sikeresnek ítéli az elmúlt évi programot, amely 
során őshonos magyar facsemeték kerültek kiosztásra a település lakói között. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait, hogy a facsemeték vásárlását 114.000.-Ft +Áfa értékben hagyják 
jóvá. 
 
Marsi Gábor képviselő- Kéri, hogy a gyümölcsfák vásárlásának megtárgyalását napolják el.  
 
Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy a  napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, javasolja elnapolni. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2014.(III.27.) számú határozata  
 
Facsemeték vásárlásáról 
 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete az őshonos 
magyar fajtájú facsemeték vásárlásának megtárgyalását elnapolja 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
8.) Vetőmag vásárlás  

 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan, idén is szeretnék 
támogatni a településen kiskertjeiket megművelőket. 160 csomag vírusmentes desire fajtájú 
burgonyát vásároltak 146.000.-Ft + Áfa értékben , és 50kg babot melynek ára bruttó 50.000.-Ft 
volt. A vetőmag kiosztása már folyamatban van. Kéri a testületet, hogy a vásárlást hagyják 
jóvá.  
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 
43/2014.(III.27.) számú határozata 
 
Vetőmag vásárlásáról  
 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete vetőmag 
vásárlását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

-160 csomag vírusmentes desire fajtájú burgonya 146.000.-Ft 
+ Áfa értékben 
-50kg bab  bruttó 50.000.-Ft értékben 

Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van-e kérdés, 
észrevétel.  
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy a Kossuth Lajos utcában megépült térköves járda 
utólagos jóváhagyását tisztességtelennek ítéli. A kivitelezés nem az előzetesen jóváhagyottak 
szerint lett végrehajtva. A járda építése 14.137.Ft/fm volt. Árajánlatot kért több vállalkozótól 
akik 8.000-10.000Ft/fm-es árat jelöltek meg. A polgármester a testületi határozatokat nem 
hajtja végre.  
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a Képviselő-testület a járda és a virágágyások 
építését a megvalósult módon, és annak lényeges körülményeit jóváhagyta a 2014. 01. 30.-i 
ülésen. 
 
Marsi Gábor képviselő- Írásbeli kérelmet adott be a 3C Telecom számhordozási 
nyilatkozatával kapcsolatban. A mai napig nem kapott választ. Testületi határozat született 
arról, hogy  az önkormányzat telefonvonalait a hivatal és az önkormányzat dolgozói számára 
kódokkal teszik elérhetővé, melynek határideje 2014. január 31.-e volt.   
 
Figler János polgármester- Elmondja, a T-Home  csak a szolgáltatás ellátásával 
foglalkozik. A telefonvonalak kódokkal történő ellátását másik cég végzi, akiktől árajánlatot 
kért. Az ajánlatot szeretné a képviselők elé terjeszteni, hogy határozatban döntsenek annak 
jóváhagyásáról. 
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy utánajárt annak, hogy az önkormányzat épületének 
mennyi az 1m2-re eső éves rezsi költsége. Ennek összege 4931.-Ft/év. 
A postának 5000.-Ft+ Áfa a bérleti díja. Rezsiköltséget nem fizet. A posta 24,5m2. Az éves 
rezsiköltsége 120. 810.-Ft. Az egy hónapra eső rezsi költsége 10.067.-Ft.  
 
Tőkés Lajosné alpolgármester- Elmondja, hogy a postát ő bérli. A helyiség egy részén 
raktár van ahol nincs se fűtés, sem világítás. 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy veszélyeztetettek a postahivatalok. Az, hogy a 
településen működik a hivatal, nagy segítséget jelent az itt élő embereknek. Meg kell 
becsülni a működő hivatalt.  
 
Figler János polgármester- Javasolja, hogy Marsi Gábor képviselő kérelmére az alábbi 



határozatot hozzák a 3C Telecom Kft. ügyében: Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megbízza Marsi Gábor képviselőt, hogy a 3C Telecom szolgáltatónál Sárpilis 
Község Önkormányzatát teljes körűen képviselje, a 2013. évben keletkezett valamennyi 
iratból   másolatot kérjen, beleértve a számhordozási listát is. 
Megkérdezi, hogy a  javaslattal kapcsolatban van-e 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 
44/2014.(III.27.) számú határozata 
 
Marsi Gábor képviselő megbízása a 3C Telecom-nál 
 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
Marsi Gábor képviselőt, hogy a 3C Telecom szolgáltatónál 
Sárpilis Község Önkormányzatát teljes körűen képviselje, a 
2013. évben keletkezett valamennyi iratból, valamint a 
számhordozási listáról  másolatot kérjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 
 
 

Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van-e kérdés, 
észrevétel.  
 
 
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 

    
 
 
 

Marsi Gábor és Kovács Barna 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 


