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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. december 27.-én  
16.00 órakor kezdődött  testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza ülésterme 
 
Jelen vannak: Figler János polgármester, Mihó Beatrix tanácsos, Szmsz-ben meghatározott 
jegyzőt helyettesítő köztisztviselő, 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:  
 

273/2013. (XII.27.) 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:  
 

274/2013. (XII.27.) számú határozata 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a napirendre tett javaslatot. 
 

Napirendi pontok: 

 
1.) Beszámoló a 2013. évi adóbevételek alakulásáról, a behajtások helyzetéről (1. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Figler János polgármester, Takaró János adóügyi ügyintéző 
 

2.) Rendelet a gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 8/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (2. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Figler János polgármester, Mihó Beatrix jegyzőt helyettesítő köztisztviselő 
 
3.) Rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
8/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (3. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Figler János polgármester, Mihó Beatrix jegyzőt helyettesítő köztisztviselő 
 



4.)Együttműködési megállapodás a jövőben felépülő naperőmű teleppel  
Előterjesztő: Figler János polgármester 

5.) Hulladékszállítási közszolgálati szerződés jóváhagyása az Alisca Terra Kft.-vel 
Előterjesztő: Figler János polgármester 

6.) Gondozási Központ épületbővítésének kérdése 
Előterjesztő: Figler János polgármester 

7.) Társulási megállapodások módosítása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
8.) Vezetékes telefonok költségracionalizálásának kérdése 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
9.) Egyebek  
 

1. napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi adóbevételek alakulásáról, a behajtások 
helyzetéről  (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester – Bemutatja a képviselőken Takaró Jánost, aki az adóügyi 
feladatokat látja el 2013. szeptember 1-jétől a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőjeként. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a beszámoló elkészítése óta, további 3 
millió Ft iparűzési adó folyt be az önkormányzat számlájára. 
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása 
 
Marsi Gábor képviselő – Megkérdezi, hogy milyen lépéseket tesznek az adók behajtása 
érdekében. 
 
Takaró János adóügyi ügyintéző- Elmondja, hogy a hátralékosokat nyilvántartják, beidézik, 
nyilatkoztatják a bevételeikről és amennyiben van jövedelmük, a hátralékos összeget letiltják, 
esetleg részletfizetésben állapodnak meg. 
 
Marsi Gábor képviselő – Elmondja, hogy a 25 millió forintnyi adóbevétel nem látszik meg a 
falun, alig volt beruházás. Bátának nem lett átutalva a hivatal fenntartásához szükséges 
normatív támogatás, holott a befolyt adókból rendezni lehetne a hátralékot. 
Elmondja, hogy az ígért számlaegyenleget sem kapták meg a képviselők. 
 
Figler János polgármester – Elmondja, hogy a beszámoló választ ad a kérdésekre. 
Elmondja, hogy a falu gyarapodott, ingatlanokat vettek, járdát építettek, felújították a 
szolgálati lakást, elkezdték a Tájház felújítását, megszántottak 50 kiskertet, amennyire tudják 
segítik a község lakóit, virágosan, rendezetten tartják a falut.  
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
275/2013. (XII.27.) számú határozata Sárpilis község 
Önkormányzatának 2013. évi adóbevételeinek 
alakulásáról és a behajtások helyzetéről szóló 
beszámolóról 



Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja Sárpilis Község Önkormányzatának 2013. évi 
adóbevételeiről és a behajtások helyzetéről szóló 
beszámolóját. 
Felelős: Figler János polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
2. napirendi pont: Rendelet a gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 8/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester –Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a törvényalkotó 
változtatásokat eszközölt a helyi önkormányzatok által nyújtandó segélyezési rendszerben. 
 
Mihó Beatrix tanácsos, Szmsz-ben meghatározott jegyzőt helyettesítő köztisztviselő- 
Elmondja, hogy 2014. január 1.-től változik a szociális törvény. Az eddig külön címen 
szereplő segélyek önkormányzati segéllyé módosultak. Szükséges volt egyéb módosításokra 
is a rendeletben, melyek apróbb pontosítások.  
 
Figler János polgármester –Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még 
valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 
 
21/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelmi támogatásról és a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
3. napirendi pont:  Rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról 
szóló 8/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester –Ismerteti az előterjesztést. Felkéri Mihó Beatrix jegyzőt 
helyettesítő köztisztviselőt, amennyiben van kiegészítése, tegye meg. 
 
Mihó Beatrix tanácsos, Szmsz-ben meghatározott jegyzőt helyettesítő köztisztviselő- 
Elmondja, hogy a rendeletből kikerül a szociális kölcsön, illetve a lakásfenntartási támogatás 
szabályozása. Benne marad viszont az újszülöttek anyagi támogatása és az időskorúak 
köszöntése.  
 
Figler János polgármester –Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még 
valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 
 
22/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatás és szociális ellátások 
helyi szabályozásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 



 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
4. napirendi pont: Együttműködési megállapodás a jövőben felépülő naperőmű teleppel (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester – Elmondja, hogy megkeresés érkezett a Bátmalom Kft.-től (7140  
Bátaszék, Szentháromság tér 22.) az önkormányzathoz, miszerint egy naperőmű telepet 
létesítenének. Az ehhez szükséges állami pénzforrást a környékbeli önkormányzatokkal 
megkötött együttműködési szerződés megléte esetén kapja meg. A vállalkozó vállalja, hogy a 
felépítésre kerülő naperőmű által megtermelt villamos energiát 50%-os áron biztosítja a 
községnek 5 éven keresztül. 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
276/2013. (XII.27.) számú határozat együttműködési 
megállapodás megkötéséről a Bátmalom Kft-vel  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy együttműködési megállapodást köt a 
jövőben felépülő naperőmű telep létesítésére a Bátmalom 
Kft-vel (7140 Bátaszék, Szentháromság tér 22.).  
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.  
Felelős: Figler János polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
5. napirendi pont: Hulladékszállítási közszolgálati szerződés jóváhagyása az Alisca Terra 
Kft.-vel (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester – Elmondja, hogy 2013. december 31-ig szól az önkormányzat 
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződése az Alisca Terra Kft-vel.  Nevezett Kft. a 
szolgáltatás elvégzéséhez szükséges minősítést megszerezte, a szerződés tervezetet 
elkészítette. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján javasolja, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést az Alisca Terra Kft.-vel kössék meg. 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
277/2013. (XII.27.) számú határozata a Sárpilis község 
Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződéséről 
 Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. 



Felhatalmazza a polgármestert Sárpilis Község 
Önkormányzata képviseletében a szerződés aláírására. 
Felelős: Figler János polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
6. napirend: Gondozási Központ épületbővítésének kérdése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester – Elmondja, hogy a Gondozási Központ működési feltételeinek 
javítása érdekében szükséges a Bátaszék, Budai utcai épület bővítése. Bátaszék Város 
polgármestere megkereste az társulásban résztvevő önkormányzatokat azzal a kéréssel, hogy  
a tagok lakosságszám arányosan támogassák a bővítést. Az épület belső átalakításának 
várható költsége 1,2 millió forint. Sárpilis községnek 59.540 forinttal kellene hozzájárulnia a 
bővítéshez. 
Javasolja, hogy a fenti összeggel támogassák a központ épületének bővítését.  
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
278/2013.(XII.27.) számú határozat a Gondozási Központ 
épületének bővítéséről 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Bátaszék Budai u. 21. szám emeleti részén lévő 
irodahelyiségek tervezett átalakításával a Gondozási Központ 
részére. A tervezett bővítéshez  Sárpilis község 
lakosságarányosan 59.540.-Ft-tal azaz Ötvenkilencezer-
ötszáznegyven forinttal járul hozzá. 

                  Felelős: Figler János polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
7. napirendi pont: Társulási megállapodások módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester – Elmondja, hogy három társulási megállapodás módosításáról 
kell dönteni a testületnek. 
Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű Társulásból kilép Dunaföldvár, Csongrád és 
Kondoros. A társulási megállapodást eszerint kell módosítani. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben 
nincs, kéri a képviselőket, aki a társulási megállapodás módosításával egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 



279/2013.(XII.27.)számú határozat az Első Magyar 
Önkormányzati Víziközmű Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról   
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Első 
Magyar Önkormányzati Víziközmű Társulás társulási 
megállapodásának módosítását a jegyzőkönyv melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős : Figler János polgármester 
Határidő : azonnal 
 

 
Figler János polgármester – Elmondja, hogy Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodását is módosítani kell az előterjesztés szerint. 
Ismerteti az előterjesztést. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
280/2013.(XII.27.) számú határozat a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 2. 
számú módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
Felelős : Figler János polgármester 
Határidő : azonnal 
 

Figler János polgármester – Elmondja, hogy a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak 
Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása azért szükséges, mert  Báta Község Önkormányzata a nappali 
ellátási feladatok ellátására – mint önként vállalt feladat – önálló intézményt hozott létre, így 
ezen feladatot Báta esetében a társulási megállapodásból ki kell emelni, ezen feladatát 
önállóan látja el. Be kellett iktatni a társulási tanács hatáskörébe a költségvetési koncepció 
elfogadását, valamint két helyen pontosítást kellett végrehajtani. 
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki  a társulási megállapodás módosítását elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

281/2013.(XII.27.)számú határozata a Bátaszék és 
Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási 
megállapodásának I. számú módosításáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

a.) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. §-ban foglaltak alapján a Bátaszék és 
Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 



Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal és 2014. január 1-jei hatállyal, jóváhagyja. 

b.)felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására. 

 
                        Határidő : azonnal 

 Felelős : Figler János polgármester 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
8. napirendi pont : Vezetékes telefonok költségracionalizálásának kérdése (Az előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester – Elmondja, hogy a Marsi Gábor Képviselő Úr kérésére a testület 
tagjai megkapták az augusztus, szeptember és október havi részletes telefonszámlát. Az elmúlt 
ülésen abban egyeztek meg, hogy a telefonszámlák átvizsgálása után visszatérnek a vezetékes 
telefonok költségracionalizálásának ügyére. 
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy amióta a 3C Telecom Kft.-vel szerződésben állnak 
drasztikusan megemelkedtek a telefonszámlák. Javasolja, hogy vessék el az 3C Telecom Kft 
ajánlatát. Szeretné, ha a polgármester átadná a számára az átirányítás kódját. Szeretné tudni, 
hogy kinek a telefonja van átirányítva az önkormányzat telefonjára. 
Elmondja, hogy mindenképpen utána jár az irracionálisan magas telefonszámlák okának, és 
lesz még folytatása az ügynek. 
Javasolja, hogy az önkormányzat, az iskola, a könyvtár és a rendelő dolgozói, valamint a 
polgárőrök kapjanak egy kódot, amellyel megelőzhetőek a visszaélések.  
 
Figler János polgármester – Javasolja, hogy a Képviselő Úr javaslatára a 3C Telecom Kft 
ajánlatát utasítsák el, és az önkormányzat vezetékes telefonjait lássák el kódokkal.  
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
282/2013.(XII.27.)számú határozat a telefonok 
költségracionalizálásáról  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  3C 
Telecom Kft ajánlatát elutasítja és megbízza a polgármestert 
hogy az önkormányzat telefonvonalait a hivatal és az 
önkormányzat dolgozói számára kódokkal tegye elérhetővé. 
Felelős: Figler János polgármester 
Határidő: 2014. január 31. 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
9. napirendi pont: Egyebek  
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy az egyebek napirendi pontban nincs 
előterjesztése. Kérdezi a testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, felvetése. 
 



Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy nem kapták meg az önkormányzat 
számlaegyenlegét, holott megbeszélték, hogy minden hónapban a testületi ülés anyaga mellé 
lesz csatolva. A Zrínyi utcai járda építésének költségeiről ugyancsak nem kaptak elszámolást. 
Elmondja, hogy 550 ezer forint értékben vásárolt az önkormányzat a Herczeg Vas Kft.-től, 
szeretné tudni, mit vásároltak. 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a temetőbe vásároltak vaskaput. 
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy nem született határozat ez ügyben. 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a jövőben minden 100 ezer forint feletti tételt 
határozatba foglalnak. 
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy 2013. június 06.-án beadott írásbeli kérdésére a mai 
napig nem kapott kielégítő választ. 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy a beadványra 15 napon belül írásban válaszol. 
 
Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van-e valakinek egyéb felvetése. 
 
        
Más kérdés és felvetés nem volt, így az ülést a polgármester 17:20-kor berekesztette, majd 
17.30 órától zárt ülést rendel el 
 
 
                 
 Figler János                Mihó Beatrix 
 polgármester                                                                                     tanácsos 
        Szmsz-ben meghatározott 

      jegyzőt helyettesítő köztisztviselő 
    
 
 
 
 
Tőkés Lajosné és Medveczki József 
        jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 
 


