
Sárpilis község Képviselő-testülete 
7145 Béke tér 1. 
Tel/Fax: 74/ 496-556       ………….sz. példány 
 
 
 
 
 
 
 

 
BÁTA - SÁRPILIS KÖZSÉGEK 

 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETEI 

 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

együttes testületi ülésről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselő - testületi ülés helye : Sárpilisi Községháza ülésterme 

Képviselő- testületi ülés ideje : 2014. január 15. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Báta Község Képviselő- testületének és Sárpilis Község Képviselő- testületének 
2014. január 15.-én  17.00 órakor kezdődött  együttes testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Sárpilis Községháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
 
Báta Község Képviselő- testülete részéről: 
 
Huszárné Lukács Rozália polgármester   
Antal Zsolt jegyző      
Szabó Péter alpolgármester     
Barisné Zsinkó Julianna képviselő    
Dr. Lehel Péter képviselő     
Vöő József képviselő  
 

Távol van: 

Bocz József képviselő 
Bóka István képviselő 
 
Sárpilis község Képviselő- testülete részéről: 
 
Figler János polgármester 
Tőkés Lajosné alpolgármester 
Marsi Gábor képviselő 
Medveczki József képviselő 
 
     
  
Figler János Sárpilis község polgármestere – Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent 
polgármester asszonyt, jegyzőt és mindkét képviselő-testület tagjait. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy az 5 fő képviselőből jelen van 5 fő, így Sárpilis Község Önkormányzat 
Képviselő- testülete 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 Sárpilis Község Képviselő- testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  
 

1/2014. (I. 15.) számú határozat  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Tőkés Lajosné 
alpolgármestert és Medveczki József képviselőt. 

 



Figler János Sárpilis község polgármestere - Felkéri a képviselőket, aki a meghívóban 
szereplő napirendi ponttal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

2/2014. (I. 15.) számú határozat  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a napirendre tett javaslatot. 
 

Napirend: 
 
1./ Tájékoztató a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről   

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália és Figler János polgármesterek 

 

Huszárné Lukács Rozália Báta község polgármestere: Tisztelettel köszönti az ülésen 
megjelent polgármestert, jegyzőt és mindkét képviselő-testület tagjait. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy az 7 fő képviselőből jelen van 5 fő, így Báta Község Önkormányzat 
Képviselő- testülete határozatképes. 
Felkéri a képviselőket, aki a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Báta Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

3/2014. (I. 15.) számú határozat  
Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
napirendre tett javaslatot. 
 

 
Napirend: 
 
1./ Tájékoztató a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről   

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália és Figler János polgármesterek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. napirendi pont: Tájékoztató a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről   

Figler János Sárpilis község polgármestere –Elmondja, hogy amikor a két község döntött a 
társulásról, megbeszélték, hogy évente egy közös testületi ülést tartanak a tapasztalatcsere 
céljából. A két település közötti kapcsolatot nagyon jónak értékeli. Megragadja az alkalmat, 
hogy megköszönje Báta község részéről Sárpilis község felé megnyilvánuló toleranciát. 
Elmondja, hogy a két település közötti pénzügyi elszámolás nem volt zavartalan. 2013. évben 
hivatal fenntartásához szükséges normatív támogatás összegét, amely 9.112.000 Ft nem 
tudták teljes egészében  átutalni  Báta Község Önkormányzatának. A tartozás összege a mai 
nap 4.556.000 Ft. 
Sárpilis település Bátához hasonlóan nagyobb iparűzési adó bevétellel rendelkezik, melynek 
befizetési határideje 2014. március 15. Az adókból befolyt összeg garanciát nyújt a  normatív 
támogatás összegének kifizetésére. A fenti határidő előtt a pályázatokban lévő és visszaérkező 
pénzekből is fordít az adósság csökkentésére az önkormányzat. 2014-ben a hivatal 
fenntartásához szükséges normatív támogatás összegét Báta Község Önkormányzata kapja 
meg, így hasonló probléma a jövőben nem léphet fel. 
Elmondja, hogy a két község közös pályázataként megjelent könyv nagyon jó visszhangot 
keltett. Színvonalas, szép kiadvány készült. A kifizetési kérelem beadásra került. A 
lebonyolításért felelős Sárpilisért Egyesület várja a pályázati összeget. A visszautalt összeget 
is az adósság csökkentésére kívánja fordítani. 
Megragadja az alkalmat, hogy bemutassa Antal Zsolt Urat, aki a jövőben a két településen a 
jegyzői feladatkört látja el. 
Elmondja, reméli a két település együttműködése hosszú ideig fog tartani. 
 
Huszárné Lukács Rozália Báta község polgármestere- Elmondja, hogy a két település 
együttműködését jónak, korrektnek ítéli. Reméli, hogy a közös hivatal működése a jövőben is 
hasonlóan alakul. 
2014-es év a választások éve, három választásnak néznek elébe.  
A bátai önkormányzati választásokon polgármester jelöltként személye is indul. Sok 
elképzelése van Báta település jövőjével, és a két település együttműködésével kapcsolatban. 
Az elmúlt egy év nem nyújtott elég teret a közös pályázatoknak, fejlesztéseknek. Bízik abban, 
hogy a következő ciklus a lehetőségek bő tárházát nyújtja a két település számára az 
együttműködés, a fejlesztések és a pályázatok terén.  
Elmondja, hogy az elkövetkezendő évben Bátán nagy ünnepségsorozat várható. 600 éves a 
bátai Szent Vér Kultusz, emellett 2015-ben ünneplik a község 1000 éves fennállását is. A 
jubileumi rendezvényen Sárpilis részvételére is számít. Mindkét falu sárközi település, ezért 
múltjuk, jelenük, jövőjük összefonódik.  
Megítélése szerint jó döntés volt a két falu társulása, a 2014. évre hasonló eredményeket 
kíván.  
 
Figler János Sárpilis község polgármestere – Megkérdezi, hogy a Bátai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e még 
valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Sárpilis község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 



3/2014. (I. 15.) számú határozat a Bátai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről szóló 
tájékoztatóról   
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
működéséről szóló tájékoztatót    
Felelős: Figler János polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Huszárné Lukács Rozália Báta község polgármestere: Megkérdezi, hogy  a tájékoztatóval 
kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Báta Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

4/2014. (I. 15.) számú határozat a Bátai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről szóló 
tájékoztatóról   
 Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
működéséről szóló tájékoztatót    
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Más kérdés, felvetés nem volt, így az ülést a polgármester 17.45 órakor bezárja. 
 
 
 
 
 
  Figler János         Huszárné Lukács Rozália 
polgármester         polgármester 
 
 
 
 

Antal zsolt 
jegyző 

 
 
 
 

Tőkés Lajosné és Medveczki József 
jegyzőkönyv-hitelesítők 


