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

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2014. február 18.-án 07.30 órakor 

 megtartott rendkívüli testületi üléséről  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 18.-án 07.30 
órakor kezdődött rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza ülésterme 
 
Jelen vannak: Figler János polgármester, Antal Zsolt jegyző, Tőkés Lajosné alpolgármester,  
Kovács Barna képviselő 
 
Figler János polgármester - Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy az 5 fő képviselőből jelen van 3 fő, az ülés határozatképes. 
Felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Pappné Szente Erikát. 
Javaslatot tesz a napirendre, és Tőkés Lajosné, 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2014. (II.18.) számú határozata  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Tőkés Lajosné 
alpolgármestert és Kovács Barna képviselőt. 

 
Marsi Gábor képviselő megérkezett 07.36-kor 
 
Figler János polgármester - Felkéri a képviselőket, aki a meghívóban szereplő napirendi 
pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
 A Képviselő- testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodik szavazattal ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta 

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2014. (II. 18.) számú határozata  
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a napirendre tett javaslatot. 

 
Napirendi pontok: 

1.) Sárpilis község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének 
tárgyalása  
Előterjesztő : Figler János polgármester  
 

2.) Folyószámla hitelkeret igénylése az OTP Bank Nyrt.-től 
Előterjesztő: Figler János polgármester 



1. napirendi pont: Sárpilis község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet 
tervezetének tárgyalása (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 az anyagot közvetlenül az ülés előtt kapták meg, 
így nem volt ideje áttanulmányozni. A felmerült hóvégi kifizetési problémáról már az elmúlt 
két héten is tudomása volt a polgármesternek, ezért nem érti, hogy miért az utolsó pillanatban 
kapták meg az anyagot. Véleménye szerint felelőtlenség mindenki részéről jóváhagyni a 
költségvetést. 
 
Kovács Barna képviselő- Megkérdezi, hogy a pénteken ismertetett és megbeszélt 
költségvetési táblázatban történt-e módosítás. 
 
Kolep Hudanik Henriett- Elmondja, hogy érdemi változtatás nem történt. 
 
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 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megalkotja: 
 
2/2014.(II.18.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről(A 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
2. napirendi pont:  Folyószámla hitelkeret igénylése az OTP Bank Nyrt.-től 
 
Figler János polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészítették a hitelkérelmet. 
Elmondja, hogy az OTP Bank a saját bevételek 25%-ig biztosít folyószámlahitelt. Jelenleg 2-
2.5 millió forint az-az összeg, amelyre az önkormányzatnak szüksége van, hogy kiegyenlítsék 
a számlákat.     
  
A Képviselő- testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
                  

Sárpilis község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                  25/2014.(II.18.)  számú határozata 

 
A folyószámla hitel  igényléséről 
 
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
folyószámla hitel kérelmet nyújt be az OTP Nyrt. Tolna 
megyei Igazgatóságához. 
A hitelkeret összegét 5 millió forintban állapítja meg. 
A hitel véglejárata : 2014.szeptember 20. 



A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel 
visszafizetésére és a mindenkori éves költségvetésébe 
történő betervezésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert az 
ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 
szerződés aláírására. 

 
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Figler János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
Más kérdés és felvetés nem volt, így az ülést a polgármester 08.00 órakor berekesztette. 
 
 
 
 
                 
 Figler János          Antal Zsolt 
polgármester                                                                                         jegyző 

    
 
 
Tőkés Lajosné és Kovács Barna 
        jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


