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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. április 24.-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 Tőkés 
Lajosné alpolgármester 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 
51/2014.(IV.24.) számú határozata 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
a.) jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja Tőkés Lajosné      
alpolgármestert és Kovács Barna képviselőt. 
b.) a  napirendre tett javaslatot elfogadja. 

 
Napirendi pontok: 

 

1.) Közbiztonsági beszámoló a Rendőrség 2013. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
Meghívottak: Tolna Megyei Rendőrkapitány, Körzeti megbízott 
 
2.) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása, 
rendeletalkotás 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
3.) Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetésének megvitatása 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
4.)Egyebek 
 
 
1.napirendi pont: Közbiztonsági beszámoló a Rendőrség 2013. évi tevékenységéről (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Figler János polgármester- Tisztelettel köszönti dr. Pilisi Gábor rendőr ezredest a Tolna 
Megyei Rendőrkapitányság vezetőjét.  
Elmondja, hogy a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat Képviselő-
testületének a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes- Ismerteti a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2013. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjaival. Tájékoztatja a testületet 
arról, hogy a rendőrség a  2013. és az azt követő évre célul tűzte ki, hogy támogat, segít, 
együttműködik. 
Elmondja, hogy a beszámoló sok információval szolgál, ugyanakkor Sárpilisről kevés szó esik 
benne. Ennek oka, hogy Sárpilis problémamentes település. 2013.-ban nem voltak súlyos 
problémák. Megítélése szerint a helyi polgárőrség is jól működik.  
 
Kovács Barna képviselő- Kéri, hogy mindig a szolgálatban lévő körzeti megbízott 
telefonjára  legyenek átirányítva a hívások.  
  
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 
52/2014.(IV.24.) számú határozata 

 
A Rendőrség 2013. évi tevékenységéről szóló közbiztonsági 
beszámoló jóváhagyásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Rendőrség 
2013. évi tevékenységéről szóló közbiztonsági beszámolót 
jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
2.napirendi pont: A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, 
elfogadása, rendeletalkotás (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a beszámoló 
tényadatokat közöl.  
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy 2012. évről közel 13.900.000.-Ft-t hoztak át 2013. 
évre, 2013.-ban az iparűzési adó bevétel 25.110.000.-Ft volt. Megítélése szerint ez nem látszik 
meg a falun,A beszámoló anyagának egy részét közvetlenül a testületi ülés előtt kapták meg. 
Elmondja, hogy beszámoló áttanulmányozása nélkül nem lehet felelős döntést hozni. 
Szabálytalan, hogy a testületi anyagokat nem kapják meg időben. Az SZMSZ szerint az ülés 
előtt 5 nappal ki kell küldeni. 
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Figler János polgármester- Elmondja, hogy az államtól kapott pénz nem fedezi az 
üzemeltetési költségeket. Három dolgozót alkalmaznak, ezenkívül a polgármester bérét, 
költségtérítését sem fedezi az állam. 
 
Antal Zsolt jegyző- Tájékoztatja a képviselőket, hogy megváltozott a könyvelési rendszer, ez 
az oka a költségvetési rendelet késedelmes kiküldésének. 
 
Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Képviselő- testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodik szavazattal  
megalkotja: 
 
3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendeletét Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (A 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
3. napirendi pont:  Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetésének 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 a társulás 2014. évi költségvetését jóváhagyja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2014.(IV.24.) számú határozata 
 
Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati 
Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 
2014. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
Figler János polgármester- Javasolja, hogy a hozzájárulás mértékét is hagyják jóvá az 
előterjesztés alapján.  
 
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2014.(IV.24.) számú határozata 

 
A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati 
Társulás részére 2014. évre fizetendő hozzájárulásról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Tolna 
Aqua Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi 
működési költségeinek fedezésére 31.400.-Ft összegű 
hozzájárulást fizet a társulás részére. 
A képviselő-testület a fenti hozzájárulást a 2014. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban más nem hangzott el. 
 
4. napirendi pont: Egyebek 
 
1.)  A Sárpilisi Polgárőr Egyesület 2013. évi elszámolása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
Figler János polgármester- Ismerteti a Sárpilisi Polgárőr Egyesület 2013. évi elszámolását 
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 
55/2014.(IV.24.) számú határozata 

 
A Sárpilisi Polgárőr Egyesület 2013. évi elszámolásának 
jóváhagyásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárpillisi 
Polgárőr Egyesület 2013. évi elszámolását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
2.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítása  
(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:  
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Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2014.(IV.24.) számú határozata 
 
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának 3. számú módosításának 
jóváhagyásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. 
számú módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
3.) A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
(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 
57/2014.(IV.24.) számú határozata 

 
A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításának jóváhagyásáról 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárd 
és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
4.) A Sárpilisi televízió delegálása bírósági tárgyalásra 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy lezárul a Sárpilis község sérelmére elkövetett 
bűncselekmények feltárása Hegedűs János és társai ellen. Amennyiben bűncselekmény történt 
annak károsultja a község valamennyi tagja. Javasolja, hogy amennyiben a bíróság ítélete 
szerint bűncselekmény történt Sárpilis lakói is érdekeltek, ezért delegálják a helyi televíziót a 
tárgyalásra.  
 
Medveczki József képviselő- Elmondja, hogy elfogultságot jelent be arra való hivatkozással, 
hogy  Hegedűs Jánossal rokoni kapcsolatban van. 
 
Marsi Gábor képviselő- Elmondja, hogy szeretne elfogultságot bejelenteni, mert az előző 
testületben mind a négy jelen lévő képviselő ott ült, és kötelességük lett volna jobban 
odafigyelni az önkormányzat pénzügyeire, gazdálkodására. 
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Figler János polgármester- Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő- testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodik szavazattal ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2014.(IV.24.) számú határozata 

 
A Sárpilisi televízió delegálásáról bírósági tárgyalásra 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sárpilisi 
televízió munkatársát delegálja Hegedűs János és társai ellen 
folytatott bűnügyi eljárás bírósági tárgyalására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
5.) Őshonos gyümölcsfák vásárlása  
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy az előző ülésen elnapolták a facsemeték 
vásárlásának a jóváhagyását. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a facsemeték vásárlását 
114.000.-Ft +Áfa értékben hagyják jóvá. 
Megkérdezi, hogy a  napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
amennyiben nincs, javasolja elnapolni. 
 
A Képviselő- testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodik szavazattal ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2014.(IV.24.) számú határozata 
 
Facsemeték vásárlásáról 
 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete az őshonos 
magyar fajtájú facsemeték vásárlásának 114.000.-Ft +Áfa 
értékben jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Figler János polgármester 

 
Figler János polgármester- Tisztelettel köszönti Kolbert Margitot a Sárpilisi „Gerlicemadár” 
Hagyományőrző Népi Együttes vezetőjét, a Sárpilisért Egyesület alelnökét, aki pár szóval 
szeretne beszámolni az egyesület 2013. évi munkájáról. 
 
Kolbert Margit egyesületi vezető- Elmondja, hogy szeretné megköszönni az elmúlt évi 
támogatást. Sárköz a Nemzeti Kulturális Örökség része lett, ezért fontosnak tartja, hogy jobban 
fókuszáljanak a hagyományok megőrzésére. Elindítottak egy a népi hagyományokra épülő 
kézműves foglalkozást, melyet szeretnének az idén is folytatni. Az iskolában, óvodában 
jelenleg is folyik a népi tánc oktatása, azonban az együttesbe nagyon kevesen járnak. 
Kéri a testület támogatását, hogy a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket megvásárolják. 
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Tájékoztatja a testületet, hogy a környező falvak már felállították az értéktár bizottságokat, és 
már folyik a helyi értékek gyűjtése. Kéri a testületet, hogy Sárpilisen is állítsák fel a 
bizottságot.  
 
Figler János polgármester- Javasolja, hogy a Sárpilisért  Egyesület tegye meg a következő 
ülésen a javaslatait az értéktár bizottság tagjainak személyére. 
 
Kolbert Margit egyesületi vezető- Elmondja, hogy a népi tánccsoport szeretne részt venni az 
idén is megrendezésre kerülő Kilyéni falunapokon 15 fővel. Szeretné kérni a testület 
támogatását a kiutazás költségeihez. 
 
Figler János polgármester- Elmondja, hogy az egyesületek 2014. évi támogatásáról zárt ülés 
keretében dönt a Képviselő-testület. 
Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van-e kérdés, észrevétel.  
 
 
Más kérdés és felvetés nem volt, így az ülést a polgármester 17:55-kor berekesztette, majd 
18.00 órától zárt ülést rendel el 
 
 
 
 
                 
 Figler János                               Antal Zsolt 
polgármester                                                                                                             jegyző 

    
 
 
 

Tőkés Lajosné és Kovács Barna 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 
 


