
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

7145 Sárpilis, Béke tér 1. 

Telefon: 74/496-556 

 

 Figler János Kondriczné dr. Varga Erzsébet 
 polgármester jegyző 

Szám:  
 

J e g y ző k ö n y v  
 

 

mely készült Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 29.-

én, 9.00 órakor, a községháza üléstermében megtartott rendkívüli, nyilvános képviselő-

testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  Figler János polgármester 

Szabó Mária alpolgármester 

dr.Figler Hedvig alpolgármester 

Héger Sándor képviselő  (4 fő) 

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Firle- Paksi Anna  aljegyző 

 

Meghívottként megjelent: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető 

 

Figler János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület részéről 4 fő jelen van, ezért a testület határozatképes.  

 

Figler János polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívóval megegyező 

tartalommal. 

  

 

NYILVÁNOS ÜLÉSEN: 

 

1. Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 

irányuló pályázat benyújtásáról 

(47.számú előterjesztés) 

          Előterjesztő: Figler János polgármester 

 

2. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020 (III.12.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

(48. számú előterjesztés) 

          Előterjesztő: Figler János polgármester 

 

3. Egyebek 

 

4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása (ZÁRT ülésen) 

 

Figler János polgármester megkérdezi, hogy van-e egyéb napirendi pont javaslat. 

Megállapítja, hogy más napirendi pont javaslat nem volt. Kéri a képviselőket, hogy aki az 

ismertetett napirendi javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás után Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokat a 

javaslatnak megfelelően, – egyhangúlag, 4  igen szavazattal – elfogadta. 
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N a p i r e n d i  p o n t o k  t á r g y a l á s a :  
  

1. Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 

irányuló pályázat benyújtásáról 

(47.számú előterjesztés) 

          Előterjesztő: Figler János polgármester 

 

Figler János polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a pályázati rendszer 

automatikusan mutatja, hogy mennyire pályázhatnak, ez a szám idén 140 m3 keménylombos 

tűzifa.  

 

dr. Firle- Paksi Anna  aljegyző elmondja, hogy amennyiben nyertes lesz a pályázat, akkor 

új rendeletet kell majd alkotni.  

 

dr. Figler Hedvig alpolgármester elmondja, hogy évek óta szorgalmazza, hogy 

jövedelemhatárhoz kösse a rendelet a tűzifára való jogosultságot, mert az elmúlt évek 

tapasztalata azt mutatja, hogy szinte minden háztartás beadja a kérelmet és így 1-1-m3 fa jut 

a leggazdagabbaknak és a legszegényebbeknek is. Véleménye szerint ez nem szociális 

faosztásnak kell nevezni, hanem faosztásnak. Az idei év abban különbözik a többitől, hogy 

nem csak céges, önkormányzati, hanem lakossági csődök is tömegesek lesznek a megdrágult 

villany és gázárak miatt, ezért bízik benne, hogy a szociális rendelet megalkotásakor az idei 

évben elsődleges szempont lesz a jövedelemhatár.  

 

Figler János polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot. Kéri a képviselőket, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal 

egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Szavazás után Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatnak 

megfelelően – egyhangúlag, 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2022. (VIII.29.) számú határozata 

A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatásra irányuló pályázat benyújtásáról 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott 

feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter által meghirdetett - a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra irányuló 

pályázat benyújtását határozza el; 

 

b) a pályázat 140 m3 kemény lombos tűzifa vásárlására irányul; 

 

c) a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér; 
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d) a rászorultaknak a tüzelőanyagot és annak szállítását 

ellenszolgáltatás nélkül biztosítja; 

 

e) felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére, aláírására.  

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős:Figler János polgármester 

(a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért) 

 

Határozatról értesül: MÁK 

  Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda 

irattár 

2. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020 (III.12.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

(48. számú előterjesztés) 

          Előterjesztő: Figler János polgármester 

 

 

Figler János polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy júniusban 

módosították már a szociális étkeztetés igénybevételére jogosultak körét, ami következtében  

sajnos szinte mindenki kiesett az ellátásból. Felkéri dr. Firle- Paksi Anna  aljegyzőt, hogy 

ismertesse a változásokat.  

 

dr. Firle- Paksi Anna  aljegyző elmondja, hogy alábbi személyek lesznek jogosultak: 

súlyos mozgáskorlátozott, fogyatékossági támogatásban részesülő, munkaképességét 67 %-

ban elvesztette és az összegészség-károsodása eléri az 50 %-ot feltéve, ha a háztartásában az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, 

egyedülálló esetén 300 %-át, 80 év feletti, 60 év feletti, feltéve, ha a háztartásában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, 

egyedülálló esetén 300 %-át, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, és ezt szakorvosi 

véleménnyel igazolja, hajléktalan, bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, azonban 

életvitelszerűen a településen tartózkodik, illetve kizárólag települési szintű lakcímmel 

rendelkezik. 

 

Héger Sándor képviselő elmondja, hogy egyetért ezekkel a feltételekkel. 

 

dr. Figler Hedvig alpolgármester elmondja, hogy sajnos ott tart a világ, hogy 60 éves 

emberek sem akarnak magukról étkezés terén gondoskodni, holott még munkakötelesek, 

eljárnak dolgozni, viszont szociális étkeztetést igényelnének, mert olcsó és kényelmes. 

 

Kérdés nem volt. 
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Figler János polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet 

tervezetet. Kéri a képviselőket, hogy aki a jegyzőkönyv mellékletét képező rendelet 

megalkotásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárpilis Község Önkormányzata a 

települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020. (III.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletét  

a javaslatnak megfelelően – egyhangúlag,4 igen szavazattal  – megalkotta. 

3. Egyebek 

Figler János polgármester elmondja, hogy évente két alkalommal lehet pályázatot 

benyújtani a Belügyminisztériumhoz rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra, a 

második benyújtás most esedékes, ehhez szükséges egy határozatba foglalt 

szándéknyilatkozat.  

Szóbeli kiegészítés nem volt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

Figler János polgármester szavazásra bocsátja az írásos határozati javaslatot. Kéri a 

képviselőket, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Szavazás után Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatnak 

megfelelően – egyhangúlag, 4  igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2022. (VIII.29.) számú határozata 

 

          a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján 

igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a.) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.), valamint a megjelent 

pályázati kiírás alapján, a Ktv. törvény 3. melléket 2.1.5. pont 

szerinti támogatási igényt nyújt be a 2022. évi települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása iránt, 

b.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás 

elnyerése érdekében gondoskodjanak a támogatási kérelem 

elkészítéséről, és határidőre történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős:     Figler János polgármester 
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                (a támogatási igény benyújtásáért) 

 

Határozatról értesül: MÁK, Szekszárd 

                Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 

                 irattár 

 

 

Figler János polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még felvetése. 

 

dr. Firle- Paksi Anna  aljegyző javasolja, hogy hozzon arról határozatot a Képviselő-

testület, hogy a Sárpilisi Tündérkert Óvoda intézményvezetői álláspályázatát a jegyző írja ki, 

valamint arról, hogy Lerch- Jánosi Erika korábbi intézményvezetőt ideiglenesen megbízza a 

vezetői feladatok ellátásával.  

 

Szavazás után Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatnak 

megfelelően – egyhangúlag, 4  igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2022. (VIII.29.) számú határozata 

 

          Lerch- Jánosi Erika ideiglenes óvodavezetői megbízásáról  

 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdésére figyelemmel Lerch- Jánosi Erikát 2022.08.16.-tól 

2022.10.31.-ig tartó időszakra a Sárpilisi Tündérkert Óvoda 

ideiglenes óvodavezetői feladatainak ellátásával bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Figler János polgármester 

 

Határozatról értesül: Lerch- Jánosi Erika  

                                  Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 

                                  Bátaszéki KÖH személyügyi ügyintéző 

                                   Irattár 

 

Szavazás után Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatnak 

megfelelően – egyhangúlag, 4  igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2022. (VIII.29.) számú határozata 

 

          A Sárpilisi Tündérkert Óvoda óvodavezetői beosztásra 

pályázat kiírásáról  

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99200033.TV/tvalid/2022.7.1./tsid/
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a) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a 

Sárpilisi Tündérkert Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére - a 

határozat melléklete szerinti tartalmú - pályázati kiírást jóváhagyja, 

b) felkéri a település jegyzőjét, hogy a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző  

             (a pályázati kiírás közzétételéért) 

 

Határozatról értesül:  Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 

                                  Bátaszéki KÖH személyügyi ügyintéző 

                                   Irattár 

 

 

Héger Sándor képviselő elmondja, hogy ő úgy látja, hogy az intézményvezető asszony 

nagyon magas színvonalon látja el a feladatát. 

 

Figler János polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

 

dr. Figler Hedvig alpolgármester elmondja, hogy a falunapról szeretne beszélni. Azon a 

képviselő-testületi megbeszélésen, amelyen rajta kívül a többiek eldöntötték, hogy legyen 

falunap az idén, ott arról volt szó, hogy 1.200.000 Forintba férjen bele a rendezvény 

költsége. A rendezvényszervező által benyújtott költségterv jelentősen el volt számolva, 

mert 1.271.000 Forint helyett a táblázatban szereplő összegek már a tervezéskor 1.654.000 

Forintot tettek ki. Ha ehhez az összeghez hozzájön még az erdélyi vendégek elszállásolása, a 

segítők bére, a színpad összeállítása-szétszedése, a vacsora és más költségek is, akkor 

körülbelül 3 millió Forint körül áll meg az összes költség. Eltúlzónak tartja a programtervet, 

20 perces műsorért 450.000 Forint szerinte horrorisztikusan sok, akkor, amikor nem tudják 

kifizetni a villanyszámlát. Sérelmezi, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor 

kontrollálhatatlan a villany és a gázdíj emelkedése, szerinte felelőtlen a képviselő társainak a 

hozzáállása. Önmérsékletet kellene ilyenkor tanúsítani, úgy gondolja, hogy ezt a 3 millió 

Forintot mentőövként lehetett volna használni egy ekkora válságban.  

 

Héger Sándor képviselő elmondja, hogy nem kellene ezzel támadni, bár ő is ellenzi azt, 

hogy ennyivel több lett a költség, hiszen megbeszéltek valamit, ahhoz kellett volna tartani 

magukat. 

 

dr. Firle- Paksi Anna  aljegyző elmondja, hogy a költségvetésben 1 millió forint volt 

betervezve a falunapra.  

 

dr. Figler Hedvig alpolgármester elmondja, hogy ő folyamatosan próbálta elérni, hogy 

csökkentve legyenek a kiadások, hogy ne luxuskiadások legyenek, hogy ne legyen annyi 

sztárfellépő. Takarékosságot kért volna ebben a nehéz helyzetben. Elképesztőnek tartja ezt a 

költekezést.  

 

Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető úgy érzi, hogy meg kell szólalnia. Úgy tudja, 

hogy nemzetközi kapcsolatokra egyáltalán nem volt költség betervezve. A 

kötelezettségvállalás időpontjában fedezetet kell biztosítani az adott költségvetési soron, 

egyébként fedezetlen kötelezettségvállalásként lehet tekinteni. Mindenképpen kell 

költségvetést módosítani, mert ezek a kiadások jelenleg nincsenek tervezve.  
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dr. Figler Hedvig alpolgármester elmondja, hogy szeretné, ha hoznának arról határozatot, 

hogy a 2022. évben több önkormányzati rendezvényt nem tartanak. 

 

Figler János polgármester javasolja, hogy várják meg a megemelt összegű számlákat, majd 

üljön össze az összes önkormányzati dolgozókból álló bizottság és akkor beszéljék meg ezt a 

témát is. 

 

Héger Sándor képviselő elmondja, hogy a covid időszakban minden rendezvény elmaradt 

és úgy gondolja, hogy megérdemlik a falu lakói, hogy együtt legyenek. 

 

Szabó Mária alpolgármester elmondja, hogy minden rendezvény nagyon népszerű. 

 

dr. Figler Hedvig alpolgármester elmondja, hogy már előre látja, hogy megint elfajulnak a 

költségek. Tudja, hogy ő ide kevés, de majd jönnek a többi kollégák és reméli, hogy sok lúd 

disznót győz. Amennyiben a jövőben úgy látja, hogy a képviselő társai nem hajlandóak a 

működőképesség megőrzése érdekében takarékoskodni, akkor ő nem fog részt venni a 

jövőben a Képviselő-testületi üléseken és megbeszéléseken sem, mert ő az arcát és a nevét 

ehhez nem fogja adni.  

 

Figler János polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még felvetése. 

 

dr. Figler Hedvig alpolgármester elmondja, hogy júliusban kért az Audaxtól árajánlatot 

villamos energia szolgáltatásra, akkor  90 Ft/kwh közvilágítás díj és  120 Ft/kwh intézményi 

díj ajánlatot kaptak. Egy hónappal később már  163 Ft/kwh közvilágítás díj és  224 Ft/kwh 

intézményi díj ajánlatot kaptak, ez azt jelenti, hogy át kell gondolni azt, hogy meddig kíván 

az önkormányzat működni. Valamikor szembesülni kellene már azzal, hogy nagyon nagy 

baj van, és nem férnek bele ezek a 3 millió forintos reprezentációk. Elmondja, hogy ő nem 

buli gyilkos, beletörődött, hogy legyen 1.200.000 forintos falunap, de ez már sok. 

Nem ártana olyan B tervet sem csinálni esős időre, hogy milyen költségeket lehet 

lemondani, ha esős idő lesz.  

 

Figler János polgármester elmondja, hogy legtöbbször akkor is ki kell fizetni a fellépők 

díjat, ha elmarad a rendezvény. 

 

dr. Figler Hedvig alpolgármester javasolja, hogy az orvosi rendelőt fűtsék majd elektromos 

fűtőpanelekkel, mert az gazdaságosabb. Úgy gondolja, hogy tenni kell valamit, hogy az 

önkormányzat pénzügyi stabilitását meg tudják őrizni. Érdemes követni a híreket, mert tele 

vannak a hírek azzal, hogy az összes település megszorításokat vezet be. 

 

Héger Sándor képviselő elmondja, hogy ez általános probléma, nem tudja elképzelni, hogy 

a Kormány nem avatkozik közbe. Nem szeret ekkora ördögöt festeni a falra. Nem hiszi el, 

hogy a mostani vezetés hagyja veszni az önkormányzati vagyont. Ha ez a forgatókönyv 

marad, rakásra fagynak a családok. 

 

dr. Figler Hedvig alpolgármester ezért is kérte az első napirendnél, hogy a tűzifa rendeletbe 

legyen jövedelemhatár beletéve és a gazdagok ebben az egy évben ne igényeljék azt az 1 

köbmétert. 

  

Szabó Mária alpolgármester megkérdezi, hogyan döntik el azt, hogy ki a szegény. 

 



 

 Figler János Kondriczné dr. Varga Erzsébet 
 polgármester jegyző 
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dr. Figler Hedvig alpolgármester jövedelemigazolással lehet eldönteni ugyanúgy, mint a 

szociális étkezésnél.  

 

Héger Sándor képviselő elmondja, hogy sokan eladták a kapott tűzifát és nem a gazdagnak 

nevezettek, hanem pontosan a szegények. Úgy gondolja, hogy sokkal több nem jut majd a 

szegényeknek sem, legfeljebb pár tized köbméterrel kapnak többet. A többszöri kiosztásnak 

meg még több a költsége. 

 

 

Figler János polgármester a nyilvános ülést a polgármester 9:35 perckor berekesztette. 

 

Sárpilis, 2022. augusztus 29. 

  ........................................   ........................................  

 Figler János      Kondriczné dr. Varga Erzsébet 

 polgármester jegyző 


