
 1 

1. számú jegyzőkönyv 
 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-i rendkívüli  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén a 3. sz.  
                       tanácsteremben 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Ágasvári Zsolt képviselő  
Bognár Balázs képviselő  
Dr. Román Kinga képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita ügyintéző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület Ágasvári Zsolt és Tariné Molnár Anikó képviselőket 
válassza meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta Ágasvári  Zsoltot és Tariné Molnár 
Anikót jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 
Turopoli Zsolt polgármester javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat 
tárgyalja meg a Képviselő-testület azzal, hogy 8. napirendi pontként vegyék fel a Javaslat a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tar Község Önkormányzata között 
vagyonkezelési szerződés elfogadására napirendi pontot. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Nulladik napirendnek, vagy napirend előttinek javaslom, hogy vegyük fel a tájékoztatás arról, 
hogy mi történt az elmúlt időszakban. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A rendkívüli ülésnek nem napirendje a beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két 
ülés között történtekről. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Most derült ki, hogy bármilyen napirendi pontot fel lehet venni. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A beszámoló a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között történtekről napirendi pontra 
készülni kell. Össze lehet nagyjából foglalni, hogy mi minden történt a két ülés között, de 
kimaradhat belőle, ezért egy ilyen napirendi pontot elő kell készíteni. 
Úgy gondolom, hogy parttalanná válik az ülés, ha mindenkinek lesz ilyen hozzáfűzni valója.  
Rendes testületi ülésen Egyebekben lehetőség nyílik arra, hogy bármit elmondjanak. 
A két ülés között történtekről szóló beszámoló és a lejárt határidejű határozatok legyenek a 
rendes ülésnek a napirendi pontjai. 
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Rendkívülit ülést azért hívunk össze, mert, olyan határidős napirendek vannak, amit az élet 
hozott, vagy felettes és egyéb szervezeteknek vannak olyan felénk jelezett határidőik, amit 
nem tudunk csak rendkívüli ülés tartásával teljesíteni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Csak mert eddig nem volt egyetlen beszámoló sem. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nem tudom mi volt december 31-ig. Január 1-jével alakult meg a Közös Hivatal. Azt ne várja 
senki, se a jegyzőtől, se a hivatali apparátustól, hogy 5 nap alatt még beszámolót fogunk írni. 
Azt hiszem, hogy ez a lehetetlen kategóriába tartozik. Éjjel nappal dolgozunk, mindenképpen 
el fogjuk mondani, hogy mit intéztünk, mi az, ami elintézésre került, és mi az, ami 
folyamatban van, vagy ami még előttünk áll. 
Valamilyen ütemtervet ki kell alakítani, mert ami itt van, azt nem lehet egyik pillanatról a 
másikra rendbe tenni, hosszú idő kell neki. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A jövő héten várhatóan ülést kell tartani a Start munkával kapcsolatban, addigra elkészítem. 
November 26-i ülésen volt egy egyebek napirendi pont, ahol beszámoltam az addig 
történtekről, és az elvégzett munkáról. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Azért van a rendkívüli ülés, mert azt arra a napirendre hívták össze. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A KLIK szerződés is ilyen, 2013. óta nincs megkötve. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Ez a napirend, csak kimaradt a meghívóból. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
A Bizottságok számát is felül kellene vizsgálni. Csökkent a képviselők létszáma, 4 Bizottság 
működik jelenleg, ez elég sok, más hasonló méretű településen kettő van. Az ügymenetet is 
nehezíti a bizottságok száma, ahhoz hogy gördülékenyebben menjenek a dolgok, 
mindenképpen szükséges felülvizsgálni a Bizottságok számát. 
 
Tóth József képviselő  
Melyik lenne az a két bizottság? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A Pénzügyit, Ügyrendit és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartót egybe lehetne vonni, és lehetne 
még a Művelődési Szociális és Egészségügyi. 
 
Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pont 
kiegészítést.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 8. napirendi pontra tett módosító 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalta: 
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1./ Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet  
     megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a közterület filmforgatási célú használatáról rendelet megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Előterjesztés belső ellenőr megbízására 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Előterjesztés az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak   
     Egyes Kérdéseiről szóló 10/2007. (IV.13.) rendelet 8. függelékének elfogadásra 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat Magyar Faluszövetségbe belépésre 
    A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Előterjesztés Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének  
     a Tar Szondy György út 94. szám alatt lévő Postánál bérelt postafiókbérlet  
     felmondására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat a 6/2011.(II.14.), 48/2011. (VII.15.), 54/2011. (VII.22.), 23/2013. (IV.10.)  
      számú képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezésére. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tar Község Önkormányzata   
     között vagyonkezelési szerződés elfogadására. 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet  
megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény:  



 4 

Turopoli Zsolt polgármester 
A Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, átadom a szót Dr. Román Kinga 
bizottsági elnöknek. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. 
A Bizottság az alábbi módosításokkal javasolja a rendelet-tervezet elfogadását: 
9.§ (10) bekezdése 150.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra módosuljon. 
9.§ (13) egészüljön ki stb. 
11.§ b.) pontja 25 % -ról 20 %-ra módosuljon 
14.§ b.) pontja egészüljön ki be) ponttal:  
            be) egyéb krónikus betegség, amelyet a háziorvos szakvéleménye igazol 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester külön-külön szavazásra bocsátja a Művelődési és Szociális 
Bizottság módosító javaslatait, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi szociális ellátások szabályairól 
szóló módosított rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem 0 
tartózkodással elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete 
helyi szociális ellátások szabályozásáról. 

 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
2. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a közterület filmforgatási célú használatáról rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés- vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közterület filmforgatási célú 
használatáról szóló rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
2/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete 
a közterület filmforgatási célú használatáról. 

 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
 
 



 5 

3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés belső ellenőr megbízására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Győriné Új Mária betegség miatt nem tudott az ülésre eljönni. A napirend  nyilvános ülésen 
történő tárgyaláshoz hozzájárult. 
 
Hozzájáruló nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés: 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az előterjesztésből annyi derül ki, hogy van egy ajánlat, miszerint 150/e forintért vállalja a 
belső ellenőri munkát. Az, hogy van-e más lehetőség, lett-e árajánlat kérve mástól nem tudni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Mástól nem lett árajánlat kérve. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz tartozó településeken mindenütt ők végzik a belső ellenőrzést. Ezen kívül még 
több környező településen is. Tudtommal a díj is megfelelő. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ezt le lehetett volna írni, hogy ez ennyiért az annyiért csinálja. Így nem tudom azt mondani, 
hogy jó. 
 
Tóth József képviselő  
A környéken mindenütt ők csinálják, nem kellene ezen vitatkozni. Legyen egységes 
mindenütt. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Itt pénzről van szó. 
 
Balog László alpolgármester 
Megkérdezem Jegyző Asszonyt, hogy mi a véleménye a cég által végzett munkáról? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A megyében, de legalábbis a környékünkön majdnem minden önkormányzatnál ez a cég 
végzi a belső ellenőrzést. 
A belső ellenőrzés kötelező feladat. Ez Taron több éve nem működik. Korábban a Pásztói 
Kistérség látta el ezt a feladatot, de a megszűnését követően az önkormányzatoknak önállóan 
kellett ezt megoldani. Voltak próbálkozások, hogy több kisebb önkormányzat alkalmaz egy 
belső ellenőrt, de ezt nem találtuk jónak. Így maradtunk a külső cég megbízása mellett. 
Annakidején több árajánlat lett bekérve telefonon, amik mind jóval magasabbak voltak, bár a 
pontos összegre nem emlékszem. 
Ezt meg kell kötni, mert e nélkül nem működhet az önkormányzat. Lehet gondolkodni abban, 
hogy 4-5 település közösen alkalmaz belső ellenőrt, de az árban biztos, hogy verhetetlenek, 
mert az évi 150.000 Ft alatt nem tudnánk úgysem megoldani. 
Célszerű egy személlyel kapcsolatban lenni, mert ha valami hiányosság kiderül az egyik 
településen, akkor azt lehet vizsgálni a többinél is és rögtön lehet javítani. Ez a cég 
adótanácsadó, könyvvizsgáló tevékenységet is folytat. A szerződésben a felmondás benne 
van, esetleg ha olcsóbbat találunk bármikor felmondható a szerződés. 
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Dr. Román Kinga képviselő  
Köszönöm a kiegészítést. 
 
Vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a belső ellenőrzési feladatok ellátásával 
kapcsolatos határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1/2015. (I.15.) határozata 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
az Universal Audit Kft-t (Salgótarján, Kölcsey út 19.) a 
2011. évi CXCV. törvény, valamint a 370/2011.(XII.31.) 
Korm.rendelet 15.§.(7) bekezdés alapján szabályozott 
belső ellenőrzési feladatok ellátásával 2015. február 01-től 
2015. december 31-ig terjedő időszakra 150.000.-Ft+áfa 
megbízási összeggel.   
A képviselő-testület a megbízási szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  

 
Határidő: 2015. január 15. 
Felelős: polgármester 

 
4. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak   
Egyes Kérdéseiről szóló 10/2007. (IV.13.) rendelet 8. függelékének elfogadásra 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény észrevétel nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályainak Egyes Kérdéseiről szóló 10/2007. (IV.13.) rendelet 8. 
függelékének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
2/2015. (I.15.) határozata 
Tar Község Önkormányzat képviselő-testülete a az 
Önkormányzat és  Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályainak Egyes Kérdéseiről szóló 10/2007. (IV.13.) 
rendelete 8. számú függelékét az e határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja.  

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a változást a Magyar Államkincstár Nógrád 
Megyei Igazgatóságához jelentse be. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

      Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 

8. függelék a 10/2007.(IV.13.) önkormányzati rendelethez 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 7 3 5 3 4 2 
Tar Község Önkormányzata 
U 0 1 1 1 3 0 Önkormányzatok és önk-i hivatalok 
joglakotó és ált. ig. tevékenysége 
U 0 1 3 3 2 0 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
U 0 1 3 3 5 0 Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcs. feladatok 
U 0 4 1 2 3 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
U 0 4 1 2 3 2 Start-munka program - Téli 
közfoglalkoztatás 
U 0 4 1 2 3 3 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
U 0 6 4 0 1 0 Közvilágítás 
U 0 6 6 0 2 0 Város- községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 
U 0 8 2 0 4 4 Könyvtári szolgáltatások 
U 0 8 2 0 9 2 Közművelődés - hagyományos közösségi 
kulturális értékek gondozása 
U 0 9 1 1 4 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
U 0 9 6 0 1 0 Óvodai intézményi étkeztetés 
U 0 9 6 0 2 0 Iskolai intézményi étkeztetés 
U 1 0 4 0 4 2 Gyermekjóléti szolgáltatások 
U 1 0 7 0 5 1 Szociális étkeztetés 
U 1 0 7 0 5 2 Házi segítségnyújtás 
U 1 0 6 0 1 0 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása 
U 1 0 6 0 2 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 
ellátások 
U 0 7 4 0 3 1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

  
5. NAPIRENDI PONT 
Javaslat Magyar Faluszövetségbe belépésre 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
 
Ágasvári Zsolt Ügyrendi Bizottság elnöke 
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot 
azzal a kiegészítéssel, hogy a Faluszövetség ülésein a polgármester, a jegyző és az érintettek 
vegyenek részt. Ezt 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag javasolja a Bizottság 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Rákerestem az interneten, 2012-es 13-as adatok vannak erről a szövetségről. Nem úgy tűnik, 
hogy egy élő, naprakész szervezetről lenne szó. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A kiküldött anyagban részletesen benne van a Szövetség története. Ez egy igenis élő 
szervezet. Tegnapi bizottsági ülésen is elmondtam, hogy nem tagként de részt vettünk a 
Hollókőn megrendezett decemberi rendezvényükön, ahol az ez évi költségvetésről és a 2015. 
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évi vidékfejlesztési programról kaptunk részletes tájékoztatást. Igenis egy élő szervezet. A 7 
településszövetség egyik fontos tagja, aktívan fórumokat szerveznek, ahová kormányzati 
képviselőket hívnak meg, minisztériumi szakemberek tartanak előadásokat. 
Folyamatosan küldik a tájékoztatásokat, annak ellenére, hogy 2012-ben kilépett a település a 
szövetségből. Mivel Tar alapító tag volt, számon tartanak bennünket. Úgy gondolom, hogy 
ezzel csak nyer a település. 
 
Tóth József képviselő  
A megyéből hány tagja van a szövetségnek? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem tudom pontosan, de a környéken Alsótold, Hollókő, Kozárd is tagja. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Szurdokpüspöki 2010-ben szinte minden szövetségből kilépett, azóta nem lépett be egyikbe 
sem. A jelenlegi polgármester még nem döntötte el, hogy vissza kíván-e lépni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Akkor arról nem tud nyilatkozni, hogy hasznos-e a szövetség vagy sem? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Én biztos vagyok benne, hogy hasznos. Az információkat azonnal továbbítják az 
önkormányzatok felé, részt vesznek a falusi önkormányzatokat érintő döntések 
előkészítésében, képviselik az érdekeiket. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Azt furcsállom, hogy a honlapon régi adatok vannak. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság által javasolt 
módosítási javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
elfogadott. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Magyar Faluszövetségbe történő 
belépésre vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
3/2015. (I.15.) határozata 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Magyar 
Faluszövetséghez történő csatlakozásra vonatkozó 
javaslatot. 
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy 2015. január 1-től 
a Magyar Faluszövetség tagja kíván lenni. 
A Faluszövetség ülésein a polgármester, a jegyző és az 
érintettek vegyenek részt.  

Felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, hogy a belépési 
szándékáról e határozat mellékletét képező – belépési 
nyilatkozattal értesítse a Magyar Faluszövetség elnökét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének  
a Tar Szondy György út 94. szám alatt lévő Postánál bérelt postafiókbérlet 
felmondására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény észrevétel nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a postafiókbérlet felmondására 
vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4/2015. (I.15.) határozata 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Turopoli Zsolt polgármestert, hogy a  a Magyar Posta Zrt. 
Tar Szondy György út 94. szám alatt üzemelő 
postahivatalnál megszüntesse a postafiók bérlését 2015. 
január 1-től, valamint, hogy a postafiók kulcsát átadás-
átvételi nyilatkozattal együtt a Magyar Posta Zrt. Tar 
Szondy György út 94. szám alatt üzemelő postahivatalnál 
átadja. 

 
Határidő: 2015. január 16. 
Felelős: polgármester 

 
7. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a 6/2011.(II.14.), 48/2011. (VII.15.), 54/2011. (VII.22.), 23/2013. (IV.10.) számú 
képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés: 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Ha ezek a határozatok hatályon kívül lesznek helyezve, akkor limit nélkül fog a polgármester 
rendelkezni a pénzeszközök felett? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Vagyonrendeletben és az SzMSz-ben szabályozható, hogy a polgármester milyen összegig 
hozhat döntést. Pl. Szurdokpüspökiben 1 millió forintig rendelkezhet a polgármester, 
természetesen utólagos beszámolás mellett. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Nem lehet, hogy valaki szabadkezet kapjon bármilyen összeg felett. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Az SzMSz-ben ez szabályozva volt. 
 
Tóth József képviselő  
2010-ben mennyi volt? 
 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
A polgármester előirányzatok között 500/e forint összegig csoportosíthatott át utólagos 
elszámolási kötelezettség mellett. Jelenleg 100/e. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Úgy gondolom, hogy a hatékony működéshez 500/e Ft-ig mozgásteret kell biztosítani a 
polgármesternek. 
 
Tóth József képviselő  
Mindenképpen meg kell határozni egy összeget? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Célszerű. Az Önkormányzat SzMSz-ének elkészítésekor lehet majd ezt szabályozni. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
A javaslat csak a visszavonásra vonatkozik. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Igen. De helyette mi lép életbe? Engem ez érdekel! 
 
Tóth József képviselő  
A kérdés az, hogy törvény előírja-e a korlátozást, kell-e korlátozni egyáltalán? Ha kell, akkor 
meghatározunk, ha nem, akkor meg majd megbeszéljük, hogy akarunk-e és mennyi legyen az. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Hogyan működött a számlák kifizetése? Ha nem kaptunk felszólítást, akkor nem lett kifizetve 
a számla? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Van ilyen is. 2013-as számlát küldtek az internet tárhelyről 130/e forintos számlát kaptunk 
2013-ra, ami röhej. 10.000 Ft-os szolgáltatásért 130/e forintos szerződés van.  
Kutatom, mert nincsenek meg a szerződések. Most megtaláltam, hogy ki az 
internetszolgáltató, sikerült megszerezni a szerződést. Szóltak, hogy vannak 2013-as 
kifizetetlen számláink.  
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A KLIK-nek voltak ugyanilyenek. Amikor átkerült az iskola, akkor felmaradt egy 560/e 
forintos számla. Az se volt egy félévig kifizetve. Be kellett volna menni Pásztóra Nagy 
Kálmánhoz, leegyeztetni, hogy mit adunk át, de nem ment be senki, pedig átvette volna a 
számlákat. Azt is az Önkormányzatnak kellett kifizetni. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Az a 2012-es évre szólt. Semmi köze nem volt ahhoz a KLIK-nek. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
A polgármester csak szerződés alapján fizethet ki szolgáltatásokat, többet úgysem fog 
kifizetni. Ha ilyen határozatok maradnak bent, hogy felszólítást kell küldeni, hogy tárgyalja a 
bizottság, és testület, meg hogy kifizessék!? 
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Dr. Román Kinga képviselő  
Javaslom, hogy úgy helyezzük hatályon kívül ezeket a határozatokat, hogy amikor az új 
SzMSz megalkotásra kerül, akkor abban majd meghatározzuk az összeget. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A februári testületi ülésen mindenképpen napirendre kell tűzni az SzMSz-t. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A Püspöki az már majdnem kész, azt kellene átdolgozni. 
A költségvetési rendeletben is lehet kitételeket tenni erre vonatkozóan. Ezekkel a 
határozatokkal így nem tudunk működni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ezért akarjuk ezt visszavonni ezzel nincs gond, de legyen kitétel, hogy az szabályozva lesz. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Megnézzük, hogy jogszabályi előírás-e hogy szabályozni kell, vagy nincs is erre vonatkozó 
rendelkezés, hogy szükséges a felső határ megállapítása. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Nem. Arról döntsünk, hogy ha nem kell, akkor is szabályozzuk-e? Szerintem azért fontos 
lenne, hogy szabályozzuk. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Amit jogszabály nem tilt, azt lehet csinálni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Támogatom azt a javaslatot, hogy szabályozva legyen az SzMSz-ben. 
Az elhangzott javaslatok alapján a határozati javaslatot alábbiak szerint kiegészítem: 
A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 
rendeletében, annak módosításakor a polgármester által anyag- és eszközbeszerzésre 
fordítható összeget 500/e Ft-ben határozza meg, úgy hogy arról a polgármester utólagosan 
beszámol. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a határozat kiegészítésére vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a határozatok hatályon kívül 
helyezésére vonatkozó módosított határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5/2015. (I.15.) határozata 

1./ A Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felülvizsgálta a 6/2011.  (II.14.), 48/2011. (VII.15.), 
54/2011.(VII.22.),23/2013. (IV.10.) számú határozatokat, 
azokat hatályon kívül helyezi. A Képviselő-testület felkéri 
a jegyzőt, hogy a fenti határozatok hatályon kívül 
helyezését a nyilvántartásokon vezesse át. 

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályairól szóló rendeletében, annak 
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módosításakor a polgármester által anyag- és 
eszközbeszerzésre fordítható összeget 500/e Ft-ban 
határozza meg, úgy hogy arról a polgármester utólagosan 
beszámol. 

 
Határidő 2015. január 31. 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
8. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tar Község Önkormányzata   
között vagyonkezelési szerződés elfogadására. 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A napirendet a Képviselő-testület egyszer már tárgyalta, és visszaadta az Ügyrendi 
Bizottságnak megtárgyalásra. Az Bizottság a vagyonkezelési szerződést megtárgyalta, kérem 
a Bizottság elnökét, mondja el javaslatukat. 
 
Ágasvári Zsolt Ügyrendi Bizottság elnöke 
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
vagyonkezelési szerződés megkötésére tett javaslatot úgy, hogy a szerződés 26. pontjában 
lévő 2013 január 1-jét 2015. január 1-re módosul és a 7. oldalon lévő keltezésnél a 2014. 
március 27-i dátum 2015. január 1-re módosuljon. 
 
Kérdés 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Tartalmában semmi változást nem javasol a Bizottság?  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Újra átnézték, és megvolt az a pont, amit kifogásolásra került az ülésen. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A 2012-es leltár alapján került külön felleltározásra az addigi vagyon, az újonnan vett tárgyak 
külön leltárba kerülnek. Ki van mutatva, hogy mi az, amit az Önkormányzattól vettek át és mi 
az amit ők vettek. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Még mindig nem látom biztosítva az eredeti állapotot. Ha nem fejtjük ki hogy ez azt jelenti, 
hogy az akkori színvonalnak megfelelő. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
Akkor lehetett volna jól kifejteni az eredeti állapotot, hogyha készülnek fényképfelvételek és 
ez a szerződés határidőben alá lett volna írva.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Egy nagyon jól felszerelt iskolát adtnk át a mai színvonalnak megfelelőt. Ha 20 éve múlva 
Tar visszakapja, ezek az eszközök akkorra már elavulttá válnak. 
 
Hangzavar 
 
Tóth József képviselő  
Ha megszűnik a szerződés, akkor az önkormányzatnak majd újra fel kell szerelni. 



 13 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Mi van akkor, ha olyan törvényi szabályozás lesz, hogy üresen adják vissza az épületet, akkor 
azzal mit tud kezdeni az Önkormányzat?  
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
Ha logikusan gondolkodunk: a KLIK-nek nem ez az egy intézménye van. Országosan egy 
helyre begyűjteni az összes eszközt? Úgyis itt fogja hagyni az eszközöket.  
 
Tóth József képviselő  
Ha megszűnik a KLIK ottmarad minden a helyén. Nem tud mit csinálni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Attól hogy ottmarad minden a helyén, sokkal-sokkal rosszabb állapotban kapjuk vissza, mint 
ahogy átadtunk. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Ez ellen akkor sem tudunk semmit tenni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Lehet találgatásokba belemenni. Mi lesz akkor ha 10 év múlva úgy kapjuk vissza az iskolát, 
hogy be kell zárni? A környék összes települése aláírta már ezt a szerződést. Ellenkezhetünk 
egy ideig, de az ellenkezésből és az alá nem írt megállapodásból az lett, hogy 2 éven keresztül 
beázott az iskola, mert senki nem akarta elvégezni a javításokat. 15.000 forintos munkáról 
volt szó. 
A KLIK is úgy alakult meg, hogy egyik pillanatról a másikra. Ha úgy döntenek, hogy vissza 
kell kapnunk, akkor úgyis visszakapjuk.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Ez központi akaraton múló dolog, amibe igencsak kevés beleszólásunk van, volt is és lesz is. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az a probléma, hogy meg se próbáljuk úgy átadni, hogy átírva, ahogy mi szeretnénk. Lehetne 
még egy kört futni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az Ügyrendi Bizottság tagjának Dr. Bárányi Gyulának korábban volt több felvetése, de 
tegnap már nem említette, mert vannak a szerződésnek olyan kitételei, amivel lefedi azokat a 
pontokat, amik neki problémát jelentettek. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ha az eredeti állapot nincs kikötve?  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Az eredeti állapot in integrum restitutió egy jogi kifejezés. Célja a szigorú jog alkalmazása 
által valakit ért hátrányt orvosolni. Az eredeti állapot helyreállítása a magánjog igen széles 
körben alkalmazott eszköze. Úgyszintén a Ptk. szerint a kárért felelős személy mindenekelőtt 
az eredeti állapotot köteles helyreállítani 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
1 db szivattyú és az 6 db interaktív tábla lett átadva, semmi más. Annyira nem volt 
készletnyilvántartás az önkormányzatnál. 
2007-ben volt utoljára leltár. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Akkor meg nincs is mivel bizonyítani az eredeti állapotot. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma:  
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság általi 
vagyonkezelési szerződést módosító javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 
nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított vagyonkezelési szerződés 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
6/2015. (I.15.) határozata 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tar Község 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ között megkötendő vagyonkezelési szerződés-
tervezetet, azt elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, a vagyonkezelési 
szerződés aláírására. 
Az elfogadott vagyonkezelési szerződés e határozat 1.sz. 
mellékletét képezi. 

 
Határidő: január 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Turopoli Zsolt            Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
Ágasvári Zsolt képviselő : ………………………………aláírás………………dátum 
 
Tariné Molnár Anikó: …………………………………..aláírás ………………dátum 
 
 
 
 
 


