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Iktatószám:116-…../2015. 
 

11. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 22-i rendkívüli  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
                         aljegyzői irodában, 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Dr. Román Kinga képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt és Bognár 
Balázs  jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni,  az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefon történt. 
 
Javaslom, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület  
 
1./  Javaslat a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesülethez történ csatlakozásra. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat Pünkösdölő Taron című önkormányzati rendezvény költségeinek jóváhagyására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből történő  
     pénzeszköz átadására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
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     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 59/2015. (V.8.) határozata 
 

1./  Javaslat a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesülethez  
      történ csatlakozásra. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat Pünkösdölő Taron című önkormányzati  
     rendezvény költségeinek jóváhagyására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.  
     évi költségvetéséből történő  pénzeszköz átadására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 

 
1./ N A P I R E N D 
Javaslat a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesülethez  történő csatlakozásra. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Cserhátalja Vidékfejlesztési 
Egyesülethez történő csatlakozásra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
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 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 60/2015. (V.22.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata csatlakozási 
szándékát a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesülethez.  
Tar Község Önkormányzata az egyesület alapszabályát 
megismerte, azzal egyetért és elfogadja a szervezet céljait.  
Tar Község Önkormányzata kötelezettséget vállal az előírt 
tagdíj és működési hozzájárulás rendszeres megfizetésére. 
Tar Község Önkormányzata a 2015. évi tagdíjat a 2015. 
évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.  
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Pünkösdölő Taron című önkormányzati rendezvény költségeinek jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Mivel a rendezvény tervezetben nem lett meghatározva összeg, hogy mennyit szán a 
Képviselő-testület a költségek fedezetére, így ezt most meg kell határozni. 
Az előzetesen megküldött költséglistában szerepel a sátornak a költsége, ez – mivel rossz idő 
várható – nem fog szerepelni, mivel a rendezvényt a Kultúrházban tartjuk meg.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
A mozgó WC sem kell akkor. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Az már leszállításra került. 
 
Tóth József képviselő  
 
A hangosítást ki csinálja? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Antal Dávid. 
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Tóth József képviselő  
 
Komolyabb berendezése van mint az iskolának? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A hangosítás sem biztos, hogy ennyi lesz, mert ha csak beltéren hangosít, nem kellenek olyan 
eszközök. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Beltéren elég lett volna az iskoláé is. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Tegnapig azzal számoltunk, hogy kültéren lesz a rendezvény, ma döntöttünk, hogy nem 
kockáztatunk. A terület nagyon fel van ázva. 
 
Balog László alpolgármester 
 
Meg lehetne kérdezni, hogy így, hogy nem kerül használatra, kell-e fizetni a mobil WC-ért. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Meg fogom kérdezni, lehet, hogy csak rendelkezésre állást kell megfizetni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Az Én problémám az, hogy most, amikor már minden meg van rendelve, kerül a testület elé, 
és most már kész tények vannak, így szavazzuk meg. 
Most már nem lehet visszacsinálni, de a jövőben ezt úgy kell csinálni, hogy előbb 
határozzunk arról, hogy mire mennyit adunk és utána rendelünk. Egy két héttel hamarabb 
kellett volna látnunk, hogy erre kell kiadni ennyi összeget.  
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
Amikor tárgyaltuk a rendezvény tervezetet, akkor Én ezt felvetettem, hogy nincsenek 
költségek a terv mellett. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Aki annak a felelőse, az készítse el a költségvetési tervezetet. A testület megnézi és eldönti, 
hogy tud rá pénzt adni, vagy nem, vagy csinálják másként. 
 
Balog László alpolgármester 
 
Mennyivel előtte kellene ezt megcsinálni? 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
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Amikor elkezdődik a szervezés előtte. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Elfogadom a felvetést. Első komolyabb rendezvényünk. A következő nagyobb rendezvény 
előtt egy komplett tervezetet fogunk behozni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Olyankor jó lenne ha a szervező is itt lenne, akivel meg lehet vitatni, hogy jogos. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A hangosítás ugyanaz az ár, mint az előző években volt. A fellépőknél 25.000 Ft költség van 
tervezve a Maconka Táncegyüttes fellépési díja. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
A rendezvény szervezőjét tájékoztatni fogjuk arról, hogy a következő szeptemberi 
rendezvényt megelőzően, augusztusra gyűjtse össze a költségeket, hogy a testület tudjon 
dönteni. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pünkösdölő Taron című rendezvény 
költségeinek elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 
4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 61/2015. (V.22.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
33/2015. (III.25.) számú határozatában döntött a 2015. évi 
rendezvényekről. 
A határozat alapján 2015. május 25-én Pünkösdölő Taron 
címmel rendezvényt szervez, melynek lebonyolításához  
200.0000 azaz Kettőszázezer forint összeget biztosít, az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalékkerete 
terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből történő      
pénzeszköz átadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
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Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester felolvassa az előterjesztést. 
 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat pénzeszköz átadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
                                              62/2015. (V.22.) határozata 
  

 Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének terhére történő pénzeszközök 
átadását és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata elfogadja a Tar Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközének átadását 
azzal, hogy támogassa a roma nemzetiségű lakosság 
szociális ügyeit. 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Turopoli Zsolt polgármestert, hogy 
átruházott hatáskörében döntsön a roma nemzetiségű 
lakosok támogatásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

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

Kmf 
 
 
 
Turopoli Zsolt     Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester         jegyző 
 


