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Iktatószám:116-…../2015. 
 

16. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 22-i rendkívüli  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
                         aljegyzői irodájában, 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Bognár Balázs képviselő  
Dr. Román Kinga képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 
Tóth Anita jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt és Tóth József 
képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefon történt. 
 
Javaslom, hogy az alábbi napirendet tárgyalja meg a Képviselő-testület  
 
1./ Javaslat a Csevice völgy út (hrsz 075, hrsz 091) felújítására 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat  
     benyújtására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat Tar, Szondy György út 61. szám alatt lévő temetési hely felújításának  
     kezdeményezésére. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 75/2015. (VI.22.) határozata 
 

   A Képviselő-testület a 2015. június 22-i ülésén az alábbi        
    napirendeket tárgyalja: 
 

1./ Javaslat a Csevice völgy út (hrsz 075, hrsz 091)  
     felújítására 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás  
     támogatására kiírt pályázat benyújtására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat Tar, Szondy György út 61. szám alatt lévő  
     temetési hely felújításának  kezdeményezésére. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

1./  N A P I R E N D 
 
Javaslat a Csevice völgy út (hrsz 075, hrsz 091) felújítására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ma kaptuk meg az árajánlatot az aljzatban lévő nagyobb méretű kőre, amely 1846 Ft/tönna + 
ÁFA, amelyből 500 tonnára van szükség. 2970 Ft/tonna + ÁFA lenne az apró kavics ami a 
nagyobb kő felületére kerülne 5 cm vastagságban, ebből 102 tonna. 
 
Kérdés-vélemény: 
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Dr. Román Kinga képviselő  
Megjegyzésem lenne. Egyre többször hallom, hogy Balog Lacika megcsináltatja az utat 
önkormányzati pénzből. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nekem is mondták már, de úgy gondolom, hogy ezt már nagyon régóta beszéltük az 
erdészettel. Ezt az erdészet kezdeményezte. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Azt mondja a Képviselő-társam, hogy a faluban az a visszhang, hogy Balog Lászlónak van ott 
üdülője, és a faluban az a visszhang, hogy azért lesz ott az út megcsinálva, hogy oda ki 
tudjanak menni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Balog Laci gyakorlatilag az önkormányzat pénzén megcsináltatja magának az utat. 
Ha legalább azt tudnánk mondani, hogy kültéri utakra kaptunk pályázati pénzt és abból 
csináltatjuk. Véleményem szerint a faluban van még olyan közút, ami előrébb való lenne, 
mint amit egyetlenegy állandó lakos házához vezet. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az erdészettel még az elmúlt év decemberében tárgyaltunk. Novemberre tervezték, hogy 
átadják a Fenyves-pusztai erdészeti iskolát, és ehhez az autós forgalom Bátonyterenye felé 
menne, a gyalogos és egyéb turizmus pedig a Csevice völgyön menne ki a Fenyves-pusztára. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A gyalogos forgalom eddig is ott ment ki, és a gyalog út az működik, meg van. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Vélemény, észrevétel nem érkezett a Polgármester úrhoz. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem gondolom, hogy ez így lenne. A szándék nem ez. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ott tartunk, hogy egyre több a hang, hogy Balog Lacika megcsináltatja az utat magának. 
 
Balog László alpolgármester 
Én is hallom ezeket a véleményeket. A helyzet az, hogyha Balog Lacika nincs itt ez az út még 
most sem indul el. Én megcsináltatom anélkül is, ezt már mondani akartam. Most is abba 
lehet hagyni az útnak a javítását. Eddig is Én csináltattam az Erdészettel. Ha most elmegyünk 
belőle, semmi probléma, mert Én beleteszem az 1 millió forintomat és meg lesz az út. De mit 
kapok érte? Mert ez nem az Én utam, az Én utam az fölfelé lesz. Azt is megcsináltatom, mert 
kell. De mit kapok érte Én ebből? Mert akkor magánjellegű út lesz, mert Én csináltatom meg. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Nem lehet magánjellegű. 
 
Balog László alpolgármester 
Azt tudom, de Én fogom beletenni az összeget, akkor mit fogok visszakapni? 
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Dr. Román Kinga képviselő  
Másfél millió, tehát nem egymillió. 
 
Balog László alpolgármester 
De ha Én csináltatom akkor egymillión alul lesz, mert Nekem nem kell ÁFA. 
Mindenki azzal van, hogy az turizmus, az erdészet, meg ez, meg az. Ha nem csinálunk 
semmit, akkor ebből soha nem lesz semmi. Eltelt a 8 év meg a 16 és senki nem csinált 
semmit. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A turista út járható most is. 
 
Balog László alpolgármester 
Persze járható, de akkor be lehet fenyvesíteni az utat. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Olyan nagy kocsi forgalmat lebonyolítani, pont az erdőben? Ez pont az amivel Én nem értek 
egyet. 
 
Balog László alpolgármester 
Ez nem aszfaltos út, nem az a szándék, hogy itt forgalom legyen. Ez egy erdei út, amit 
folyamatosan karban kell tartani. Nincs előírás, hogy milyen formában. Ahhoz, hogy a Mi 
turistaforgalmunk nőljön, ahhoz, hogy az erdészet megfelelően tudjon közlekedni – az 
erdészet hozzá is teszi a magáét ehhez.  
Ha nem bírunk el ezzel, akkor nincs semmi probléma, akkor nem szavazzuk meg. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Sokkal jobban tudnám tartani a hátamat, ha nem kellene hozzá adni az Önkormányzatnak a 
1,5 milliót. 
 
Balog László alpolgármester 
Olyan nincs. Egyoldalúan nem lehet üzletet kötni. Az Önkormányzatnak is üzlet, a turizmus 
forgalom az egy üzlet. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Nem tudom megmagyarázni azzal, hogy olyan hatalmas turizmus alakulna ki, hogy az 
kocsival járható. A turistaforgalom arrafelé gyalog van. 
 
Balog László alpolgármester 
Ez igaz. De hogy viszik ki az ellátásukhoz szükséges dolgokat. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az t a Fenyves-pusztán eddig is megoldották. 
 
Balog László alpolgármester 
2 éve folyamatos probléma volt a sátorozóknál, hogy, hogy jussanak oda ki a dolgaik. Egy 50 
fős csoport azért nem jött el, mert nem tudtak kijutni.  
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Mi a biztosíték arra, hogy a fakitermeléshez nem veszik igénybe az utat. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Az Erdészet külön kérése volt, hogy ha Ő ebbe beszáll, akkor az utat le kell zárni. Ezen a 
szakaszon egyébként a következő 10 évben nem lesz fakitermelés. 
Június 9-én a Kisterenyei Cserkészek mennek ki és kérték, hogy tegyük járhatóvá az utat, 
hogy személyautóval tudjanak közlekedni.  
Hosszú távon a Mária út is ezen a szakaszon megy. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Többször volt már ott Cserkésztábor, és nem egyszer előfordult, hogy menteni kellett őket.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Ez az az út, ahol a Muzsikál az Erdő rendezvényt is meg lehet közelíteni? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Külterületi utakra nem nagyon írnak ki pályázatot. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Egész Nógrád megyére 31 km-re volt, amit utakra kaptak pénzt. 
 
Hangzavar. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Szorospataki Vadásztársaság már át is utalt erre az útra 100.000 Ft-ot, valamint az Erdészet 
is kb 100.000 Ft értékű gépi munkát ajánlott fel. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Akkor ennyivel kevesebb lesz az összeg. Így módosulna, hogy a felújítás 1.556.245 Ft, 
amelyből 100.000 Ft készpénzt a Szorospataki Vadásztársaság földtulajdonosi közössége 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Akkor mi lenne, ha valamennyivel Te is beszállsz és akkor úgy lenne, hogy Balog László is 
beszállt ebbe. 
 
Balog László alpolgármester 
Jó akkor Én is beteszek 100.000 Ft-ot, ugyanúgy mint a többiek.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Kiegészül még azzal, hogy az Erdészet 100.000 Ft-ot és gépi munkát ajánlott fel. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az Erdészet még csak szóban ajánlotta fel a gépi munkát. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Akkor meg nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mennyi összeget kellene biztosítani. 
Az előbb Te azt mondtad Laci, hogy 1 milliót simán beleadnál.  
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Balog László alpolgármester 
Igen, akkor ha Én csinálnám az egészet. Akkor más formában áll fel az az egész, nem így, az 
akkor már had legyen az Én oldalam. Nem szeretnék közösködni senkivel, és nem szeretem, 
ha mások azt gondolják, hogy rajtam keresztül elérnek. Ez üzlet és az üzlet így működik, 
sehogy másképp. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Jó, csak most Te éred el az Önkormányzat révén.  
 
Balog László alpolgármester 
Az Én utamat most is meg kell csinálni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Jó, de ez a rész ez Neked is kell.  
 
Balog László alpolgármester 
A Szondy úton is járok! 
 
Hangzavar. 
 
Balog László alpolgármester 
Azon az úton Én egyszer sem mentem ki a tanyához, járhatatlan. Én a Katruzsa felé vezető 
utat használom. Ezt az utat Én nem használom. Ha ez a probléma akkor nem csinálom meg 
azt a bekötő utat a tanyámtól. Akkor ezt az utat fogom megcsináltatni. Akkor összefogok 
azzal aki azon a területen gazdálkodik, és megcsináltatjuk azt az utat. Az Erdészet ugyanúgy 
hozzájárul ennek az útnak a rendbetételéhez is, mert azon az úton ugyanoda jut ki. Ugyanúgy 
kijut a Fenyves-pusztára, a Reptérre, az Ágasvárhoz. Nekem teljesen mindegy, hogy melyiket 
csináltatom meg. Én is hallom, Nekem is mondják, hogy milyen jó lesz Neked, ha 
megcsinálják az utat. Persze könnyebb lesz, ha Én is megcsinálom a további részét. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Látni kell a másik oldalt is. Nekem ez a véleményem. Az iskolások is mehetnek arra. Lássuk a 
jó oldalát is! 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Most azt mondjuk, hogy itt van a 3,2 millió forint amit utakra kaptunk. Most a kérdés az, 
hogy mi a legfontosabb, a Csevicce út vagy nem! 
 
Balog László alpolgármester 
Ez abból lenne? Azt hittem, hogy más elkülönült pénz is van! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Ennyi van összesen az összes útra. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ezért mondom azt, hogy az arányok. 
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Balog László alpolgármester 
Biztos, hogy kevesebbet teszünk bele mint az Erdészet. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Nem arról volt szó, hogy 200/e forintot ad? 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
100.at. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
De, a gépi munka. 
 
Balog László alpolgármester 
Tudjátok, hogy hány órát ment az a gép? A gépnek az óradíja több mint 15/e Ft. A nagyrészt 
ő csinálja. Azzal, hogy mi 1 millió forintért adunk követ, az csepp a tengerben.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Nekünk viszont nem csepp a tengerben, mert majdnem a fele az éves keretünknek. A falunak 
az oldalát is nézni kell. Kapunk pénzt utakra és a beltéri útjaink is pocsék állapotban vannak 
és helyette megcsinálunk a feléből egy olyan utat. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
A kampányígéretek között viszont majdnem mindenkinek benne volt, a Csevice út 
rendbetétele. De ez minden ciklusban benne volt. 
 
Balog László alpolgármester 
Amikor a TSZ még volt, akkor meg volt csinálva, mert termelt és megcsináltatta az utat. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
A lényeg az, hogy a fakitermelők ne tegyék tönkre! 
 
Balog László alpolgármester 
Erre nem éri meg szállítani, a Fenyves-pusztai út közelebb van. Az kövezett, nincs miért 
bejönni erre. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Legalább az kellene, hogy azt mondod, hogy 2-300 e forintot beleteszel. 
 
Balog László alpolgármester 
100/e forintot felajánlok, többet nem. Ha jó, jó, ha nem akkor nem. Engem nem különösebben 
zavar. Akkor a másik részét csináltatom meg, azt nem használja akkor senki, mert nincs oda 
miért kimenni senkinek sem, csak én és a mezőgazdasági termelő használja.  
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Most történt felajánlás, akkor módosítsuk úgy és akkor 1,2 millió a végösszeg. Akkor tudjuk 
mondani, hogy Balog László is támogatta az útépítést.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Ha felajánlást tesz, akkor azt a testületnek el kell fogadni. 
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Balog László alpolgármester 
A 2015. június havi tiszteletdíjamból nettó 100/e forintot felajánlok a Csevice út felújításához.  
 
Balog László alpolgármester bejelenti érintettségét. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A személyes érintettség miatt szükséges dönteni, hogy Balog László a szavazásban részt 
vehet-e? 
Javaslom, hogy a képviselő vehessen részt a szavazásban. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Balog László alpolgármesternek a 
szavazásban történő részvételének engedélyezésére vonatkozó javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 4 igen, 0 nem 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 
 
76/2015. (VI.22.) határozata 

                                                  
                                                 A Képviselő-testület Balog Lászlót, a 100/e Ft  
                                                 felajánlásának elfogadására vonatkozó döntés  
                                                meghozatalából nem zárja ki. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Balog László alpolgármester 100.000 
Ft-os felajánlásának elfogadására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 4 
igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 
 
77/2015. (VI.22.) határozata 
 
A Képviselő-testület Balog László 
alpolgármesternek a Csevice út építéséhez történő 
2015. június havi tiszteletdíjából történő 100.000 Ft 
azaz Egyszázezer forint felajánlását elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a felajánlással kapcsolatos 
támogatási szerződés kösse meg. 
Felelős: Turopoli Zsolt 
Határidő: azonnal 

 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Mivel Balog László személyesen érintett az ügyben így szükséges dönteni, hogy a Képviselő-
testület kizárja-e a szavazásból. A testület dönthet úgy is, hogy nem zárja ki a szavazásból az 
alpolgármestert. 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Balog László képviselőnek a 
szavazásban történő részvételének engedélyezésére vonatkozó javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elutasított és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 
 
78/2015. (VI.22.) határozata 

 
A Képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy 
Balog László alpolgármester a szavazásban részt 
vegyen, a szavazásból kizárja. 

 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a felajánlásokkal csökkentett 
módosítási javaslatot, miszerint az építésre az önkormányzat 1256945 Ft-ot biztosít, a 
Képviselő-testület 3 igen, 1 nem 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Csevice völgy út felújítására 
vonatkozó módosított határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 3 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 
 
79/2015. (VI.22.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Csevice völgy út (hrsz 075, 
hrsz 091) bejárhatóság minden időjárási körülmény 
melletti biztosítása érdekében végzett 
stabilizálásához. 
 
2.) A Képviselő-testület az Egererdő Zrt. 
Bátonyterenyei Erdészet (3070 Bátonyterenye Béke 
út 13.) felajánlást elfogadja. 
 
3.) A Képviselő-testület a Csevice völgy út 
felújításához szükséges pénzügyi fedezetet bruttó 
1.256.945 Ft-ot a 3/2015.(II.27.) költségvetési 
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rendelet 3. mellékletében a település üzemeltetéshez 
kapcsolódó támogatások, közutak fenntartással 
kapcsolatos feladatok támogatás jogcíme terhére 
biztosítja. 
 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

2./ N A P I R E N D 
 
Javaslat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat 
benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Ez egy központi pályázat, a vízműtől kaptuk. 
 
Kérdés-vélemény. 
 
Bognár Balázs képviselő  
 
Mire fog ez vonatkozni? A lakossági vízdíj csökken? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Ezt minden évben lehet pályázat útján igényelni. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 
A közműszolgáltató minden évben nyújthat be támogatási igényt központi forrásra. A 
beszedett  díjak és a vízdíjnak a különbözetére. Ezt mind évben benyújtja a Vízmű és meg is 
kapják. Amíg Dél-Nógrádi Vízmű Kft. volt, mindig volt egy gesztor önkormányzat aki a 
támogatás igénylésére fel volt hatalmazva. Ez nem új dolog, a régebbi képviselők előtt ez 
ismert lehet. 
Az elmúlt évben már minden önkormányzatnak be kellett nyújtani, nem csak a Vízműhöz 
tartozó önkormányzatok egyikének.  
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a támogatási igény benyújtása víz és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkenésre 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 
 
80/2015. (VI.22.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
döntött abban, hogy 2015. évre vonatkozóan a 
lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet 
kíván benyújtani. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges 
mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 
 
3./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar, Szondy György út 61. szám alatt lévő temetési hely felújításának      
kezdeményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Többször felmerült már a Szondy György út 61. szám alatt lévő hősi temetési hely 
felújításának a szükségessége. A felújításhoz engedélyt kell kérni a Honvédelemért felelős 
minisztertől. A hadisírok gondozására van egy keretösszegük. Arra kérek felhatalmazást, és a 
határozati javaslati is arról szól, hogy vegyük fel a kapcsolatot és kezdeményezzük a sírok 
felújítását az arra illetékes szervnél. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja hősi temetési hely felújítására 
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 
 
81/2015. (VI.22.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a jegyzőt és az aljegyzőt, hogy a 3073 
Tar, Szondy György út 61 (hrsz 392) szám alatt lévő 
hősi temetési hely felújításának kezdeményezése 
kapcsán vegye fel a kapcsolatot a honvédelemért 
felelős miniszterrel. 
Határidő: folyamatos 
Felelős jegyző, aljegyző 

 
Kmf 

 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselők munkáját az ülést bezárja. 
 
 
 
Turopoli Zsolt  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester       jegyző 
 
 


