
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-37/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
193/2016. (XII.14.) számú határozatával elfogadott Tar 
Község Önkormányzata 2017. évi üléstervét az alábbiak 
szerint módosítja: 
A 2017. január hónapra tervezett ülés 5., 6., napirendi 
pontjait törli, azt nem tárgyalja meg. 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 
 

 

 

 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-15/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
január 18-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testülete által alapított kitüntető címekről      és díjakról 
szóló rendelet felülvizsgálatára. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Előterjesztés Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a településen működő vállalkozások 
támogatásának helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotásához. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidőjű határozatokról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Az Önkormányzat által pénzügyi támogatásban 
részesített egyesületek beszámolója a 2016.   évben kapott 
támogatás felhasználásáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: egyesületek elnökei 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Beszámoló a Tar Községért Közalapítvány 2016. évi 
tevékenységéről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tar Községért Közalapítvány elnöke 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2017. évi 
rendezvény-tervezetére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 



Előkészítette: László Istvánné könyvtári szolgáltató hely   
                       dolgozója 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat Tar Község Önkormányzata, valamint Tar 
Roma Nemzetiségei Önkormányzat között kötött 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat a polgármester és az alpolgármester 
illetményének, tiszteletdíjának valamint    
költségtérítésének felülvizsgálatára és törvényi előírások 
szerinti módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
9./ Beszámoló a polgármester 2016. évi igénybevett 
szabadságáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási 
ütemtervére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött 
szerződés felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Beszámoló a közérdekű adatok megismrésére 
irányuló kérelemek intézéséről és a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./ Javaslat “ a közérdekű adatok megismerésére irányuló 
kérelmek intézésének és a  kötelezően közzéteendő adatok 
nyilvánosságra hozatalának szabályzata” elfogadsára.  
A határozat elfogadása: egyszrű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 



                       Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
14./Javaslat “Közszolgáltatási szerződés keretében Tar 
Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása “ tárgyához kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátására “ tárgyhoz      kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladataok ellátására 
közbeszerzési tanácsadó megbízására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15./ Az önkormányzat saját bevételei és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a 
költségvetési évet követő három évben. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi    
                       ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
16./ Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a 
Mária Út Közhasznú Egyesülettel a Mária Útnak a 
település közigazgatási területén a fenntartása, jelzések 
karbantartása, kiegészítése, pótlása, járhatóság biztosítása, 
a Mária Maraton megszervezésében.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
17./ Egyebek 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 

              Kis Zsoltné 
                                  ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 



ar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-16/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017.(I.18.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 
polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót, valamint a 
69/2016.(IV.20.), 114/2016.(V.26.), 139/2016.(VII.25.), 
176/2016.(XI.16.), 177/2016.(XI.16.), 178/2016.(XI.16.), 
179/2016.(XI.16.), 180/2016.(XI.16.), 183/2016.(XI.16.), 
185/2016.(XI.16.), 186/2016.(XI.16.), 187/2016.(XI.16.), 
189/2016.(XI.16.) határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./  Irattár 
2./  hirdető tábla 
 

 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-17/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete „ Az 
Önkormányzata által pénzügyi támogatásban részesített 
egyesületek beszámolója a 2016. évben kapott támogatás 
felhasználásáról” szóló beszámolót megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari 
Szabadidős Egyesület, a Tar Lőrinc Baráti Kör, a Tari 
Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, a Tari Nyugdíjas 
Egyesület, valamint a Tari Polgárőr Egyesület 
beszámolóját a 2016. évben kapott támogatás 
felhasználásáról elfogadja.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tari Szabadidős Egyesület, 
2./ Tar Lőrinc Baráti Kör, 
3./ Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, 
4./ Tari Nyugdíjas Egyesület, valamint a Tari Polgárőr Egyesület 
5./ Irattár 
6./ Hirdető tábla 



 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-18/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Tar 
Községért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló  
szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar 
Községért Közalapítvány 2016 évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja.  

 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tar Községért Közalapítvány 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 
 

 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-19/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tar 
Község Önkormányzata 2017. évi rendezvénytervezetét a 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester 
 

               
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
3./ László Istvánné 
4./ Tari Örökzöld Óvoda Fercsik Zsuzsanna óvodavezető 
5./ Tari Kodály Zoltán Általános Iskola Balázs Gyuláné iskolaigazgató 
6./ Tari Kodály Zoltán Általános Iskola Rózsa Anita pedagógus 
7./ Római Katolikus Egyház Csonka Csaba plébániai kormányzó 
8./ Tari Szabadidős Egyesület, 
9./ Tar Lőrinc Baráti Kör, 
10./ Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, 
11./ Tari Nyugdíjas Egyesület, valamint a Tari Polgárőr Egyesület 
12./ Irattár 
13./  hirdető tábla 



 

 
 
 
 
 
 

TAR KÖZSÉG 2017. ÉVI 
RENDEZVÉNYTERVEZETE 

Ideje A rendezvény megnevezése Helye Felelősök Tervezett 
költségek 

január	19.												
(csütörtök)	

Magyar	Kultúra	Napja																																																	
Himnusz	és	Szózat	versmondó	

verseny	
Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné																																			

Rózsa	Anita	 10	000	Ft	

március	
13.(hétfő)	 Műveltségi	vetélkedő	 Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné																																				

Rózsa	Anita	 10	000	Ft	

március	14.									
(kedd)	

Megemlékezés	az	1848/49-es																																														
Forradalom	és	Szabadságharc	

emlékére	

Tari	Kodály	Zoltán	Általános	
Iskola																																

Tar	Község	Önkormányzata											
Helyi	Intézmények					
Civilszervezetek	

5	000	Ft	

április	11.															
(kedd)	

Költészet	Napja	vers	és	
meseünnep	

Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné,	Rózsa	
Anita,	Fercsik	Zsuzsanna	 15	000	Ft	

május	26.													
(péntek)	

Gyermeknapi																																																																																																																																								
vidámságok	

Általános	Iskola	parkja	

Tar	Község	Önkormányzata	
(egyeztetve	az	Örökzöld	
Óvodával	és	a	helyi	
Általános	Iskolával)	

100	000	Ft	

május	27.	
(szombat)	 Dr.	Tuzson	János	emléknap	 Tuzson	Arborétum	 Tar	Község	Önkormányzata	 350	000	Ft	

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-20/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar 
Község Önkormányzata, valamint Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta és a határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Határidő:azonnal 
Felelős : Turopoli Zsolt polgármester 

 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szabó Józsefné elnöke 
2./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 
 
 
 
 
 



 
A 7/2017.(I.18) határozat 1. számú melléklete 

Együttműködési Megállapodás 
amely létrejött egyrészről 
Tar Község Önkormányzata 3073 Tar Szondy György út 92. (a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről 
Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3073 Tar Szondy György út 92. (a továbbiakban: 
Nemzetiségi Önkormányzat) között az alábbiakról: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80.§ (2) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) alapján Tar Község Önkormányzata és Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
 
A megállapodás az alábbi jogszabályok figyelembevételével jött létre: 

• nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban:Mötv.) 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 36/2011.(XII.31.) (a 

továbbiakban: Áhsz.) 
• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 
 
A megállapodás főbb területei: 
1.A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei. 
2.Testületi ülések előkészítése. 
3.Testületi, tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, 

iratkezelési, postázási feladok ellátása. 
4.Költségvetés tervezése, beszámolás. 
5.Költségvetési gazdálkodás rendje. 
6.Ellenőrzési feladok ellátása. 
7.A feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése, kivétel a telefonhasználat. 
 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi 
feltételei: 

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés 
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 
feladok ellátásáról. 
 
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 16 
órában biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt -
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén (3073 Tar Szondy György 
út 92.)- helyiség ingyenes használatát, továbbá az irodahelység fenntartási költségeit is az 
Önkormányzat viseli. 



 
Fogadónapokhoz, a testületi ülésekhez, a közmeghallgatás lebonyolításához szükség szerint 
biztosítja az I. emeleti tanácskozó termet. Amennyiben a várható résztvevők előzetesen 
becsült száma igényli, akkor a Művelődési Ház Nagytermét biztosítja az Önkormányzat. 
 

2. Testületi ülések előkészítése: 
Meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, testületi ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartások 
vezetése a hozzájuk szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításával. 
 

3. Testületi, tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, iratkezelési, postázási feladok 
ellátása: 

A testületi döntések és tisztségviselői döntések előkészítése, nyilvántartása, sokszorosítása, 
postázási feladatok ellátása, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatban nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása az Önkormányzat 
feladata. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseit a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében elnökhelyettese hívja össze. A Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit a jegyző, az aljegyző, illetve a munkaköri leírás 
szerinti ügyintézője készíti el, illetve irattározza. A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóját és 
jegyzőkönyvét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles aláírni. A Nemzetiségi 
Önkormányzat ülésén a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személy köteles a jegyzőkönyvet 
annak elkészítésétől számított 3 napon belül hitelesíteni. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein, zárt ülésen is részt vesz a jegyző, az aljegyző, a 
munkaköri leírás szerinti ügyintéző. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein az Önkormányzat megbízásából és képviseletében a 
jegyző, az aljegyző jelzi amennyiben törvénysértést észlel. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról 
a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége útján gondoskodik jelen 
megállapodásban foglaltak szerint. 
 
Az Njt. által meghatározott nemzetiségi jogok a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, 
hagyományápolás és kultúra, helyi sajtó, esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás, szociális 
ellátás kérdéskörökben a nemzetiségi lakosságot érintő helyi önkormányzati határozatot, 
rendeltet a képviselő-testület csak a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével alkothatja 
meg. 
 



4. Költségvetés tervezése, beszámolás: 
Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számlával, törzskönyvi 
azonosítószámmal, adószámmal rendelkezik. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 
külön elemi költségvetésben kell szerepeltetni, a gazdálkodásról önálló könyveket kell vezetni 
és önálló beszámolót kell készíteni. 
 
Éves költségvetés tervezet: 
A költségvetési koncepció összeállítása előtt, amennyiben azt Nemzetiségi Önkormányzat kéri 
-az Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi 
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. 
törvény 64.§ (1) bekezdése alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ 
(1) bekezdése hatályt vesztette, így ennek értelmében költségvetési koncepció megalkotása 
nem kötelező, viszont a tervezés megkezdéséhez iránymutatásul szolgálhat -a jegyző, az 
aljegyző a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével (a továbbiakban: elnök) áttekinti a 
Nemzetiségi Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, ehhez 
rendelhető kiadásait és bevételi forrásait. 
 
A jegyző, az aljegyző és az elnök által közösen elkészített, következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepcióját- amennyiben készül- az elnök benyújtja a képviselő-testületnek. A 
koncepciót a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, határozatot hoz. 
Amennyiben az Áht. nem ír elő koncepció készítési kötelezettséget, akkor Nemzetiségi 
Önkormányzat esetileg dönt arról, hogy készít-e költségvetési koncepciót. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési koncepciójáról- amennyiben az 
készül- véleményt alkot határozat formájában. A Nemzetiségi Önkormányzat véleményét 
tartalmazó határozatot az elnök átadja a jegyzőnek, az aljegyzőnek, a költségvetési koncepciót 
tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt 5 nappal, melyet az Önkormányzat koncepció-
tervezetéhez csatolni kell. 
 
Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójáról hozott határozatot és az 
Önkormányzat költségvetési koncepciójáról kialakított véleményt tartalmazó határozatot 
egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek, az aljegyzőnek. 
 
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat véleményével együtt tárgyalja meg a 
koncepciót –ha készül- és hozza meg a határozatát. 
 
A jóváhagyott koncepció és határozat Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó részéről a 
jegyző, az aljegyző szóban, illetve külön kérés alapján írásban tájékoztatja az elnököt. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges 
adatokat a jegyző, az aljegyző –a költségvetési törvényből adódó részletes információk 



rendelkezésre állását követően haladéktalanul- közli a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. 
Az elnök további adatokat, információt kérhet a tervező munkájához. 
Az elnök tárgyév február 5-ig írásban átadja a jegyzőnek, az aljegyzőnek a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az 
elnök külön kérésére a jegyző, az aljegyző készíti elő a határozat tervezetet, de annak 
előterjesztése az elnök feladata. Az elkészített költségvetési határozat tervezetet a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény szerint február 15-ig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta 
el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig 
nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését határozatban állapítja meg. A Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési szerkezetére az Áht.23.§-ban és az Avr. 24.§ és 28.§- ában foglalt 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét- a 
nemzetiségi közügyeket érintő ügyekben- véleményezi, az erről szóló határozatát a 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek, 
az aljegyzőnek olyan határidőben, hogy az a képviselő-testület részére írásban a képviselő-
testületi meghívóval kiküldhető legyen. 
 
Az Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási 
előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért az Önkormányzat felelősséggel nem 
tartozik. 
 
Előirányzatok módosítása: 
Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el vagy 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatin belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a 
költségvetésről szóló határozatát. 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján módosítható. Az előirányzatok módosítására, 
átcsoportosítására az Áht. 34.§ rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Információszolgáltatás a költségvetésről: 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el és erről információt 
úgy szolgáltat a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége felé, hogy 
az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni. 
 
Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának: 

- 2017. február 15-ig a képviselő-testület elé terjeszti a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetését 
-2017. májusi ülésen beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetés végrehajtásáról 



-2017. augusztus hónapban számot ad a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. 
félévi teljesítéséről 
-2017. november hónapban a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi I-III negyed 
éves költségvetésének teljesítéséről ad számot. 
 A tájékoztatás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 
határozatában megjelenő előirányzatok és teljesítési adatok, illetve a költségvetési 
egyenleg alakulását. 

 
Az elnök a felsorolt tájékoztatási kötelezettségekhez írásban a jegyző, az aljegyző részére 
információt szolgáltat. Az információnak hasonló szerkezetűnek kell lenni, mint a 
költségvetés. Az információszolgáltatás határidejét a jegyző, az aljegyző állapítja meg, 
figyelembe véve az Önkormányzat üléstervét. 
 
Éves zárszámadás: 
A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint éves 
költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és 
kiadásról el kell számolni. A zárszámadási határozat tervezetet az elnök állítja össze a 
vonatkozó jogszabályokban előírt tartalommal. A feladat végrehajtásához a jegyző, az 
aljegyző segítséget nyújt. 
A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását az elnök a költségvetési évet követő ötödik 
hónap utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé, aki 
határozatot hoz. 
 
5.Költségvetési gazdálkodás rendje: 
Költségvetési gazdálkodás végrehajtása: 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége látja el. A Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési gazdálkodását a Gazdálkodási Szabályzat szerint az abban 
megjelölt személyek kötelesek végezni. 
A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás 
végzésére jogosult személyeket Nemzetiségi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzata 
tartalmazza. 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős. 
 
Kötelezettségvállalás rendje: 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. 
Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelőzően, írásban lehet. 
Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a 150.000 forintot el nem érő 
kifizetéshez. 
 
Pénzügyi ellenjegyzés rendje: 



A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni. 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzati terhére vállalt kötelezettség esetén a 
jegyző, az aljegyző vagy az általa írásban kijelöl, a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége állományába tartozó, jogszabályban előírt végzettséggel, 
képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. 
A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre 
áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás 
nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 
Teljesítés igazolás rendje: 
A teljesítés igazolására jogosult személyeket a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írásban 
jelöli ki. 
A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 
kötelezettségvállalás esetében- ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 
teljesítését követően esedékes- annak teljesítését. 
A teljesítését az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az 
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
 
Érvényesítés rendje: 
Az érvényesítést a jegyző, az aljegyző vagy az általuk írásban kijelölt, a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének állományába tartozó, jogszabályban 
előírt végzettséggel, képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. 
Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet és e megállapodás előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 
Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésének tartalmaznia 
kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 
 
Utalványozás rendje: 
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban 
felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni készpénzes 
fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli 
rendelkezéssel lehet az Ávr. előírásainak betartásával. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem 
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
személlyel. 



Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 
A pénzügyi ügyintéző a Nemzetiségi Önkormányzatnál kötelezettségvállalásra, pénzügyi 
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésére, utalványozására jogosult személyekről 
és aláírás- mintájukról naprakész nyilvántartást vezet. 
 
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése, pénzforgalma: 
A Nemzetiségi Önkormányzat az OTP Bank-nál vezetett önálló fizetési számlával 
rendelkezik. 
SZÁMLASZÁM: 11741024-15830463 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos 
minden pénzforgalom külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti fizetési 
számlán bonyolódik. A számlához kapcsolódóan az aláírásra jogosultakat megbízni kizárólag 
a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult. 
A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége felelős a pénzforgalmi 
előírások betartásáért a fenti számlával kapcsolatban. A bankszámlakezelést a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének kijelölt dolgozója jelen megállapodás, a 
Gazdálkodási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint végzi. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárat vezet, készpénzforgalmát a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének pénztárában bonyolítja. A házipénztári 
pénzkezelést a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének kijelölt 
dolgozója jelen megállapodás, a Gazdálkodási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzatban 
foglaltak szerint végzi. 
 
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje: 
A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatit 
jelen megállapodás, a Gazdálkodási szabályzat és a vonatkozó szabályzatok, illetve 
jogszabályok szerint kell ellátni. 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási adminisztrációs feladatait a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének kijelölt dolgozói végzik. 
A Nemzetiségi Önkormányzat analitikus és főkönyvi nyilvántartási feladatait, 
vagyongazdálkodási feladatait a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltségének dolgozói látják el. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeiből 
vásárolt eszközt nyilvántartásba vétel céljából a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége illetékes dolgozójának bemutatni, a számla teljesítés igazolásáról, 
utalványozásáról gondoskodni. 
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 
az elnök a felelős. 
 



Ellenőrzési feladatok ellátása: 
A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzési feladatainak ellátásáért az elnök a felelős. 
A Nemzetiségi Önkormányzat a függetlenített belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége útján gondoskodik. A 
Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait- külön megállapodás alapján –a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége a vonatkozó jogszabályok 
–különös tekintettel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira-, a nemzetközi, valamint az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók 
figyelembevételével, valamint a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltség belső ellenőrzési vezetője által készített és a jegyző által jóváhagyott Belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint látja el.  
A függetlenített belső ellenőrzés működtetéséért az elnök, a jegyző és az aljegyző felelősek. 
A függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátását. 
A függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátását a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltség –mint külső szolgáltató- és Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
által kötött megállapodás rögzíti. 
 
Együttműködés egyéb területei: 
A Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat lehetőségeik keretén belül 
együttműködnek és elősegítik: 

• a munkanélküliek foglalkoztatását, 
• a tanulásban elmaradott roma tanulók felzárkóztatását, 
• a jó tanulók támogatását, 
• a szociálisan rászorulók segélyezését, a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését. 

 
Minden lehetséges eszközzel azon lesznek, hogy 

• a nemzetiséghez tartozó lakosság lehetőségei szerint hasznos munkát végezzen a 
településen, 

• a munkájukkal példát mutassanak, 
• a munkabér jövedelmeikből eleget tegyenek lakás-takarékpénztári, közüzemi 

szolgáltatási és adófizetési kötelezettségüknek, 
• a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy közreműködik a roma nemzetiség közcélú 

munkájának megszervezésében, ellenőrzésében, 
• a Nemzetiségi Önkormányzat kéri, hogy a nemzetiséghez tartozó lakosság 

esélyegyenlőségét, felzárkózását az Önkormányzat kísérje figyelemmel és biztosítsa. 
 
Záró rendelkezések: 
Megállapodó felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat  
megbízatásának idejére kötik, évente január 31-ig felülvizsgálják. A megállapodás az 
Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat határozatával válik elfogadottá, 
rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.  
 



A megállapodást Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……/2017.(…….) számú 
határozatával, Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2017.(……..) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tar, 2017. január …… 
 

 

______________________   ______________________________________ 

    Turopoli Zsolt     Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről 

     polgármester      Szabó Józsefné elnök 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-21/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2017.(I.18.) határozata 
A Képviselő-testület Turopoli Zsolt polgármester 
személyes érintettségének bejelentését tudomásul veszi, 
hozzájárul ahhoz, hogy Turopoli Zsolt polgármester az 
őt érintő illetményének és költségtérítésének 
megállapítására vonatkozó szavazásban részt vegyen. 

 
 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 
 

 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-22/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017.(I.18.) határozata 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Turopoli Zsolt főállású polgármester illetményét 2017. 
január 1. napjától 498.600.-Ft/hó összegben állapítja 
meg.  
2./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Turopoli Zsolt főállású polgármester költségtérítésének 
összegét, az illetménye 15%-ának megfelelően, 74.800-
Ft/hó összegben állapítja meg, 2017. január 1. napjától.  
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
3./ Szellő Eszter pü-i ügyintéző 
4./ Irattár 
5./  hirdető tábla 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-23/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2017.(I.18.) határozata 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Turopoli Zsolt főállású polgármester illetményét 2017. 
január 1. napjától 498.600.-Ft/hó összegben állapítja 
meg.  
2./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Turopoli Zsolt főállású polgármester a részére 
megállapított 74800 Ft összegű költségtérítésének egy 
részéről, 24.800 Ft összegről  2017. január 1-től 
tisztségének fennállásáig történő lemondását tudomásul 
veszi. Turopoli Zsolt költségtérítését ennek megfelelően 
2017. január 1-től 50.000 Ft-ban állapítja meg. 
 3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 

                         Kis Zsoltné 
                                            ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
3./ Szellő Eszter pü-i ügyintéző 
4./ Irattár 
5./  hirdető tábla 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-24/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017.(I.18.) határozata 
A Képviselő-testület Balogh László alpolgármester 
személyes érintettségének bejelentését tudomásul veszi, 
hozzájárul ahhoz, hogy Turopoli Zsolt polgármester az 
őt érintő illetményének és költségtérítésének 
megállapítására vonatkozó szavazásban részt vegyen. 

 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Balog László alpolgármester 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-25/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2017.(I.18.) határozata 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Balog László társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 157.100.-Ft/hó 
összegben állapítja meg.  
2./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Balog László társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségtérítésének összegét, a tiszteletdíja 15%-ának 
megfelelően, 23.565-Ft/hó összegben állapítja meg, 2017. 
január 1. napjától.  
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Balog László alpolgármester 
2./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
3./ Szellő Eszter pü-i ügyintéző 
4./ Irattár 
5./  hirdető tábla 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-26/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Turopoli Zsolt főállású 
polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján  
2017. évben 53 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint: 
Alapszabadság: munkanap/év  2017.01.01. – 2017.12.31. 25 munkanap 
Pótszabadság:  munkanap/év  2017.01.01. – 2017.12.31. 14 munkanap 
Gyermekek után járó pótszabadság: munkanap/év  2017.01.01. -  2017.12.31.  7  
munkanap 
2016. évben fel nem használt szabadság:       7 munkanap 
2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy Tar Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. 
pontja szerint a 2017. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) 
bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről 
gondoskodjon. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy  gondoskodjon a polgármester 
részére történő  2016. évi ki nem vett szabadság kiadásáról  2017.03.31-ig. 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

                     Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Szellő Eszter pü-i üi. 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 



 

 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-27/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Turopoli Zsolt polgármester 2017. évi szabadságolási 
ütemtervét a határozati javaslat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadta. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Szellő Eszter pü-i üi. 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 



 

 
 

a 15/2017. (I.18.) számú határozat melléklete 

Szabadságolási ütemterv Turopoli Zsolt polgármester úr részére 2017. évben.               (2017. 
évi megállapított szabadság mértéke: 46 nap) 

Hónap 
Tervezett szabadság időpontja 
(-tól-ig; /nap) 

Kivett szabadság 
mértéke 

Áthozott 
szabadság 
2016/7 nap 

Január 10                                   / 1 nap 1 nap kivett 1 nap 
Február 7-10                                / 4 nap     
Március 2-3                                  / 2 nap     
Április 13, 26-28                         / 4 nap     
Május       
Június 12-16                              / 5 nap     
Július 10-21, 28, 31                  / 12 nap     

Augusztus 
1-4, 10-14, 17-18, 21-28   / 15 
nap     

Szeptember 1,4                                  / 2 nap     
Október 30, 31                              / 2 nap     
November 2, 3                                 / 2 nap     
December 15, 27-29                         / 4 nap     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-28/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szalkai 
és Társa Kft. Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a 
foglalkozás-egészségügyi ellátásra szerződést köt a 
határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szalkai és Társa Kft. Egészségügyi Szolgáltató Kft 
2./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i üi. 
3./ Szellő Eszter pü-i üi. 
4./ Iratanyag 
5./ Irattár 
6./  hirdető tábla 



 
16./2017. (I.18.) határozat 1. számú melléklete 

 
Szerződés 

 
Melyet egyrészről  
Tar Község Önkormányzata (3073 Tar ,Szondy György út 92., Adószám: 15735344-2-12 
Számlaszám: 11741024-15735344) képviseletében Turopoli Zsolt polgármester, a 
továbbiakban Megbízó 
 
másrészről 
Szalkai és Társa Kft. Egészségügyi Szolgáltató Kft. , továbbiakban Megbízott kötöttek 
foglalkoztatás -egészségügyi alapellátásra az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  
 

1.) Megbízó megbízza Megbízottat, hogy munkavállalói részére az 1993.évi XCIII. 
törvény 58.§-a által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátást az alábbiak szerint 
biztosítsa: 

 
1.1 A külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, 

valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok   kezdeményezése. 
 

1.2 A külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és  
fokozott expozíciós esetek kivizsgálása. 

 
    1.3 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata. 
 
    1.4 Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás. 
 
    1.5 A munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás. 
 
    1.6 Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában. 
 
    1.7 Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi alap, fiziológiai, ergonómiai-higiénás  
  feladatok megoldásában. 
 
    1.8 Közreműködés az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az  
      elsősegélynyújtók  szakmai felkészítésében, 
 
    1.9 Közreműködés a munkáltató katasztrófa megelőző, elhárító, felszámoló                                   

és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában. 
 

1.10 Megbízó munkavállalóinak fogadása rendelési időben, a megbízott orvos 
rendelőjében.   

 
2.) Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval rendszeres kapcsolatot tart, és a Megbízó 

munkavállalóit a Rendelőintézet Pásztó, Semmelweis u 2. sz. alatti orvosi 
rendelőjében fogadja.  

 
3.) Megbízó a szerződés aláírását követő hónap első napjától jogosult ellátásra.  

   



4.) Az ellátást a Megbízó 14 fő munkavállalói létszámra veszi igénybe, akik nevét, 
lakcímét, születési adatait, munkakörét illetve munkaköre TEAOR kódját írásban közli 
a Megbízottal 15 napon belül. 

 
Új dolgozó felvételekor vagy munkakör változásakor a Megbízó a Megbízottat 
legkésőbb egy hónapon belül a fenti adatok közlésével értesíti. 

 
Megbízó munkavállalói közül…0….Fő az „A”,…0.…Fő a „B”, 14 Fő a „C” és 0… Fő a  
„D”foglalkozás- egészségi osztályba sorolt munkakörben dolgozik.   

 
Az ellátás éves díja az „A” osztály esetén …0……..Ft/fő/év 

                                 
                                       „B” osztály esetén  12000   Ft/fő/év 
 
                                       „C” osztály esetén  10000   Ft/fő/év 
 
                                       „D” osztály esetén  8000    Ft/fő/év 
 

A díjfizetés évente történik. Ezen díjak évente az illetékes hatóság által megállapított  
összeggel emelkednek. Az ellátás éves díja szerződéskötéskor 140.000  Ft, azaz  
egyszáznegyvenezer Ft. 

 
A Megbízott a létszám alapján számított ellátási díjről első ízben a szerződéskötéskor  
,majd minden negyedévre vonatkozóan a negyedév első napján számlát bocsájt ki,  
melyet a Megbízó az OTP RT.Pásztó 11741024 -  20032386  sz. számlájára 8 napon 
belül átutalással egyenlít ki. 

 
A Ptk 6:48. § (1) bekezdése értelmében pénztartozás esetén a kötelezett a 
késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamattal - idegen pénznemben meghatározott 
pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott 
alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű késedelmi 
kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. 

 
Az ellátott létszám növekedése esetén a felek a tárgyévet követő év január 1-jével 
állapodnak meg ismételten 

 
Negyedéves díj: 35.000 Ft, azaz  harmincötezer Ft. 

 
5.) Jelen szerződés a 2. pontban megjelölt időponttól határozatlan időre szól. 

 
6.) A jelen szerződés   2017. 01. 19-től érvényes. 

 
7.) A szerződés legalább 90 napos felmondással bármelyik gazdasági év végére mindkét 

fél részéről megszüntethető. 
 
 
 
 



 
8.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók 

 
Tar, 2017. január 19.  
 
…………………………………                             ……………………………………… 
 
              Megbízó                                                                     Megbízott 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-29/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közérdekű adatok közzétételéről szóló tájékoztatást 
megismerte és elfogadja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a honlap folyamatos feltöltését és 
aktualizálását a továbbiakban tartsa szem előtt. 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-30/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 
hozatalának szabályzata” című előterjesztést. 
Tar Község Önkormányzata a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 
hozatalának szabályzatát a határozat 1.sz. mellékletet 
képező tartalommal elfogadja. 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 
 



 
 

Szabályzat szövegét ide másolni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-31/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2017.(I.18.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Közszolgáltatási szerződés keretében Tar Község 
közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátására az alábbi döntést hozza: 
 
1./Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó Laczkóné Dénes Orsolyát (3100 
Salgótarján Hunyadi krt. 14. ) közbeszerzési 
szaktanácsadóként megbízza. 
 
2./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
„Közszolgáltatási szerződés keretében Tar Község 
közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátására Laczkóné Dénes 
Orsályával szerződést köt. 
 
3./ Laczkóné Dénes Orsolyát a közbeszerzési szakértői 
feladatok elvégzéséért összesen 359.000 FT+0% azaz 
bruttó háromszázötvenkilencezer forint díjazás illeti 
meg. 
 
4./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére, a jegyző ellenjegyzése mellett. 
 
5./ Ezzel egyidejűleg Tar Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 199/2016. (XII.14.)  számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 
Határidő: 25 nap 

 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 



    
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Laczkóné Dénes Orsolya 3100 Salgótarján, Hunyadi krt.14. 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-32/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2017.(I.18.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29/A. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
saját bevételek összege       adósságot keletkeztető 
         ügyletekből eredő fizetési 

 kötelezettségek 
2017. év (100%): 19.500.000,-      0,- 
2018. év (100%): 20.000.000,-      0,- 
2019. év (100%): 20.000.000,-      0,- 
2020. év (100%): 19.000.000.-      0,- 
Határidő: folyamatos 

Felelős:    polgármester 

 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i üi. 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-33/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án megtartott 
rendes üléséről készült 2.sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2017.(I.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésre a 
Mária Út Közhasznú Egyesülettel a Mária Útnak a 
település közigazgatási területén a fenntartása, jelzések 
karbantartása, kiegészítése, pótlása, járhatóság biztosítása, 
a Mária Maraton megszervezésében” javaslatot 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az együttműködés  megvalósulását 
támogatja. 
2. A Képviselő testület a 2017-es költségvetésben 
a zarándokturizmus fejlesztésére a  határozat 2. számú 
melléklete szerinti összeget, forrást biztosítja a dologi 
kiadások  terhére. 
3. A Képviselő testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Mária Út Egyesülettel  megkösse a 
határozat 1. számú melléklete szerinti együttműködési 
megállapodást a  zarándokturizmus közös 
fejlesztésére. 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 45 nap  

 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 1. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

                Kis Zsoltné 
                                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ Mária Út Közhasznú Egyesület 
3./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i üi. 
4./ Szellő Eszter pü-i üi. 
5./ Irattár 
6./  hirdető tábla 



A 21/2017.(I.18) határoza 1.sz. melléklete 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről a 

Tar Község Önkormányzata 
(székhely: 3073 Tar Szondy György út 92.; cégjegyzékszám: - ; adószám: 15735344-2-12; 
képviseletre jogosult: Turopoli Zsolt polgármester), 
mint Tar Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat), 

 

másrészről az 

Mária Út Közhasznú Egyesület 
(székhely: ; cégjegyzékszám: ; adószám: ; képviseli: Dr. Szabó Tamás), 
mint MUTKE (továbbiakban MUTKE, együttesen Felek) 

között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint. 

 

1. Az együttműködési megállapodás tárgya: 

 

a) MUTKE vállalja a mellékletekben szereplő programok országos szintű 
megrendezését a településsel együttműködésben. Folyamatos koordinációs és 
kommunikációs feladatok ellátását, valamint a partner folyamatos tájékoztatását. 

b) Az Önkormányzata vállalja az együttműködési megállapodás 1. -2. számú 
mellékletekben szereplő rá eső feladatok elvégzését. 

c) Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás kizárólagosan a jelen 
bekezdés a-c) pontjaira terjed ki. Felek fenntartják a lehetőséget a jelen 
megállapodással szabályozott együttműködés bővítésére, azonban a jelen 
megállapodásban rögzítetteken túl egymás irányába kötelezettséget nem vállalnak. 

 

1. Az együttműködés időtartama, hatálybalépés 

1. Felek jelen megállapodást 2019. szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra 
kötik. 

 

2. Jelen megállapodás mindkét Fél általi aláírás napján, vagy nem egyszerre történő 
aláírás esetén az utolsónak aláíró fél aláírásának napján lép hatályba. 

1. Kapcsolattartás: 

1. Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartó személy: 

név: Turopoli Zsolt polgármester 



telefonszám: 06-20-556-6974 

email cím: turopoli.zsolt@tarkozseg.hu 

levelezési cím: 3073 Tar Szondy György út 92. 

A MUTKE részéről a kapcsolattartó személy: 

név: dr. Sóskuti-Varga Gergely 

telefonszám: +36-30/933 1005 

e-mail: kapcsolat@mariaut.hu 

2. Felek a feladat teljesítése során egymást kölcsönösen segítve kötelesek eljárni, 
szükség esetén egymásnak adatokat szolgáltatnak, vagy egyéb eszközökkel elősegítik 
a megállapodásban kitűzött feladat megvalósítását. 

3. Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni minden olyan 
körülményről, amely az együttműködés teljesítését késlelteti vagy megakadályozza, 
továbbá ha a kapcsolattartó személyében változás áll be. 

2. Felek jogai és kötelezettségei: 

1. Felek kikötik, hogy az együttműködési megállapodás 1.-2. mellékletben szereplő 
programok szervezéséhez kapcsolódó tevékenységhez kizárólagosan olyan szakmai 
anyagot használhat fel, melyet a MUTKE előzetesen jóváhagyott. 

 
2. Felek visszavonhatatlanul kijelentik, hogy jelen együttműködés teljesítésével felmerült 

költségeiket maguk viselik. 

3. Az Önkormányzat a lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja MUTKE-t 
bármilyen, az Önkormányzatot érintő releváns változásról. 

4. A szolgáltatás menete során a MUTKE felel a szükséges vezetői döntések határidőben 
történő meghozataláért és annak tartalmáról történő tájékoztatásért az Önkormányzat  
részére. 

5.  A MUTKE és az Önkormányzat a feladat elvégzésében együttműködik. 

6. A MUTKE biztosítja a munkavégzéshez szükséges szakmai háttértámogatást. A 
pontos feladat-meghatározást és részletes instrukciókat, valamint a szükséges szakmai 
háttéranyagokat és dokumentációkat a MUTKE az Önkormányzatnak legkésőbb e 
megállapodás megkötésekor átadja. 

7. Az Önkormányzat az 1. pontban részletezett feladatokat elvállalja, a feladatok 
vonatkozásában rendelkezésre áll és azokat maradéktalanul, az elvégzéséhez 
szükséges módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű 
alkalmazásával, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi el. A Felek 
kártérítési felelőssége kizárólagosan a szándékos károkozás esetére terjed ki. 

1. A Megállapodás módosítása és felmondása 

1. A	 megállapodás	 módosítása,	 feltételeinek	 változtatása	 a	 Felek	 egyetértésével,	 a	
megállapodás	aláírásához	jogosultsággal	rendelkezők	által	történhet.	

2. A	MUTKE	 vagy	 az	Önkormányzat	 a	 szerződést	 30	 napos	 felmondási	 idővel,	 a	másik	



félnek	 címzett	 rendes	 felmondással	 bármikor	 felmondhatja.	 	 	 Évközi	 felmondás	 esetén	 -
amikor	a	felmondás	nem	tárgyév	december	31-ére	szól	–	időarányosan	igazodik. 

3. Bármelyik	Fél	jogosult	a	megállapodást	rendkívüli	felmondással,	azonnali	határidővel	
a	másik	Fél	súlyos	szerződésszegése	esetén	felmondani.	

4. Nem	 minősül	 a	 megállapodás	 módosításának	 a	 Felek	 adatait	 vagy	 a	 Felek	
képviseletére	 jogosult	személyt	érintő	változás.	Felek	az	 ilyen	változást	kötelesek	egymással	
haladéktalanul	 közölni,	 a	 változás	 bejelentésének	 elmulasztásából	 eredő	 esetleges	 kárt	 a	
mulasztó	fél	viseli. 

1. Titoktartási kötelezettség 

1.  Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben vállalt feladat 
elvégzésével kapcsolatban tudomására jutott, illetve a teljesítés során megismert 
információkra vonatkozóan teljes körű titoktartási kötelezettség terheli.   

2. Az Önkormányzat kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti 
információk védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére. Az 
Önkormányzat minden olyan információt, melynek titokban tartásához a MUTKE-
nak jogos érdeke fűződik, nem adhat át a MUTKE előzetes engedélye nélkül harmadik 
személynek.   

3. Felek a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat 
csak a szerződés teljesítése érdekében, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban 
kezelhetik. A MUTKE szavatol azért, hogy az Önkormányzat részére átadott 
személyes adatok kezeléséhez az érintettek hozzájárultak. 

4. Az Önkormányzat elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettsége keretében a 
szerződés teljesítésével összefüggésben, illetve annak teljesítése során tudomására 
jutott, és/vagy létrejött információ (tény, adat, tájékoztatás, megoldás, műszaki vagy 
szervezési ismeret, vagy az ezekből készült összeállítás) üzleti titoknak minősül. Az 
információt illetéktelen (kívülálló) harmadik személyek részére semmiféle jogcímen 
és semmilyen formában – beleértve a részadatot és részinformációt is – át nem 
adhatja, illetve nem továbbíthatja, és fel nem használhatja; felhasználásnak minősül 
különösen az információ más szerződés megkötése, projekt lefolytatása, pályázat, 
valamint kutatási támogatás elnyerése, illetve annak keretében anyagi vagy 
tudományos előny szerzése érdekében való felhasználása.   

5. Jelen szerződésben előírt titoktartási és hozzájárulás beszerzési kötelezettség a 
szerződéssel kapcsolatos első megbeszéléstől kezdve a szerződés megszűntét követő 
10 évig áll fenn, kivéve, ha a MUTKE ettől írásban eltérően nem rendelkezik. 

6. Az üzleti titoktartási kötelezettség részben vagy egészben történő megszegése 
esetén a MUTKE a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban Ptk.)2:47, 2:51, 2:52, és 2:53.§-aiban meghatározott egyéb 
jogkövetkezmények alkalmazása mellett azonnali hatályú felmondásra jogosult. 

 

1. Alkalmazott jog 

1. Felek kikötik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 



Magyarország mindenkori jogszabályai – különösen a Ptk. előírásai – az irányadók. 

2. Amennyiben a szerződés teljesítése során a felek között vita merül fel, azt 
mindenekelőtt személyes tárgyalás útján közös megegyezéssel kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben az egyeztető tárgyalások 30 (harminc) naptári napon belül nem vezetnek 
eredményre, Felek jogvitájuk rendezésére a MUTKE székhelye szerint illetékes 
bíróságot választják. 

1. Záró rendelkezések 

1. Felek kijelentik, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, illetve nem követnek el 
olyan cselekményt, amellyel egymás jogos üzleti, gazdasági érdekeit veszélyeztetnék 
vagy sértenék. 

2. Felek nevében aláíró személyek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására 
felhatalmazással bírnak. 

Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, amely 6 számozott 
oldalt tartalmaz, és 3 példányban kerül aláírásra. 

 
Kelt: Tar, …............................................ 

 

 

 

…...................................................   
 …..................................................... 

Mária Út Közhasznú Egyesület     Turopoli Zsolt 
dr. Szabó Tamás elnök     polgármester 
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Teljes	cselekvési	program	elemeinek	költségbecslése	
2016.	november	21.	

	

Cselekvési	program	elemei	 mennyiség	 egységár	

1.Az	útvonal	jelölése	és	
karbantartása:	festés	
felújítása	3	évente	

	

A	jó	járhatóság	biztosítása	

település	kül-	és	
belterületére	eső	
zarándokút	hossza	km-ben	

	

település	kül-	és	
belterületére	eső	
zarándokút	hossza	km-ben	
(évente	bozót	irtás)	

38.100	Ft	/	év	

2.	Alapellátások	(szállás,	
étkezés)	biztosítása	

jó	gazdai	tevékenység	 Kölcsönösen	díjmentes	
együttműködés	keretében	

3.	Naprakész	on-line	
információk	

meglévő	anyagok	
megosztása,	megformázása,	
naprakész	frissítése,	
kommunikációs	munkatárs	
feladata	

Kölcsönösen	díjmentes	
együttműködés	keretében	

4.	Önszervező	(egyéni)	
zarándoklás	feltételeinek	
kialakítás	

jó	gazdai	tevékenység	 Kölcsönösen	díjmentes	
együttműködés	keretében	

5.	Helyi	búcsús	és	zarándok	
hagyományok	feltárása	és	
újraélesztése	

jó	gazdai	tevékenység	 Kölcsönösen	díjmentes	
együttműködés	keretében	

6.	Helyi	tartalom	az	
applikáción	

meglévő	anyagok	
megosztása,	megformázása,	
kommunikációs	munkatárs	
feladata	

Kölcsönösen	díjmentes	
együttműködés	keretében	

7.	Nagy	rendezvények	

Mária	Maraton	helyi	
szervezése	

az	önkormányzat	
érintettségének	megfelelő	
tevékenységek	
a.,	frissítő	pont	 116.840	Ft	/	év	
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Mária Út fejlődése és működtetése 

Előzmény 
A Mária Út Egyesületnek száznál több önkormányzati tagja van. A zarándokturizmus 
fejlesztése alapvető érdeke az önkormányzatoknak. A zarándokturizmus felfuttatásának jó 
alapot szolgáltatnak a nagyrendezvények (1Úton, Mária Maraton), a szervezett zarándoklatok, 
a várható GINOP fejlesztési program és az UNESCO szellemi-kulturális örökségként való 
elismerése Mária-tisztelet búcsús és zarándok hagyományának. A fejlődés, a zarándokszám 
növelésének elérésére célszerű egy közös önkormányzati cselekvési programot készíteni, 
azokról döntést hozni és végrehajtani. A Mária Út Egyesület elnöksége kialakította a Mária Út 
fejlődésének és működtetésének közös munkaprogramját, aminek betöltésére hívja az érintett 
önkormányzatokat. 
Az önkormányzati program fő elemei 
A Mária Út fenntartása és felfuttatása átfogó cselekvési programot igényel, amelynek fő 
elemei a következők: 

1. az útvonal jelölés és karbantartása; 
2. a jó járhatóság biztosítása; 
3. az alapellátások (szállás, étkezés) biztosítása; 
4. a naprakész on-line információk; 
5. az önszervező (egyéni) zarándoklás feltételeinek kialakítás; 
6. helyi kulturális-vallási turisztikai kínálat kialakítása, marketingje; 
7. helyi búcsús és zarándok hagyományok feltárása és újraélesztése; 
8. helyi tartalom az applikáción. 

1-2. Útvonal jelölés és karbantartás, járhatóság 
A közigazgatási határon belül az önkormányzat hatóköre a jelölés évenként felülvizsgálata és 
felújítása, továbbá évente kétszer az útvonal bejárása és a járhatóság biztosítása. (pl. a 
növényzet levágása, stb) Mindez közmunkásokkal megoldható. 
Egységes arculat kell.(a kis településeken is, legalább m-betűs logók legyenek kint, ld. 
kerékpárutak mellett a Balatonon jelölve van, hogy melyik a kerékpárosoknak szánt pihenő, 
kocsma, stb., mi jelöljük lila m-mel minden településen) 
3. Minden településen kell valamilyen alapszolgáltatás 
5-8 fős összkomfortos szállás és valamilyen étkezés lehetősége szükséges. Az önkormányzat 
aktív szerepet tölt be, hogy ez legyen. A konkrét megoldások a helyi és MUT honlapra 
kerülnek. 
4-5. Az egyéni zarándoklás feltételeinek megteremtése 
A várható egyéni zarándokoknak a Mária Út honlap biztosítja az útvonal tervezéséhez, 
szolgáltatások eléréséhez szükséges információt. Az önkormányzati honlapokon javasolunk 
önálló zarándok linket (lokális útvonalterv, szolgáltatások, szállások, kontaktok, látnivalók, 
nevezetességek) és annak állandó karbantartását, naprakészségének biztosítását, amelyek a 
Mária Út honlapjára is felkerülnek folyamatosan. 
6-8. A helyi és térségi zarándok és búcsús hagyományokat és kínálatot a település 
minden nevezetességével együtt kell kínálni. 
Tervezi és javasolni érdemes helyi kínálatokat a néhány órástól a néhány naposig. Ha van 
helyi hagyományos ünnep, azt korszerű formában fel kell éleszteni és felépíteni. A vonzás és 
a vendégforgalom növelésére érdemes kulturális és vallásturisztikai programot készíteni, 
amihez a Mária Út Egyesület szakmai segítséget nyújt. Ez két dologból áll. Először: kulturális 
turisztikai megjelenés újra szervezése, folyamatos marketingje: 
a) Lehetőségek felmérése (szolgáltatások és események) 



b) Ajánlatok kidolgozása (gyalogos, kerékpáros, buszos, lovas, vizi, stb) 
c) Ajánlatok folyamatos marketingje 
Másodszor mindennek a modern kommunikációs és információs rendszerének elkészítése 
publikálása a Mária Út webes szolgáltató rendszerén keresztül: 
1. POI azonosítás és tartalom megosztás 
2. helyi szállás / gasztronómiai / kulturális szolgáltatások ismertető anyagainak 
összeállítása 
3. podcast-ok készítése (helyi kultúrtörténeti beszámolók készítése) 
4. Helyi tartalom applikációk kifejlesztése, ami a helyi tartalmak teljes előállítását és a 
MUTKE app felületre való töltését jelenti. 
 

Kelt Veszprémben, 2016. november 21-én.     
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


