
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015.(IV.11.) önkormányzati rendelete 
 Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, szervei 
 

1. § 
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tar Község  Önkormányzata a (továbbiakban: 
önkormányzat) 
(2) Az önkormányzat székhelye: 3073 Tar, Szondy György út 92. 
(3) Az önkormányzat működési területe: Tar község közigazgatási területe. 
(4) Az önkormányzat szervei: 
      a ) a polgármester 
      b) a képviselő-testület bizottságai 
      c) a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal a (továbbiakban: Hivatal) 
      d) a jegyző.  
(5) Az önkormányzat jelképei a címer és a zászló, melyek használatára szabályokat külön 
rendelet tartalmazza. 
(6) Az önkormányzat hivatalos internetes weboldala a http://www.tarkozseg.hu. 
(7) A Szervezeti és Működési Szabályzat a (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed az 
Önkormányzat Képviselő-testületére, a települési képviselőkre, a képviselő-testület 
valamennyi bizottságára, a polgármesterre, az alpolgármesterre, a jegyzőre, a Hivatalra. 
 

II. fejezet 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 
 

2. Az önkormányzat feladatai 
 

2. § 
(1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. 
(2) Az önkormányzat a nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési 
önkormányzat számára előírt kötelező feladat és hatáskör ellátását, a jogszabályban 
meghatározott eljárást követően, anyagi lehetőségeinek függvényében, vállalhatja. 
(3) A képviselő-testület hatásköre gyakorlását az 1. mellékletben foglaltak szerinti 
felsorolással a polgármesterre ruházza át. A bizottságok működésének szabályait és feladatait 
a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat feladatait és az önként vállalt feladatokat a 3. 
melléklet tartalmazza. 
 
 



 
III. fejezet 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS MŰKÖDÉSE 

 
3. Az önkormányzati képviselők száma 

 
3. § 

(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő.   
(2) A határozatképességhez szükséges képviselők száma: 4 fő   
(3) Egyszerű döntéshez szükséges: a jelen lévő képviselők 50-%-a + 1 fő azonos szavazata.     
(4) Minősített döntéshez  szükséges: a megválasztott képviselők 50-%-a + 1 fő azonos 
szavazata .                                                                                                                                                   
(5) A képviselők névjegyzékét és címét az 1. függelék tartalmazza. 
 

4. A Képviselő-testület üléseinek összehívása 
4.§ 

(1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. 
(2) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 
      a) a képviselőket, 
      b) a jegyzőt, 
      c) a bizottság által előzetesen tárgyalt napirendeknél a nem települési képviselő 
          bizottsági  tagokat, 
      d) a napirendi pontok előadóit, 
      e) a nemzetiségi önkormányzat elnökét, 
      f) akit a polgármester meghív. 
(3) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi 
pontjához: 
      a) a jegyzőt, 
      b) a nemzetiségi önkormányzat elnökét, 
      c) akit a polgármester a teljes ülésre meghívott. 
(4)A napirendhez kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg: 
     a) a napirendi pont előadóját, 
     b) az illetékes bizottság nem képviselő tagjait, 
     c) akit a polgármester a napirendhez meghívott. 
 (5) A testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontok előterjesztéseit a 
képviselőknek a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy 
azt az ülés előtt 5 nappal megkapják. A meghívó és az előterjesztések elektronikusan is 
továbbíthatók. 
(6) A testületi ülés időpontját, helyét és napirendjét a Hivatal hirdetőtábláján, valamint a 
község hivatalos honlapján közzé kell tenni azzal, hogy az ülés napirendi anyagát (zárt ülés 
kivételével) a hivatal titkárságán meg lehet tekinteni. 
(7) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben 24 órán belülre is összehívható a képviselő-testületi 
ülés. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is igénybe vehető és el lehet tekinteni az 
írásbeliségtől, de a sürgősség okát mindenképpen közölni kell. 
 
 
 
 
 



5. A képviselő-testület ülésének vezetése 
5.§ 

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét, 
az alpolgármester gyakorolja, a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű 
betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke. 
(2) A polgármester a testületi ülés vezetése során: 
      a) megállapítja az ülés határozatképességét, 
      b) előterjeszti az ülés napirendjét, 
      c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, szavazásra 
          bocsátja a döntési javaslatokat. 
(3) A képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz. 
(4) A polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja valamely napirendi pont 
elnapolását, új napirendi pont felvételét, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását.                
A javaslatról a képviselő-testület határoz. 
 

6. Az előterjesztés 
6.§ 

 (1) Előterjesztésnek minősül a napirenden kívüli anyag, a képviselő-testület vagy a 
képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozati javaslat, 
beszámoló és tájékoztató. 
(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A rendelet-
tervezetet, határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban 
kerül sor. A polgármester engedélyezheti az írásban foglalt rendelet-tervezetnek, határozati 
javaslatnak az ülésen történő kiosztását. 
(3) Előterjesztést nyújthat be: 
      a) a polgármester, 
      b) alpolgármester, 
      c)  Képviselő-testület tagjai, 
      d) állandó bizottságok, 
      e) jegyző, 
      f)  aljegyző, 
      g) önkormányzati intézmények vezetői, tájékoztatók és beszámolók vonatkozásában         
          mindazok a személyek, szervezetek vezetői, képviselői, akiket a Képviselő- testület és a  
          polgármester felkér tájékoztató, beszámoló készítésére, 
      h) nemzetiségi önkormányzat (nemzetiséget érintő kérdésekben).    
 

7. A sürgősségi indítvány 
7.§ 

(1) A képviselő-testület minősített többséggel, soron kívül dönt a sürgősségi indítványról. 
(2) A sürgősségi indítványok benyújtásának feltételei: 
Sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb az ülést 
megelőző nap 14 óráig írásban nyújtható be a polgármesternél. 
(3) Sürgősségi indítványt nyújthat be: a polgármester, az alpolgármester, a bizottságok 
elnökei, a képviselők, a jegyző. 
                                                                  

8. A napirendek vitája 
8.§ 

 (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön 
 nyit vitát, melynek során: 
       a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet, 



       b) az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal 
       résztvevők kérdéseket tehetnek fel. 
(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A felszólalás időtartama 
legfeljebb 5 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama 
a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a 
felszólalótól. 
(3) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. 
(4) Az önkormányzat bizottsága bármely előterjesztéshez ajánlást nyújthat be a képviselő-
testülethez. 
(5) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita 
bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. 
(6) A vita lezárására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita 
nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. 
(7) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok 
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. 
 

9. A döntéshozatal – határozathozatal 
9.§ 

 (1) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell 
szavazásra bocsátani. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület, az 
elhangzás sorrendjében, majd a végleges határozati javaslatról. 
(2) Szavazni személyesen, igennel, nemmel vagy tartózkodással lehet. A tartózkodás nem 
szavazatot jelent. 
(3) A szavazás nyílt, titkos vagy névszerinti lehet. 
 

10.§ 
(1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik, „igen”, „nem” és „tartózkodom” szavazati 
tartalommal. Először a javaslat mellett, majd az ellene szavazó képviselők, végül a döntéstől 
tartózkodók szavaznak. 
(2) A képviselő-testület döntéshozatalából ki kell zárni azt a képviselőt, akit vagy akinek a 
közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni 
személyes érintettségét. Amennyiben a képviselő e kötelességét elmulasztja, a tudomásra 
jutást követően a polgármester e mulasztásra felhívja a képviselő figyelmét, és az ügyben a 
szavazást meg kell ismételni. 
(3) Amennyiben a képviselő-testület két egymást követő alkalommal ugyanabban az ügyben 
nem hozott döntést, a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható döntéseket kivéve, a 
minősített többséget nem igénylő esetekben és amikor a határidőhöz kötött döntés újabb 
elhalasztása az önkormányzatnak anyagi vagy egyéb hátrányt okozna, a polgármester döntést 
hozhat. 

11.§ 
(1) Név szerint szavazást kell elrendelni, ha: 
         a) azt jogszabály írja elő, 
         b) azt a képviselő-testület legalább 2 tagja indítványozza, 
         c) azt a polgármester kezdeményezi. 
(2) Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást nem lehet tartani. A név szerinti szavazás úgy 
történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor "igen"-nel 
vagy "nem"-mel vagy "tartózkodom”-mal szavaznak. 
(3) A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. Ha a szavazás eredménye 
felől kétség merül fel, vagy ha azt valamelyik települési képviselő kéri, a polgármester a 
szavazást köteles megismételni. 



 
12.§ 

(1) Titkos szavazásra a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a (továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) 
bekezdésében foglalt ügyekben valamint a képviselő-testület titkos szavazást tart az Mötv. 74. 
§ (1) bekezdésben foglalt esetben. 
(2) A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi Bizottság gondoskodik. A szavazás 
borítékba helyezett szavazólapon, külön helyiségben, urna igénybevételével történik.  
(3)A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A jegyzőkönyv tartalmazza a szavazás helyét, napját, tárgyát, 
kezdő és befejező időpontját, a szavazás eredményét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak 
nevét, aláírását. 

10. Kérdés, felvilágosítás kérés, interpelláció 
13. § 

(1) Kérdés az önkormányzat hatáskörébe tartozó témákban tehető fel, a kérdésre adott válasz 
elfogadásáról a képviselő-testület nem dönt. 
(2) A képviselő a képviselő-testület ülésén - a napirendek lezárása után a polgármestertől és a 
jegyzőtől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen vagy legkésőbb 15 
napon belül írásban érdemi választ kell adni. 
(3) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az 
előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül a testület dönt az elfogadásáról. 
 

11. Önkormányzati rendeletalkotás 
14.§ 

(1) Az önkormányzati rendelet-tervezetet a polgármesterhez kell benyújtani. 
(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: 
       a) a települési képviselők, 
       b) az önkormányzati bizottságok, elnökeik útján, 
       c) a polgármester, 
       d) az alpolgármester, 
       e) a jegyző. 
(3) A rendelet-tervezet képviselő-testületi elfogadása: 
A polgármester vagy a jegyző a rendelet-tervezetet indokolással és hatásvizsgálattal együtt a 
képviselő-testület elé terjeszti. 
(4) A rendeletalkotás minősített többsége: 4 fő települési képviselő egybehangzó szavazata. 
(5) Az önkormányzati rendelet a helyben szokásos módon, azaz a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül 
kihirdetésre , és közzétételre kerül továbbá a www.tarkozseg.hu honlapon is.  
(6)A kifüggesztés időtartama 30 nap. A honlapon történő közzététel a rendelet hatályának 
napjáig tart. 
 

12. A tanácskozás rendje 
15.§ 

(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester –illetve a mindenkori levezető 
elnök – gondoskodik, ennek során: 

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy  a  tanácskozáshoz    
nem illő, sértő kifejezéseket használ, 

        b) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást   
         tanúsít. 
(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. 



A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasítja a rendzavarót, 
ismétlődő rendzavarás esetén, pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti. 
(3) A polgármesternek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. 

 
13. A jegyzőkönyv 

16.§ 
(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. §-ban 
meghatározottakon túl: 
      a) a képviselő-testületi ülésen történt fontosabb eseményeket, 
      b) a polgármester a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében tett intézkedéseit, 
      c) az ülésen elhangzott kérdéseket, interpellációkat, a rájuk adott válaszokat, 
      d) a meghívót, a jelenléti ívet, az elfogadott és kihirdetett önkormányzati rendeletet. 
(2)A képviselő kérelmére az írásban benyújtott hozzászólást mellékelni kell a 
jegyzőkönyvhöz. 
(3) Ha a képviselő kéri, akkor felszólalását szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni. 
 

IV. fejezet 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI 
 

14. A polgármester 
17. § 

(1) A képviselő-testület gyakorolja a polgármester tekintetében a munkáltatói jogokat, és 
állapítja meg a jogszabályok keretén belül az illetményét és költségtérítését. 
(2) A polgármester megbízatását főállásban látja el. 
(3) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza. Ennek 
jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(4) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e 
hatáskört visszavonhatja. 
(5) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörét minősített szótöbbséggel 
hozott döntésével esetileg magához vonhatja. 
(6) A Mötv. 68. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – 
amennyiben a képviselő-testület határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt – 
két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a következő 
ügyekben döntést hozhat: 

a) pályázat benyújtása az önkormányzat nevében, 
b)pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele,                                                                      
c) területszervezési eljárásokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás, 
d) hatósági cégeljárási ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, 

    e) közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása, 
    f) közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. 
(7) A képviselő-testület az Mötv. 68. § (3) bekezdése alapján rendelkezik, hogy a 
polgármester a két ülés közötti időszakban felmerülő, halasztást nem tűrő önkormányzati 
ügyekre vonatkozó döntési jogköre a következő ügyekre terjed ki: 
    a) döntés pályázat benyújtásáról, 
    b) pályázati eljárásban hiánypótlás teljesítése, egyéb nyilatkozatok megtétele, 
     
 



    c) költségvetési rendelet bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a költségvetési   
    rendeletmódosítások közötti időszakban az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson   
    végre.    
(8) A polgármester a (6)-(7) bekezdés szerinti döntéséről a képviselő-testületet a következő 
ülésen tájékoztatja. 
 

18.§ 
(1) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai különösen: 
      a) segíti a képviselők munkáját, 
      b) összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit,     
      c) képviseli az önkormányzatot,     
      d) az önkormányzati rendeleteket, valamint a képviselő-testület üléséről készült 
      jegyzőkönyvet a jegyzővel együtt aláírja. 
(2) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő jogkörei: 
      a) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását; 
      b) felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő- 
          testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. 
(3) A polgármester egyes egyéb jogkörei: 
       a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági  
          jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja; 
       b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
       c) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, és az önkormányzati  
          intézményvezetők tekintetében; 
      d) a jegyző és az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Szurdokpüspöki község  
          polgármestere gyakorolja. 
 (4) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a polgármester feladat- és hatáskörét a 
mindenkor hatályos jogszabályok állapítják meg. 
 

15. Alpolgármester 
19.§ 

 (1) A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással egy 
alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el a feladatát. 
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, a polgármester határozza 
meg munkájának területeit, tartalmát és ellenőrzi munkájának menetét. A polgármester 
akadályoztatása esetén képviseli az önkormányzatot. 
(3) Az alpolgármester tevékenységéről rendszeresen beszámol a polgármesternek és minden 
év utolsó testületi ülésén a képviselő-testületnek 
 

16. Önkormányzati képviselő 
20.§ 

(1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv. , valamint e rendelet határozza meg. 
(2) Az önkormányzati képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a 
választók érdekeit. 
 

21.§ 
(1) A képviselő jogai az Mötv. 32. § (2) bek. (a)-(h) pontjaiban meghatározottakon túl a 
következők: 
      a) részt vehet a képviselő-testület döntésének előkészítésében, végrehajtásában,  
          végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében; 
     b) a  Hivataltól igényelheti a munkájához szükséges tájékoztatást, iratbetekintést, valamint  



          ügyviteli közreműködést és tájékoztatást kérhet a község gazdálkodási, közművelődési,  
          egészségügyi, kommunális helyzetével kapcsolatban rendelkezésre álló adatokról,  
          tervekről; 
    c) amennyiben azt tevékenységének ellátása indokolja, jogosult az önkormányzat és szervei  
 hivatalos irataiba betekinteni a titokmegőrzésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabályi 
         előírások betartása mellett; 

  d) közérdekű ügyben kezdeményezheti a Hivatal intézkedését, melyre a hivatal 15 napon 
         belül köteles érdemi választ adni; 
 (2) A települési képviselőt és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnökét – a fejezet 
további részében együtt: képviselő – a polgármester, az alpolgármester és a jegyző, illetőleg a  
Hivatal köztisztviselői, valamint az önkormányzati intézmények vezetői és dolgozói 
munkaidő alatt soron kívül fogadni kötelesek. 
 

22.§ 
 (1) A képviselő köteles az Mötv. 32. § (2) bekezdés i)-k) pontjaiban meghatározottakon túl: 
       a) tevékenységét esküjének megfelelően végezni; 
       b) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület vagy a  
           bizottság ülésén való részvételben akadályoztatva van; 
       c) a tudomására jutott minősített adatot, személyes és különleges adatot - a vonatkozó  
          jogszabályi előírások szerint – megőrizni; 

 d) képviselői megbízatásához méltó, a képviselő-testület és annak szervei tekintélyét és  
 tanúsítani; hitelét óvó magatartást; 
      e) a polgármesternek (bizottság elnökének) jelezni adott ügyben felmerülő bármilyen  
          jellegű személyes érintettségét. 
(2) Az a képviselő, aki a szabályszerűen kiküldött meghívóban megjelölt időpontban a 
képviselő-testület üléséről részben vagy egészben távol marad, és távolmaradását alapos 
indokkal nem menti ki, igazolatlanul távol lévőnek minősül. 
 

23.§ 
 (1) A önkormányzati képviselőt, bizottsági tagot és elnököt (ideértve a bizottság nem 
képviselő tagját is)  megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig – az Mötv. 35. 
§ keretei között - tiszteletdíj illeti meg. 
(2) A tiszteletdíj mértékét külön rendelet tartalmazza. 
 

17. A képviselő-testület bizottságai 
24. § 

(1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó, vagy 
ideiglenes bizottságokat választ. 
(2) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat működteti:                                                                                                     
               a)  Művelődési és Szociális Bizottság, 
    b)  Pénzügyi Bizottság. 
(3) A bizottság által ellátandó feladatok jegyzékét a 2. melléklet rögzíti, a bizottság tagjainak 
nevét a 2. függelék tartalmazza. 
(4) A képviselő-testület meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. 
Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló 
jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. 
 

25. § 
(1) A bizottság működésére a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 



(2) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A bizottság ülésére meg kell hívni: a 
bizottság tagjait, a polgármestert, a jegyzőt, a napirenddel érintett személyeket. 
(3) A bizottság üléséről készített jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság ülésén az 
elnök javaslata alapján megválasztott tagja írja alá. 
(4) A bizottság a tevékenységéről évenként beszámol a képviselő-testületnek. 
 

18. A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
26. § 

(1)A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 
Alsótold Község Önkormányzata, Kozárd Község Önkormányzata és Tar Község 
Önkormányzata közös önkormányzati hivatala, melynek működését az önkormányzatok 
között megkötött Társulási Megállapodás és a hivatal szervezeti és működési szabályzata 
határozza meg. 
(2) A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 3064 Szurdokpüspöki Béke  
utca 3. 
(3) A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei: 
a)  Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Alsótoldi-Kozárdi Kirendeltség 
     3069 Alsótold Szabadság út 6. 
b)  Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltség 
     3073 Tar Szondy György út 92. 
 

19. A jegyző 
27. § 

(1) A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője a jegyző, akit Szurdokpüspöki 
Község Polgármestere nevez ki és ment fel az önkormányzatok között megkötött Társulási 
Megállapodásban foglaltak szerint. 
(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a jegyzőt az 
aljegyző helyettesíti. 
   

20. Közmeghallgatás 
28. § 

(1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tart. 
(2) A közmeghallgatás fontosabb szabályai: 
a) a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi 
szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben a képviselő-
testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez, vagy a 
jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek, 
b) a közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő 
tárgykörökről a község lakosságát a hirdető táblákon és a honlapon elhelyezett meghívón 
keresztül a rendezvény előtt legalább 8 nappal tájékoztatni kell, 
c) a közmeghallgatást a polgármester vezeti, 
d) a közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a 
képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok. 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. fejezet 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 

 
21.Az önkormányzat költségvetése 

29. § 
(1) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. E 
rendeletben dönt arról, hogy az adott költségvetési évben a kötelező feladatain túl milyen 
önként vállalt feladatot és azt milyen mértékben módon látja el. 
(2) A költségvetési rendeletet, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell előkészíteni 
és megalkotni. 
(3) A költségvetési rendelet tervezetét szakmailag a jegyző készíti el, a polgármester terjeszti 
a képviselő-testület elé. 
 

22. Az önkormányzat vagyona 
30. § 

(1) Az önkormányzat törzsvagyonát – ezen belül a forgalomképtelen és korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyont -, továbbá a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti 
(forgalomképes) vagyont és az azokkal való rendelkezés alapvető szabályait külön 
önkormányzati rendelet állapítja meg. 
(2) Az önkormányzat a vagyonáról folyamatosan köteles elszámolni és arról nyilvántartást 
vezetni. 
(3) A polgármester a közmeghallgatás egyik napirendjeként évente tájékoztatást ad az 
önkormányzat vagyoni helyzetéről. 
 

23. Az önkormányzati gazdálkodás szabályai 
31. § 

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 
(2) Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a jogszabályi előírások alapján 
a közös hivatal látja el. E körbe tartozó feladatai különösen: 
     a) a költségvetési beszámoló, a költségvetési tájékoztató és a havi pénzforgalmi információ 
         elkészítése a pénzügyminiszter által előírt módon és határidőre, 
     b) a címzett és céltámogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, 
     c) biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű  
         vezetését. 
(3) Az önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának 
elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 
 

24. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése 
32. § 

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A belső ellenőrzési 
feladatokat a jogszabályban meghatározott képesítési előírásokkal rendelkező ellenőr láthatja 
el. A feladat ellátására belső ellenőrzési megállapodás útján kerül sor. 
(2) A saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület látja el. 
 
 
 
 



 
VI. fejezet 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATAI 

 
25. Az önkormányzat társulásai 

33.§ 
 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott társulások megalakulásának, 
megszűnésének, szervezetének és működésének főbb szabályait az Mötv. 87. § - 95. §-a 
tartalmazza. 
(2) A képviselő-testület egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a 
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb 
ellátására jogi személyiséggel rendelkező társuláshoz csatlakozhat.  
(3) A társulás ellátja a társulási megállapodásban rá átruházott hatásköröket 
(4) A társulás nem sértheti az abban résztvevők önkormányzati jogait. 
(5) A társulással kapcsolatos megállapodást írásba kell foglalni, amelyet a polgármester és a 
jegyző készít elő, továbbá gondoskodnak annak végrehajtásáról. 

 
26. A települési nemzetiségi önkormányzat 

34.§ 
 (1) Taron 3 fő települési nemzetiségi önkormányzati képviselőből álló közvetlen módon 
megválasztott Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. 
(2)  Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi 
eszközök arányában – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapodásban foglaltak szerint biztosítja az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvényben foglaltak alapján. 
 (3) A polgármester, alpolgármester szükség szerint egyeztető megbeszélést folytat a Tar 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. 

                                                                                                                                                                    
VII. Fejezet 

 
27. Záró rendelkezések 

35. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2007. (IV.13.) 
rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak Egyes 
Kérdéseiről, valamint az azt módosító  12/2007.(VII.14.), 21/2007.(XI.29.),  1/2008.(I.8.),   
2/2008.(II.14.),  1/2009.(I.20.),  13/2009.(X.1.), 9/2010.(VIII.7.),   12/2010.(XI.23.),  1/2011. 
(II.15.),  3/2011.(II.15.),  6/2011.(II.15.)  8/2011.(II.15.), 10/2011.(VII.16.),11/2011.(VII.16.), 
14/2011.(X.13.),  8/2012.(III.22.) , 16/2012.(VII.24.) önkormányzati rendeletek. 
 
 
 
 
          Turopoli Zsolt                                                            Molnárné dr. Kontra Bernadett 
            polgármester                                                                               jegyző 
 



 
1. melléklet a 7/2015.(IV.11.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke 
 
 
A polgármester átruházott hatáskörben: 
 
              a) életet, testi épséget veszélyeztető halaszthatatlan esetben a rendkívüli települési 
              támogatás  megállapítása, 
              b) dönt a köztemetésről,   
   c) házi segítségnyújtás igénybevételének engedélyezése, 
   d) szociális étkeztetés igénybevételének engedélyezése, 
   e) külső étkezés igénybevételének engedélyezése, 
   f) döntés a szemétdíj kedvezmény-igénylési kérelmekről, 
   g) a felsőoktatásban tanulók támogatásának és a nyelvvizsga támogatások meg- 
              állapítása , 

  h) engedélyt adhat más településen lakott elhunyt temetésére, 
  i) engedélyezi az önkormányzat címerének, illetve a címerrel ellátott  zászló    
  használatát,     
  j) megköti az önkormányzati tulajdonú földek haszonbérleti díjára vonatkozó  
  szerződést, 

              k) gyakorolja önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi  
              jogosítványokat a képviselő-testület nevében , 
              l) megköti a vagyonátruházási szerződéseket, 

  m) gondoskodik az 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre vonatkozó   
  szerződés  közzétételérő, 
  n) gyakorolja az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost  
  megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az 
  ügyfél jogát, 
  o) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyekben az önkormányzat jogi 
  képviseletének biztosításáról gondoskodik. 
  p) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  
  törvényben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és   
  hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. melléklet a 7/2015.(IV.11.) önkormányzati rendelethez 
 
 
Bizottságok működésének általános szabályai 
 
a) Döntés a hatáskörbe utal ügyekben, a testület azonban bármely bizottsági ügyet magához 
vonhat, és a bizottsági döntés is módosíthatja. 
b) A testületi döntések előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe 
tartozó ügyekben. 
c) Előkészíti a munkatervében meghatározott előterjesztéseket. 
d) Közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok 
tervezeteinek a kidolgozásában. 
e) Ellenőrzi a feladatkörében a közös hivatal munkáját a képviselő-testületi döntések 
előkészítésében, illetve annak végrehajtásában. 
f) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a képviselő-testület részére megállapít. 
 
 
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADATKÖRE 
 
1) Részt vesz a községi önkormányzat pénzügyi, belügyi, ipari, kereskedelmi, 
környezetvédelmi és területfejlesztési igazgatás körébe tartozó feladatok ellátásában a 
következők szerint: 
 
a) részt vesz az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában, azt véleményezi 
b) véleményezi a Képviselő-testületnek a pénzügyi igazgatás körébe tartozó döntés-
tervezeteit, előterjesztéseket, ellenőrzi a határozatok végrehajtását; 
c) ellenőrzi a polgármesteri hivatal és intézményeinek gazdálkodását költségvetését, 
zárszámadást; 
d)véleményezi a kommunális igazgatás körébe tartozó előterjesztéseket; 
c) részt vesz a rendezési program, rendezési terv, illetve ennek elfogadásáról szóló rendelet-
tervezet véleményezésében, környezetvédelmi feladatok ellátásában; 
d) előkészíti a község infrastrukturális ellátását befolyásoló döntéstervezeteket; 
e)részt vesz az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában, 
előkészítésében; 
f) véleményezi az önkormányzati vagyonnal, az önkormányzat gazdasági társulásban való 
részvételével kapcsolatos döntéstervezeteket; 
g) figyelemmel kíséri az ipari, kereskedelmi, szolgáltató, mezőgazdasági tevékenységet, a 
munkaerő helyzetet, e témakörben készülő előterjesztéseket véleményezi; 
h) ellátja mindazokat a  feladatokat melyeket jogszabály vagy a Képviselő-testület  a bizottság 
részére megállapít. 
i) lebonyolítja a titkos szavazást, 
j) képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése; 
ja) a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, 
jb) a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását 
jc) a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a képviselő-testület                
soron  következő ülésén való tájékoztatás. 



 
 
2) Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására, valamint az 
alpolgármester tiszteletdíjának emelésére, jutalmazására. 
 
A MŰVELŐDÉSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG FELADATAI 
 
 
1) A Bizottság részt vesz a községi önkormányzat művelődési és közoktatás, népjóléti 
igazgatás körébe tartozó ellátásában a következők szerint: 
 
a) elősegíti és közreműködik az önkormányzat közoktatási és művelődési feladatainak 
ellátásában; 
b) részt vesz a közoktatási, közművelődési intézménystruktúra meghatározásában; 
c) véleményezi és előkészíti a Képviselő-testületnek a művelődési és közoktatás igazgatás 
körébe tartozó döntések tervezeteit, előterjesztéseket, szervezi és ellenőrzi a döntések 
végrehajtását; 
d) közreműködik az önkormányzat helyi testnevelési és sport feladatinak ellátásban, e  
feladatokat meghatározó döntések előkészítésében; 
e) elősegíti és közreműködik az önkormányzat alapvető szociális és egészségügyi feladatainak 
ellátásában; 
f) sajátos eszközeivel segíti a községben keletkező szociális feszültségek mérséklését; 
g) előkészíti és véleményezi a feladatkörét érintő testületi előterjesztéseket, ellenőrzi szervezi 
a döntések végrehajtását; 
h) előzetesen állást foglal egészségügyi, szociális alapellátást nyújtó intézmények alapítására, 
megszűntetésére, időszakos bezárására vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekkel 
kapcsolatban; 
i) megkülönböztetett figyelmet fordít a családvédelemre, az anyagi okok miatt 
veszélyeztetettekre, a hátrányos helyzetűekre. 
 
 
2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt: 
 
a) rendkívüli települési támogatás megállapítása, 
b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetében a kiküldött értesítés  elleni 
kifogásról való döntés, 
c) lakbér támogatási kérelem elbírálása, 
 
3) Ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Képviselő-testület megbízza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.melléklet a 7/2015.(IV.11.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat feladatai 
 

 
 

Kormányzati 
funkció 

Az önkormányzat feladatai 

     011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

           013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start- munka program- téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
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TAR  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK                     
NÉVSORA 

 
 
 Polgármester:  Turopoli Zsolt                 3073   Tar, Szondy György út 150.                   
 
           Alpolgármester: Balog László                 3073   Tar, Szondy György út 17.    
 
           Képviselők: Ágasvári Zsolt                   3073   Tar, Május 1 út 2.    
              Bognár Balázs                   3073   Tar, Szondy György út 59. 
              Dr. Román Kinga              3073   Tar, Szondy György út 96.              
              Tóth József                        3073   Tar, Sport út 17.                
              Tariné Molnár Anikó        3073   Tar, Liget út 3/2  
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TAR  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

BIZOTTSÁGAI 
 
 

Művelődési és Szociális Bizottság:   
 
Elnöke: Dr. Román Kinga képviselő 
Tagjai: Bognár Balázs Tar képviselő 
             Tariné Molnár Anikó képviselő 
             Tóth József képviselő 
             Báthiné Csépe Katalin 3065 Pásztó, Vár út  30. 
             Sándor Nóra nem képviselő 3073 Tar, Attila út 20. 
 
 
Pénzügyi Bizottság:   
 
Elnöke: Bognár Balázs képviselő 
Tagjai:  Ágasvári Zsolt képviselő 
              Tariné Molnár Anikó képviselő            
              Juhászné Mustó Mária nem képviselő 3073 Tar, Petőfi út 4. sz.  
              Dr. Bárányi Gyula nem képviselő 3073 Tar, Villás telep 4. 
 
 
 
 


