
Iktatószám: ….............../2018. 

24. számú jegyzőkönyv 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18-i rendes 
üléséről. 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 

Jelen vannak: 
Turopoli Zsolt               polgármester 
Bognár Balázs    alpolgármester 
Lőrincz Gábor    képviselő 
Dr.Román Kinga   képviselő 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József     képviselő 

Meghívottak: 
Nagyné Kis Anita   aljegyző 
Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

Dr. Tari Szilvia rendőrkapitány Pásztói Rendőrkapitányság 
Batta János elnök   Tari Polgárőr Egyesület 

  
Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 
képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt képviselő jelezte távolmaradást, az ülés 
határozatképes, azt megnyitom. 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti nyílt ülés napirendjét egészítsük ki az 
alábbi napirendekkel: 

10./ Javaslat a VP6-7.2-1-7.4.1.3-17 1, célterületére, a –Tar belterület 660/1 hrsz-ú, 3073 
Tar, Szondy György út 86. szám alatti ingatlanon helyi termékértékesítést szolgáló piac 
kialakítására „Helyi piac kialakítása Tar településen” címmel támogatási kérelem 
benyújtásáról szóló 95/2017.(VI.21.) számú határozatának módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

11./ Javaslat a MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 
támogatási kérelmének elbírálására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
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Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
210/2018.(XII.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2018. december 18-i ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 

1./ Javaslat – a helyi közművelődésről – szóló 28/2015.
(XI.16.) önkormányzati rendelet módosítására. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

2 . ) B e s z á m o l ó Ta r K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 
képviselőinek képviselői tevékenységükről. 
Előterjesztést készítik: képviselők 
Előterjesztők: képviselők 

3.)Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 2018. évi 
munkájáról 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Batta János Tari Polgárőr Egyesület Elnöke 
Előterjesztő: Batta János Tari Polgárőr Egyesület Elnöke 

4.) A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Pásztói Rendőrkapitányság 
Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság 

5.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi 
üléstervére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző, Kis Zsoltné 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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6.) Beszámoló Tar Község adótevékenységéről 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szalkai Judit adóügyi ügyintéző 
                       Nagyné Kis Anita aljegyző 

7.) Javaslat 2019. évi belső ellenőrzési tervjavaslat 
elfogadására. 
Tar Község Önkormányzata és intézménye, a Tar 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                        Győriné Új Mária belső ellenőr 

8./ Javaslat a 3078 Bátonyterenye Mátyás király út 16. 
szám alatti ingatlan értékesítésre. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

9./ Javaslat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása jogcímen nyert támogatás vonatkozásában, 
410339 azonosítószámon nyilvántartott támogatás 
tárgyában eszközbeszerzésre irányuló ajánlattételi 
eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárásra, közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzésre. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

10./ Javaslat a VP6-7.2-1-7.4.1.3-17 1, céterületére a –
Tar belterület 660/1 hrsz-ú, 3073 Tar, Szondy György 
út 86. szám alatti ingatlanon helyi termékértékesítést 
szolgáló piac kialakítására „Helyi piac kialakítása Tar 
településen” címmel támogatási kérelem benyújtásáról 
szóló 95/2017.(VI.21.) számú határozatának 
módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

11./ Javaslat a MEDICOPTER Alapítvány, mint a 
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. támogatási 
kérelmének elbírálására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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1./ N A P I R E N D 
Javaslat – a helyi közművelődésről – szóló 28/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
A törvényi előírások változása miatt kerül sor a rendeletünk módosítására. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény: 

Dr.Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a „Javaslat – a helyi közművelődésről – 
szóló 28/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelet módosítására.” előterjesztést, azt a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi közművelődésről – szóló 
28/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, 
aamelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2018.(XI.19.) rendelete 
a  helyi közművelődésről – szóló 28/2015.(XI.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

2./ N A P I R E N D 
Beszámoló Tar Község Önkormányzata képviselőinek képviselői tevékenységükről. 
Előterjesztést készítik: képviselők 
Előterjesztők: képviselők 

Tariné Molnár Anikó képviselő 
A beszámolómat írásban benyújtottam. 

Dr. Román Kinga képviselő 
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Azon az összesítőn rajta van, hogy mennyit igyekeztem részt venni az üléseken. Rugalmasan 
ahogy a rendelési időm engedte. Tar lakosságával elég komolyan tartom a kapcsolatot.  
A mai napon ötven valahány emberrel találkoztam. Ott túl sok idő nem jut, de néha van, hogy 
erről is említés történik. Igyekeztem, úgy érzem, hogy lelkiismeretesen részt venni a testületi 
ülések munkáiban. Az meg ott van az összesítőn. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Rendkívüli üléseket is próbáltuk előre jelezni amikor tudtuk annak időpontját. Próbáltunk 
most már minél kevesebb olyan ülést tartani, amikor az utolsó pillanatban tudtuk csak 
értesíteni a képviselőket. Köszönöm, hogy ekkor is gyorsan tudtatok reagálni és mindig 
határozatképes volt az ülés. 

Tóth József képviselő felolvassa az írásbeli tájékoztatót és becsatolja azt. 

Bognár Balázs alpolgármester 
3 alkalommal hiányoztam a rendes és 4 alkalommal a rendkívüli ülésről. Az év első felében 
mindkét bizottságnak a tagja voltam a Pénzügyi Bizottságnak az elnöke. Igyekeztem a 
Bizottsági üléseket látogatni, a Pénzügyit megtartani. Májustól lettem alpolgármester. Ezt 
követően polgármester úrral egyeztetve, amikor úgy adódott akár rendezvényen akár üléseken 
rész venni. Szabadsága idején a hivatali munkában helyettesítettem. A Bizottsági üléseken 
nem nagyon tudok részt venni, illetve nem is kapok meghívót, amit ezúton jelzek. Szeretnék 
ezekről tájékoztatást kapni, mert ha tudok akkor eljövök. A Szabadidős Egyesületnek vagyok 
a gazdasági vezetője. Tar Községért Közalapítvány kuratóriumi elnöke vagyok. Az ülést 
megtartottuk, a jövőben aktívabban szeretnénk működni. Rendezvényeken igyekszem 
képviselni képviselőként magam, illetve ha szükséges a polgármestert helyettesíteni. 
A civil szervezeteket támogatom. A Nyugdíjas Egyesületnek 50.000 Ft-ot adtam, ebben a 
hónapban az Egy a Célunk Tarért Egyesületet fogom támogatni 50.000 Ft-al. A Szabadidős 
Egyesületet a Polgármester úrral és Tóth József képviselővel közösen támogattuk.  

Lőrincz Gábor képviselő felolvassa a beszámolót. Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Az elmúlt évben mindenki a lehetőségeihez mérten tette a dolgát. Mindenkinek 
megköszönöm az egész éves munkáját, a jövőben is számítok rátok. Úgy gondolom, hogy az 
idei évben az elmúlt 4 év munkája a kezd beérni. Elkezdődtek a kivitelezési munkák, illetve 
van ahol már befejeződött. Ezek a pályázatok mindannyiunknak az egyetértésével kell, hogy 
megvalósuljanak, ezért szükséges a nagyszámú testületi ülés tartása. 

A képviselő-testület a beszámolókat tudomásul vette. 

3./ NA P I R E N D 
Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Batta János Tari Polgárőr Egyesület  Elnöke 
Előterjesztő: Batta János Tari Polgárőr Egyesület Elnöke 
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A Tari Polgárőr Egyesület beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

Batta János Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
A beszámoló a 2018. december 1-jéig teljesített óraszámot tartalmazza, ehhez kb 170 óra jön 
még december hónapban. Így az elmúlt években teljesített óraszámok teljesülnek ebben az 
évben is. 1350-1450 óra körül. 
Mi is részt fogunk venni a pásztói karácsonyi vásáron, két nap 4 emberrel teljesítünk 
szolgálatot. Biztosítani fogjuk a 20-ai tari karácsonyi ünnepséget is.  
Nemrégiben, magukat gázszerelőnek kiadó emberek zaklatták fel a falu életé. Valójában 
gázszereléssel foglalkoznak. Kiszűrik az idős embereket, és szolgáltatásokat ajánlanak nekik. 
Csőcserét ajánlanak fel, kötnek egy évre egy szerződést, 18-20/e forint körül mozog. 14-16 
ezer forint körüli összegért kicserélik a 2-3 forint értékű csövet és 35-40 ezer forintokat 
fizettetnek velük. 
Az ünnepek között elindítunk egy cirkáló szolgálatot, 2-3 óránként megyünk egy kört a 
faluban. 
Jelen pillanatban 47 tagja és 7 pártoló tagja van az Egyesületünknek. 
Most van felvétel alatt 4 fő. 
A jövő héten tervezem elnökségi ülés összehívását. A pályázati pénzből 20 db bakancsot 
szeretnénk vásárolni. Törekednénk az egységes megjelenésre. Rádiókra is szükségünk lenne. 
Jelenleg 6 rádiónk van, 4 db az már elég megbízhatatlan, szükségessé vált a pótlásuk. 
Esőkabátra is szükség lenne, mert csak 2 van, jó lenne még 8 db-ot beszerezni. 
Négy nyertes pályázatunk van, 800/e forintot kaptunk. 
Az idei év a mi számunkra egy nagyon sikeres év volt. Balogh János leköszönő elnökünk 
polgárőr érdemkereszt arany fokozata elismerésben részesült. Október 17-én pedig az Év 
Polgárőr Egyesülete kitüntetést, amely 100/e forint pénzelismeréssel is jár. 
A megyében 86 polgárőr egyesület működik, az elismerést megyénként adják. 
A 47 fő amivel működünk, viszonylag magas szám. A tervezett 4 fő felvételével 51 főre 
bővülünk.  
Ezelőtt 6-7 évvel indult el a fiatalítási folyamat. A Gyenesdiási egyesülettel szoros kapcsolatot 
ápolunk. Minden évben megrendezik a polgárőr ifi tábort, annak keretében próbáljuk a 
fiatalokat bevonni a munkába. 7 fiatal van, akihez most még 4 hozzájön, 14-25 éves korig 11 
fiatalunk lesz.  
Megköszönöm Kapitányasszonynak a támogatását, segítségét, csak megerősíteni tudom, hogy 
nagyon jó a kapcsolat a két szervezet között. 
Megemlítem még, hogy két fiatalunk a rendőri hivatást fogja választani. Megteszünk 
mindent, hogy ezen tervük sikerüljön. Már most közös szolgálatot adnak a rendőrökkel. 
Érezhető , hogy nagyon sok tudást szereznek, és ezt a többieknek is átadják. Nem nekünk kell 
már nevelni őket, hanem egymást nevelik.  

Turopoli Zsolt polgármester 
Megköszönöm Elnök Úr alapos beszámolóját. Én is csak megköszönni tudom az Elnök úr és 
az Egyesület munkáját, segítségét. Nem csak a rendezvényeken vannak itt, hanem az év 
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minden napján szolgálatot teljesítenek. Bármivel fordulhatok hozzájuk, mindig tettre készen, 
azonnal össze lehet őket hívni, akár még tűzesetnél is. 
Köszönöm a munkát, a beszámolót, igyekszünk a jövőben is támogatni az Egyesületet. 

Batta János elnök 
Én is szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását. Nagyon sokat jelent számunkra 
a kapott összeg. A saját bevételünk elenyésző.  
A pályázati támogatással márciusig el kell számolni. A következő pályázati pénz pedig 
júliusban érkezik. Ez idő alatt nagyon pengeélen táncolunk, hogy  a mindennapi kiadásainkat 
fedezni tudjuk. Nagyon megnövekedtek a banki költségek is.  
Köszönöm a lehetőséget a munkánkról szóló tájékoztatás megadására. Mindenkinek kellemes 
ünnepeket kívánok, reménykedve abban, hogy jövőre ugyanígy folytathatjuk. 

 A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Polgárőr Egyesület 2018. évi 
munkájásól szóló beszámolót, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
211/2018.(XII.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tari Polgárőr Egyesület 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót” és az alábbi döntést 
hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari 
Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadta. 

Batta János elhagyja az üléstermet. 

4./ N A P I R E N D 
 A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Pásztói Rendőrkapitányság 
Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság 

Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Dr. Tari Szilvia rendőrkapitány 
Köszönöm a lehetőséget, hogy a Képviselő-testület előtt beszámolási lehetőséget kaptam a 
Pásztói Rendőrkapitányság tevékenységéről. 
Az első félév statisztikáját tartalmazza a beszámoló, hivatalosan még nincs éves statisztikánk, 
de engedélyt kéretem a második félévben regisztrált tari vonatkozású eseményekről számot 
andni. A második félévben a mai napig 35 bűncselekményt regisztráltunk Tar településen. 
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Könnyű testi sértés 1, emberi méltóság elleni bűncselekmény (zsarolás) 1, zaklatás 1, közúti 
baleset 1, ittas járművezetés 2, garázdaság 2, közbizalom elleni (kábítószer) 1, gépjármű 
feltörés 7 volt. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez nem kimondottan Tar 
belterületén történt. A 21-es főút építése kapcsán az ott lévő gépek kapcsán kellett regisztrálni. 
Besurranásos lopás 1, egyéb más lopás (bolti, táskákból) 13. Lakóépületből lopás 4 db. 
Ebből látható, hogy továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények jellemzőek a településre.  
Az ittas járművezetés emelkedett. Több olyan komplex akciót hajtunk végre, ahol a 
baleseteknek az okozóit kívánjuk kiszűrni, megszűntetni. A bódult állapotban történő vezetés, 
a kanyarodási szabályok be nem tartása továbbra is a legfőbb baleseti tényező. 
Ezek a bejelentett bűncselekmények statisztikája. De tudjuk, hogy olyan bűncselekmény is 
előfordul, ami nem jut a rendőrség tudomására. 
Megköszönöm az együttműködést, a támogatást. Nagyon sok segítséget, információt kaptunk 
akár a kamera, akár a humán erőforrás tekintetében. Nagyon szoros kapcsolat van a 
Polgárőrség és a Rendőrség között. Ez az erő nagyon hiányozna, ha nem lenne. A szoros 
együttműködés hozhatja azokat az eredményeket, amit fel tudunk mutatni. Minden hónapban 
ott vagyunk a Polgárőrség ülésén. Nem kevés feladatunk van a téli időjárással kapcsolatosan. 
A karácsonyi vásárok biztosítása nem lenne megoldott a polgárőrség nélkül. Még egyszer 
megköszönöm a Polgárőrség munkáját, és a Képviselő-testületnek a Polgárőrségnek nyújtott 
támogatását, mivel a létük az nekünk is nagyon fontos. 
Kívánok az év hátralévő részére jó munkát. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Megköszönöm a tájékoztatót. Megerősíteni tudom, hogy nagyon jó kapcsolat van a 
Kapitánysággal. Látható a javuló tendencia. Egy két renitens kiiktatásával sokat javult a 
helyzet. Tudom, hogy sok minden a rendőrség látóterében van, de bizonyos okok miatt a 
lépéseket nehéz megtenni.  Ígéretet tudok tenni a további támogatásunkról, annak érdekében, 
hogy a település közbiztonsága jó legyen. 
Bízunk benne, hogy a kamerarendszer bővítésére benyújtott pályázatunk eredményes lesz, és 
ezzel további segítséget tudunk nyújtani a rendőrségnek is.  
Köszönöm a rendőrség egész éves munkáját, erőt, egészséget és kitartást kívánok a további 
munkájukhoz. 

Dr. Tari Szilvia rendőrkapitány 
Köszönöm szépen, továbbítom az állomány felé. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény 

Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Pásztói Rendőrkapitányság 2018. évi 
munkájáról szóló beszámolót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pásztói Rendőrkapitányság 2018. évi 
munkájáról szóló beszámolót, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
212/2018.(XII.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pásztói Rendőrkapitányság 2018. évi 
munkájáról szóló beszámolóját és az alábbi döntést 
hozza: 

Tar Község Önkormányzata képviselő-testülete a 
Pásztói Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. Felkéri Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról 
értesítse a Pásztói Rendőrkapitányságot. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 

Dr. Tari Szilvia rendőrkapitány elhagyja az üléstermet. 

5./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi üléstervére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző, Kis Zsoltné ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Tar Község Önkormányzata 2019. évi ülésterve a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2019. évi 
üléstervének elfogadására vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
213/2018.(XII.18.) határozata 
1.Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. 
évre szóló üléstervét a határozat mellékletét képező 
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tartalommal állapítja meg. A testület felkéri az érintett 
napirendek előterjesztőit, illetve a témák előkészítésével 
megbízott felelősöket, hogy a testület 2019. évi üléstervét 
a sikeres megvalósítás érdekében tekintsék magukra nézve 
kötelezőnek. 

Határidő: az előterjesztések jegyző részére történő 
leadására: a tervezett ülés napjától  
                visszaszámolt 5. napig. 
Felelős: napirendek előterjesztői, illetve a témák 
előkészítésével megbízottak  
  

2.A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel, 
szükség szerint tegyenek javaslatot annak módosítására, 
továbbá az előre nem tervezhető, döntést igénylő 
javaslatokat terjesszék a testület elé. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, jegyző 

3.A testület utasítja a jegyzőt, hogy az üléstervet az 
előterjesztésért felelősök, továbbá a téma előkészítésével 
megbízottak részére küldje meg. 

Határidő: azonnal 
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A 213/2018. (XII.18.) határozat melléklete 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. évi ülésterve 

A testület minden rendes ülésén megtárgyalja:  

Első napirendi pontként a “ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a 
lejárt határidejű határozatokról szóló, polgármesteri előterjesztést. 

A képviselő-testület – az üléstervben ütemezetteken túl – szükség szerint megtárgyalja: 

- A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket. 
- Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót, a további  
            feladatokra vonatkozó javaslatot. 
- A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását. 
- A benyújtható pályázatokról szóló javaslatot. 
- Az elnyert pályázatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, beszámolót. 

2019. január 16. (szerda) 

1.) Tar Község Önkormányzata és a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 
létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 

2.)Beszámoló a polgármester 2018. évi igénybe vett szabadságáról 
Előterjesztő: alpolgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

3.)Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervére. 
Előterjesztő: alpolgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 

4.)Javaslat Tar Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegére 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 

5.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi rendezvény-tervezetére 
Előterjesztő: polgármester 
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Előterjesztést készíti: polgármester, könyvtári szolgáltató hely dolgozója 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

6.) Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

7.) Beszámoló a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekről és az Info. 
törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 

8.)Javaslat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 

9.) Az önkormányzata által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója 
a 2018 évben kapott támogatás felhasználásáról. 
(Tari Nyugdíjas Egyesület, Tari Szabadidős Egyesület, Tari Polgárőr Egyesület, Tar Lőrinc 
Baráti Kör Közhasznú Egyesület, Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, Egy a célunk 
Tarért Egyesület) 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: Egyesületek elnökei 

10.) Beszámoló a Tar Községért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről.  
 Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: Tar Községért Közalapítvány Elnöke 

2019.február 14.(csütörtök) 

1.)Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság  

2.)A Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatban. 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 
Előterjesztést készíti: jegyző, Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

3.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására 
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Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készíti: óvodavezető 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

4.) Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: óvodavezető 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

5.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának meghatározására. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: óvodavezető 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

6.) Javaslat a 2019. évi közmunka program benyújtására 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság,  

2019. március 20.(szerda) 

1.)Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztó Hivatásos 
Tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének 
Tar település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: tűzoltóparancsnok 

2.) Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének állapotáról. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

3.)Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési tervére 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2019. április 17. (szerda) 

1.) Javaslat a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására. 
Előterjesztő: polgármester 
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Előterjesztést készíti: belső ellenőr 

2019. május 15. (szerda) 

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 3.sz. módosítására. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2.)Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

3.) Beszámoló a család és gyermekjóléti szolgálat 2018. évben végzett munkájáról. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: Család és gyermekjóléti szolgálat 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

4.)Értékelés a család és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2018. évre 
vonatkozóan 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: aljegyző, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

5.) Javaslat a 2018. évi közbeszerzési beszámoló elfogadására. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti:  jegyző 

6.) Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége 
2018. évben végzett munkájáról. 
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést készíti: jegyző 

2019. június 19. (szerda) 
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_ 

2019. július 17. (szerda) 
_ 

2019. augusztus 21. (szerda) 

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 1. számú 
módosítására. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti:jegyző, pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2.)Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2019. évi I. féléves költségvetésének 
teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: aljegyző, pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2019. szeptember 18.(szerda) 

1.)Javaslat Gördülő Fejlesztési terv elkészítésének jóváhagyására és véleményezésére 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 

2.) K ö z m e g h a l l g a t á s 

2019. október 16. (szerda) 

1.) Javaslat Tari Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete  megállapításának 
véleményezésére. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés készíti: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 
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2019. november 20. (szerda) 

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 2. számú 
módosítására. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2.)Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2018. évi I.-III. negyedéves költségvetésének 
teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

3.)Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti:jegyző 

2019. december 18. (szerda) 

1.)Beszámoló Tar Község Önkormányzata képviselőinek képviselői tevékenységükről. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készítik: képviselők 

2.)Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról 
Előterjesztő: polgárőr egyesület elnöke 
Előterjesztést készíti: polgárőr egyesület elnöke 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

3.) A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Előterjesztést készíti: Pásztói Rendőrkapitányság 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi üléstervére 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

5.) Beszámoló Tar Község adótevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző, adóügyi ügyintéző 

"  17



6.) Javaslat 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására. 
Előterjesztő: Győriné Új Mária belső ellenőr 
Előterjesztést készíti: belső ellenőr, jegyző 
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6./ N A P I R E N D 
Beszámoló Tar Község adótevékenységéről 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szalkai Judit adóügyi ügyintéző 
                       Nagyné Kis Anita aljegyző 

Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény: 

Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadásra javasolja. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község adótevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
214/2018.(XII.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Beszámoló Tar Község adótevékenységéről” szóló 
beszámolót megismerte és az alábbi döntést hozza: 

(1) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
adóhatóság 2017-2018. évi beszámolóját elfogadja. 

                        Határidő:  folyamatos 
Felelős:             jegyző 

(2) Az adóellenőrzési tevékenységet tervszerűen és 
folyamatosan kell végezni, hasonlóképpen a behajtási 
tevékenységet is. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:             jegyző 

(3)      A helyi adókkal kapcsolatos feladatokról évente      
           tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  jegyző 

7.) N A P I R E N D 
Javaslat 2019. évi belső ellenőrzési tervjavaslat elfogadására. 
Tar Község Önkormányzata és intézménye, a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
vonatkozásában. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
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                       Győriné Új Mária belső ellenőr 
2019. évi belső ellenőrzési tervjavaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2019. évi belső ellenőrzési 
tervjavaslat elfogadására Tar Község Önkormányzata és intézménye, a Tar Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
215/2018.(XII.18.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Javaslat a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervjavaslat elfogadására Tar Község Önkormányzata 
és intézménye, a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
vonatkozásában” javaslatot megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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1.sz.melléklet a 215/2018.(XII.18.) számú határozathoz. 

TAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HOZZÁ 
TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK 2019. ÉVI BELSŐ 

ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE 

  

Összeállította: Győriné Új Mária 
                                               Belső ellenőr  

"  21



TAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK 2019. 
ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE 

Tar Községi Önkormányzat 2019. évi éves belső ellenőrzési tervét a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011. (XII.31.) 
kormányrendelet (Bkr.) 31 §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve állítottam 
össze. A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló 
erőforrásokon alapul. 

1. Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés. 
Tar Községi Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, 
melyet a belső ellenőr számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 
5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettségként. 
A kockázatelemzés módszertanát a  Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell szerint 
alkalmaztam a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati 
tényezők rangsorának kialakításánál.  
A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve a vezetéssel egyeztetve 
végeztem. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban 
feltárt kockázati kritériumok minősítésében közreműködtek az illetékes szakemberek. 
Meghatároztam az egyes szervezeti szintek tolerancia határait és ennek alapján 
megállapítottam az egyes kockázati tényezők az egész hivatal és a közös hivatal működésére 
és gazdálkodására gyakorolt tűréshatárát. 
A folyamatok kockázati rangsora segítségével meghatároztuk azokat a fő témaköröket, 
amelyek potenciális veszélyforrást jelentenek az önkormányzati gazdálkodás vagy egyes 
ellátandó területek működtetése szempontjából.  
A megjelölt kockázati tényezők mindenképpen további analízist és válaszlépéseket 
igényelnek. Az egyes kritériumokhoz hozzárendeltük azokat a szervezeteket vagy szervezeti 
egységeket ahol a kockázati tényezők bekövetkezési valószínűségének gyakorisága illetőleg 
lehetséges negatív hatásuk a legnagyobb veszélyt jelenti.  
Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a 
belső ellenőr tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és szervezeti 
egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt 
folyamatok mindegyikére.  
A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített 
két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont 
értékelése alapján rangsoroltuk.  
Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati 
prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így 
alakítottuk ki tervjavaslatunkat. 
A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése 
hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.  

2. A tervezett ellenőrzések tárgya. 
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Az ellenőrzések tárgykörébe tartozik a  Tar Községi Önkormányzat és intézményei, a Tar 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat   belső kontrollrendszerének  és integritási rendszerének 
szabályozottsága, a rendszerének kialakítása, előkészítettsége, az intézkedések felülvizsgálata.  

3. A tervezett ellenőrzések célja és módszerei.  
A 2019. évi belső ellenőrzési tervben egy szabályszerűségi rendszerellenőrzés végrehajtását 
tervezték az Önkormányzat, az Óvoda és a Roma Önkormányzat esetében. A 
rendszerellenőrzések célja a vizsgált szervezetek és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a 
felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A 
rendszerellenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk 
milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) bekezdése 
meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a 
teljes folyamatrendszerrel szemben. 
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2019. ÉVRE 

2019. évi belső ellenőrzési terv részletes adatai 

             
   1. számú táblázat 

Sor 
s z á
m

Ellenőrzött 
szerv

E l l e n ő r z é s 
célja 

E l l e nő r z é s 
tárgya 

E l l e
nő r i 
kapa
citás 
( m u
nka 
nap)

Ellenőrzé
s típusa

A z 
ellenőr
z é s 
ütemez
ése

Ellenőri
zendő 
     
időszak

1. Tar Község 
Önkormány
z a t a é s 
intézményei
, Tar Roma 
Nemzetiségi 
Önkormány
zat

Tar Község 
Önkormányza
t a  b e l s ő 
kontrollrendsz
e r é n e k , 
i n t e g r i t á s i 
rendszerének 
vizsgálata 

A b e l s ő 
kontroll és az 
i n t e g r i t á s 
szabályzatai, 
r e n d s z e r e ,  
intézkedései 
é s 
folyamatai.

38
Rendsze
r e l l -
enőrzés

2 0 1 9 . 
szepte
mber 2 0 1 8 . 

év
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Belső ellenőrzés 2019. évi kapacitásának terve 
2. számú táblázat 
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Naptári napok száma: (1 fő)                                                                      365  

Rendelkezésre álló revizori napok száma összesen évente  

1 fő részére összesen:                                                                     38 revizori nap 



KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 
(Főfolyamatok és intézményeinek adatainak összesítése alapján) 
2019. évi tervhez   3. számú táblázat 

Salgótarján, 2018. november 07.                                                 
Győriné Új Mária  

   
                  Belső ellenőr 

Sor
-
szá
m

A kockázati tényezők 
megnevezése

Valószínűség 
prioritása

Hatás prioritása
Ö s s z e s í t e t t 
kockázati 
besorolása

1. Jogszabályi változások 
hatása

magas magas magas

2. Bevételek realizálhatósági 
szintje

magas magas magas

3. P é n z ü g y i 
s z a b á l y t a l a n s á g o k 
bekövetkezésének hatásai

közepes magas közepes

4. Szervezeti változások 
hatásai

közepes közepes közepes

5. B e l s ő s z a b á l y o z á s 
komplexitása

magas magas magas

6. Kontrolltevékenységek 
működése 

magas magas magas

7. Szemé ly i vá l tozások 
hatásai

magas közepes közepes

8. Alkalmazott munkaerő 
képzettsége

alacsony magas közepes

9. Tévedések bekövetkezése magas alacsony közepes

10. Csalás, korrupció alacsony magas alacsony
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8./ N A P I R E N D 
Javaslat a 3078 Bátonyterenye Mátyás király út 16. szám alatti ingatlan értékesítésre. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Egy pályázat érkezett be. Az értékbecslés értékén nyújtott be vételi szándékot. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

Nagyné Kis Anita aljegyző  
Az adás-vétel akkor jöhet létre, ha a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről, mint elővásárlási 
joggal rendelkezőtől 35 napon belül nem érkezik vételi ajánlat. 
Az adás-vételi szerződés elkészíthető, aláírható, mellékletként küldjük a Nemzeti 
Vagyonkezelő részére. 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a 3078 Bátonyterenye Mátyás király út 
16. szám alatti ingatlan értékesítésre vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
216/2018.(XII.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
m e g i s m e r t e é s m e g t á r g y a l t a a „ J a v a s l a t a 
3078Bátonyterenye Mátyás királyút 16. szám alatti 
ingatlan értékesítésre” vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A Képviselő- testület a pályázati eljárást eredményessé 
nyilvánítja, megállapítja, hogy a 3078 Bátonyterenye 
Mátyás király út 16. szám alatti , 2272 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázati felhívásra egy érvényes 
pályázat érkezett, Tőzsér Gábor ( születési hely, idő: 
Salgótarján, 1976.02.16., anyja neve: Molnár Julianna,  
szig szám:831621 DE, adószám: 8398570679, 3078 
Bátonyterenye József Attila Ltp. 4. II./7. szám alatti lakos) 
részéről. 

2. A Képviselő-testület a pályázatban megjelölt vételárat, 
azaz a 7.200.000,-Ft-ot elfogadja, ezen az áron értékesíti 
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ajánlattevő részére az ingatlant, tulajdonjog fenntartással, 
a teljes vételár megfizetéséig. A befizetett 360.000 Ft 
pályázati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba 
beszámításra kerül. 

3. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos ügyvédi és 
földhivatali költségeket a vevő viseli. 

4. A döntésről a pályázót értesíteni kell. A Képviselő-testület 
felhatalmazza polgármesterét, hogy az adásvételi 
szerződést aláírja. 

5. A Nemzeti Vagyonról szóló törvény vonatkozó 
rendelkezése alapján, a bruttó 5 millió forintot meghaladó 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése esetén az 
államot elővásárlási jog illeti meg, ezért az aláírt, de még 
hatályba nem lépett adásvételi szerződést meg kell küldeni 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

6. Az adásvételi szerződés akkor léphet hatályba, ha az MNV 
Zrt. az állam nevében nyilatkozik arról, hogy nem kíván 
élni elővásárlási jogával, vagy az elővásárlási jog 
gyakorlására vonatkozó 35 napos nyilatkozattételi határidő 
lejár. 

7. A 6. pontban szereplő nyilatkozatról, vagy ennek 
hiányában a határidő jogvesztő lejártáról a vevőt azonnal 
értesíteni kell. 

8. Vevőnek a teljes vételárat meg kell fizetni. Eladó akkor 
járul hozzá a tulajdonjog bejegyzéséhez, ha a teljes 
vételárat a vevő megfizette. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

9./ N A P I R E N D 
Javaslat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen nyert támogatás 
vonatkozásában, 410339 azonosítószámon nyilvántartott támogatás tárgyában 
eszközbeszerzésre irányuló ajánlattételi eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására irányuló beszerzési eljárásra, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésre. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Kérdés- vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása jogcímen nyert támogatás vonatkozásában, 410339 
azonosítószámon nyilvántartott támogatás tárgyában eszközbeszerzésre irányuló 
ajánlattételi eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására irányuló beszerzési 
eljárásra, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésre vonatkozó határozati javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
217/2018.(XII.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – az önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása jogcímen nyert támogatás 
v o n a t k o z á s á b a n , 4 1 0 3 3 9 a z o n o s í t ó s z á m o n 
nyilvántartott támogatás tárgyában eszközbeszerzésre 
irányuló ajánlattételi eljárás lezárására és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására irányuló beszerzési 
eljárásra, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésre 
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1.Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
jogcímen nyert támogatás vonatkozásában, 410339 
azonosítószámon nyilvántartott támogatás tárgyában 
az ajánlattételi eljárás lezárására és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 
eredményes. 
2.Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  
a)Gasztroszervíz Trading Kft. 
1117.Budapest Hunyadi János út 16. 
b)Correx Art Kft. 
2011.akalász Szentendrei út 1-3. 
c)Hoge Kft. 
1033 Budapest Szőlőkert út. 7. 
ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 
3.Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy az 
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önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
jogcímen nyert támogatás vonatkozásában, 410339 
azonosítószámon nyilvántartott támogatás tárgyában 
az eszközbeszerzésre irányuló beszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 
szempont alapján  a legalacsonyabb árat a Gasztroszervíz 
Trading Kft. 1117 Budapest Hunyadi János út 16. adta. 
4.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  

5.A Gasztroszervíz Trading Kft.-t (1117 Budapest Hunyadi 
János út 16.) nettó: 12.010.495 Ft, bruttó: 15.253.329 Ft 
illeti meg. 

Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  értelemszerű     

10./N A P I R E N D 
Javaslat a VP6-7.2-1-7.4.1.3-17 1, céterületére a –Tar belterület 660/1 hrsz-ú, 3073 Tar, 
Szondy György út 86. szám alatti ingatlanon helyi termékértékesítést szolgáló piac 
kialakítására „Helyi piac kialakítása Tar településen” címmel támogatási kérelem 
benyújtásáról szóló 95/2017.(VI.21.) számú határozatának módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármestes 
A pályázati kiírás szerinti 15 %-os önrészt csökkentették 10 %-ra, ennek a módosítására kerül 
most sor.  

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a VP6-7.2-1-7.4.1.3-17 1, céterületére a 
–Tar belterület 660/1 hrsz-ú, 3073 Tar, Szondy György út 86. szám alatti ingatlanon helyi 
termékértékesítést szolgáló piac kialakítására „Helyi piac kialakítása Tar településen” 
címmel támogatási kérelem benyújtásáról szóló 95/2017.(VI.21.) számú határozatának 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
218/2018.(XII.18.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 1.célterületére, a Tar belterület 660/1 
hrsz-ú, 3173 Tar, Szondy György út 86. szám alatti 
ingatlanon helyi termékértékesítést szolgáló piac 
kialakítására „Helyi piac kialakítása Tar településen” 
címmel támogatási kérelem benyújtásáról szóló 95/2017.
(VI.21.) számú határozatát a 1953650146 iratazonosítójú 
támogatói okirat figyelembevételével az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. A 95/2017.(VI.21.) számú határozat 1. pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
„A felújítás forrásösszetétele: 
A Projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei 
összesen: 52.996.941,- Ft 
Megítélt támogatás összege: 47.697.238,- Ft 
Saját forrás, önerő összege: 5.583.562,- Ft 
A Projekt teljes költsége összesen: 53.280.800,- Ft 
A képviselő-testület a saját forrás, önerő összegét 
5.583.562,- Ft-ot, költségvetése terhére biztosítja, a 
költségvetési rendeletében megtervez és jóváhagy.” 

2. A 95/2017.(VI.21.) számú határozat 2. pontja az 
alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„A testület felhatalmazza a polgármesterét az előleg 
igénylésére, a projekt megvalósításának érdekében a 
további szükséges intézkedések megtételére.” 

3.  Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
tes tü le te fe lkér i a po lgármestert , hogy az 
önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét - a 
fentiek figyelembevételével - terjessze elő. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

11./ N A P I R E N D 
Javaslat a MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 
támogatási kérelmének elbírálására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Turopoli Zsolt polgármester 
A MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 20.000 Ft 
támogatást javasolok megállapítani. 

Turopoli Zsolt ismerteti a kérelmet. 

Dr.Román Kinga képviselő 
Engem is minden évben megkeresnek. Egy önkormányzattól a 20.000 Ft-ot kicsit kevésnek 
tartom. Én majdnem évente 10.000-et adok. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Mondjatok összeget akkor, hogy mennyit adjunk! 

Tóth József képviselő 
20.000 Ft. 

Dr.Román Kinga képviselő 
Vannak nekik helikoptereik, amiket fel kell szerelniük. A mentőszolgálathoz csatlakoznak, 
karöltve végzik a mentési munkát. 
Turopli Zsolt polgármester 
Éves szinten 200/e forint volt tervezve támogatásokra, ami már elfogyott. Ezért tárgyaluk 
most külön.  

Tóth József képviselő 
Elszámolnak valahová, mire költötték az összegyűjtött összegeket? 

Dr. Román Kinga képviselő 
Igen, ez törvényileg le van szabályozva. 

Lőrincz Gábor képviselő 
Ők is tudomásul vehetik azt, hogy év végén szóltak. Lehet, hogy a következő évben többet 
tudunk adni. 

Tariné Molnár Anikó képviselő 
20.000 Ft-ot javasolok. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a MEDICOPTER Alapítvány részére 
20.000 Ft támogatás megállapítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
219/2018.(XII.18.) határozata 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a MEDICOPTER 
Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 
szerződéses támogatója támogatási kérelmét. 
A Képviselő-testület a MEDICOPTER Alapítványnak 
(1083 Budapest, Rákóczi út 50) részére 20.000 Ft, azaz 
Húszezer forint egyszeri vissza nem térítendő támogatást 
állapít meg. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a 20.000 Ft támogatási 
összeg 11705008-20477873 számú számlájára történő 
átutalásáról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 

kmf 

Turopoli Zsolt     Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                                jegyző 

Nagyné Kis Anita 
aljegyző
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