
 1 

 
Iktatószám:……………/2015. 

 
4. számú jegyzőkönyv 

 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendkívüli  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén a 3. sz.  
                       tanácsterem 3073 Tar, Szondy György út 92. szám. 
 
Jelen vannak: 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Ágasvári Zsolt képviselő  
Bognár Balázs képviselő  
Dr. Román Kinga képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Szabó Józsefné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
Balog László alpolgármester jelezte, hogy késni fog, Dr. Bárányi Gyula György és 
Juhászné Mustó Mária megbízott bizottsági tagok jelezték, hogy az ülésen nem tudnak 
részt venni.  
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 képviselő jelen van az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Javasom, hogy a Képviselő-testület Ágasvári Zsolt és Tariné Molnár Anikó képviselőket 
válassza meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta Ágasvári  Zsoltot és Tariné 
Molnár Anikót jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 
Felkérem Kis Zsoltné igazgatási előadót a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-
testület azzal, hogy a   
4. napirend legyen a: javaslat a helyi szociális ellátások szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása,  
5. napirend: javaslat a közterületek megváltoztatására vonatkozó rendelet-tervezet,  
6. napirend: javaslata a közterültek elnevezésének megváltoztatására,  
7 napirend: tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló, a 8, 9, napirendi 
pont maradna.  
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11. napirend: Javaslat a „ Pokoljáró” Tar Lőrinc emlékhely építéséhez történő anyagi 
hozzájárulásra. 
12. napirend: Előterjesztés Tar Község Önkormányzata valamint Tar Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő Együttműködési megállapodásra. 
13. napirend: Javaslat a 21. sz. főút 29+190-32+920 km sz. közötti szakasz III. szakasz 
négynyomúsítás útépítési és hídépítési engedély érvényességi idejének 
meghosszabbításához útkezelői, vízfolyás kezelői, közmű-üzemeltetői – nyilatkozat 
kiadása. 
 
A képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 
 
1./ Javaslat a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére. 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat az élelmezési nyersanyagköltség és a házi segítségnyújtás térítési díj   
     megállapításáról szóló 2/2010. (II.12.) rendelet módosítására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet  
     megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására  
     irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati  
     rendelet megalkotására. 
    A rendelet elfogadása: minősített többség 
    Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
    Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat a közterültek elnevezésének megváltoztatására (Felszabadulás út, Sallai út,  
     Ságvári út) 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között   
      történt fontosabb eseményekről. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat önkormányzati vízfolyás tulajdonosi és kezelői hozzájárulásának       
     megadására. 
    A határozat elfogadása: egyszerű többség 
    Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
    Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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9./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi I. féléves üléstervére. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Tájékoztatás törvényességi felhívásokról NO-B/05/17-10/2015, NO-B/05/17-64/2015 
       Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat a „ Pokoljáró” Tar Lőrinc emlékhely építéséhez történő anyagi  
       hozzájárulásra. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Előterjesztés Tar Község Önkormányzata valamint Tar Roma Nemzetiségi  
       Önkormányzat között kötendő Együttműködési megállapodásra. 
       A határozat elfogadása: minősített többség 
       Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./ 21.sz. főút 29+190-32+920 km sz. közötti szakasz III.szakasz négynyomúsítás  
       útépítési és hídépítési engedély érvényességi idejének meghosszabbításához  
       útkezelői, vízfolyás kezelői, közmű-üzemeltetői – nyilatkozat kiadása. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
1./  N A P I R E N D 
Javaslat a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére. 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt ismerteti az előterjesztést.  
 
Közben Balog László alpolgármester megérkezik az ülésterembe. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Mi az a 17 fő?  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Átlagos statisztikai létszám. Ez az elismert létszám, nem a kötelező létszám.  
Van ahol az elismert létszám 27 fő, de attól még 44-en is lehetnek. A Közös Hivatalnak a 4 
millió 850 ezer forintja úgy van kikalkulálva, hogy 300/e forintos bérrel számol.  
Láthatjuk a köztisztviselői illetményalapot, hogy ilyen bére kinek van? Bruttó 360/ e forintos 
bérrel számol, a fennmaradó 960 / e forint a dologi kiadásokra van, és ezt 1 személyre bontják 
le. Mivel a köztisztviselők bére - ami évek óta változatlan-  közelébe sincs a 360/e forintnak, 
így megtudjuk azt tenni, hogy az elismert létszámon felül tudunk még foglalkoztatni. 3 fő 
belefér a személyi kiadásokba. Tájékoztatom a testületet, hogy ez még így sem sok, van olyan 
hivatal, ahol majdnem a kétszerese van az elismert létszámnak foglalkoztatva.  
Ez egy nagyon korrekt létszám, ha a dologiból tudnánk faragni, még egy fő lehet, hogy 
beleférne.  Reméljük, hogy mind a béreken mind pedig a hivatalok finanszírozásán fognak 
javítani. Hosszú távon nem tudom, hogy, hogy fogjuk tudni csinálni. A pénzügyesek napi 12-
16 órát dolgoznak. Itt Taron még a lemaradásokat is pótolni kell. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A külső személyi juttatás? 
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Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Megbízási díj. Az Alsótoldi kirendeltségen van foglalkoztatva egy fő, a rendeleteknek a 
deruglációját és a rendbetételét végzi. A többi településeken is besegít a folyamatban lévő 
munkákban.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A gáz és villanyenergia a Püspöki, Alsótold, Kozárd? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Nem. A székhely van kirészletezve. Látható a táblázatban a kirendeltség dologi támogatása 
soron 6 millió 79 ezer forint, ez lakosságszám arányosan lett szétosztva.  
Tarra 4,854/e forint jut. Kirészletezve a Szurdokpüspöki kiadások vannak, a kirendeltségek 
pedig ki fogják számlázni a költséget.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Nem tudom mihez viszonyítani. Nincs 2014-es adat. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Honnan lehetne ezt megmondani. Teljesen más a helyzet, összehasonlíthatatlan. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A villany, a gáz meg a víz nem fog változni! 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Ki fog jönni belőle.  Lakosságszám arányosan kell felosztani az összeget, teljesen mindegy, 
hogy Taron, Alsótoldon, Szurdokpüspökin mennyi a költség. De bele fog férni.   
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Nem látom, hogy tavaly mennyi volt Püspökinek a költsége. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Mi köze lenne ahhoz a Képviselő Asszonynak? 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Lássam, hogy annyi van beirányozva. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Ott ki tudtunk indulni a tavalyi tény adatokból, a cofog számok alapján. Itt Taron nem nagyon 
látjuk. Most ugyanolyan évet fogunk írni a Közös Hivatal szempontjából mint 2012- ben, 
amikor Alsótold és Szurdokpüspöki társult. Ez egy terv, amit ha szükséges módosítani kell, de 
a keretösszeg az adott, az változtathatatlan. A tapasztalat azt mutatja, hogy ki fogunk jönni 
belőle és az önkormányzatoknak nem kell hozzátenni a Közös Hivatal működéséhez. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A tapasztalat az nem egy tény adat, Nekem az is kellene. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
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A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséhez a bővített Közös 
Hivatalnak nincs köze. De egyébként nyilvános adat, meg lehet nézni. Teljesen más most a 
helyzet.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De a villanyszámla ugyanannyi lesz! 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Látjuk a tavalyi számlákat, azok alapján vannak kiszámolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ezek az összegek úgy jönnek ki, hogy a 61 millió forintból levontuk a bérköltségeket és a 
maradék lett szétosztva dologira lakosságarányosan.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Hogy tudunk akkor önkormányzati költségvetést elfogadni, ha nem tudjuk, hogy ebbe bele 
kell-e majd szállni, vagy nem? 
Ha elfogy a pénz, lekapcsoljuk a villanyt? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Év közben van mód a módosításra. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ahhoz, hogy valamilyen előirányzat legyen az évre, ahhoz tudni kellene azt, hogy ez kb. 
mennyire lesz elég? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Ennek elégnek kell lenni! 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ahhoz kell valamilyen tény, ami alapján azt tudom mondani, hogy ennek elégnek kell lennie. 
Mi alapján fogadjam el. Ez nincs leírva, hogy ennyi volt. Végül is a Tarit is ki lehet kérni, és 
bele lehet építeni. Ez olyan előirányzat, amiről fogalmam sincs, hogy mire épül. Muszáj, hogy 
valami alap legyen! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az összeg nem lesz több! 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Azt tudom. De mivel az önkormányzat költségvetését is meg kell szavaznom, tudnom kell, 
hogy ezt hogy építem bele, hogy ehhez hozzá kell majd szólnom vagy nem kell 
hozzászólnom. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Egyelőre úgy van tervezve, Alsótold és Tar költségvetése, hogy nem kell hozzátenni.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De ezt alá kellene támasztani! 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Mivel támasszuk alá? 
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Dr. Román Kinga képviselő 
Az előző adatokkal! Vannak olyan dolgok, ami nem fog változni, gáz, villany, víz. 
Azt kérem, hogy legyen részletezve, hogy mennyi volt?  
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
 A zárszámadás fogja tartalmazni az adatokat. De akkor se lehet több pénzt adni. Ennyi van, 
ezt kell beosztani.  
 
Hangzavar 
 
Bognár Balázs képviselő 
Nagyságrendileg úgyis a főszámokhoz kell igazodnunk. Az, hogy a dologi kiadásokon belül a 
megosztás hogy, hogy van? Képviselőtársaim is elmondták, hogy csoportosítottunk át 
folyamatosan, lesz ahol túlteljesítés lesz és lesz ahol nem éri el a tervezettet. A 
költségvetésünkben  van betervezve tartalék, az bőven fogja fedezni még ha hozzá is kell 
tennünk. Azt lehetne, hogy a következő ülésre kapunk egy tényleges adatokat tartalmazó 
kimutatást.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Az első negyedéves teljesítésnél már látni fogjuk, hogy, hogy alakulnak a mutatók.  
 
Bognár Balázs képviselő 
Nagyságrendileg ki lehetne mutatni, hogy mennyi volt a tavalyi évben a gáz, villany, víz. 
 
Kis Zsoltné igazgatási előadó 
Ezekről a költségekről készült kimutatás, 2014. december 30-al, ami alapján az elszámolás 
történt a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatallal. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Az, hogy Taron mennyi a villany, vagy Alsótoldon a fűtés?  Mi nem fogunk részletes számlát 
kérni, a megállapodás alapján ki lesz számlázva, negyedévente, félévente, évente. Ez eddig 
így volt megoldva, mindenféle leírás, meg biztosíték nélkül.  Meg volt állapítva, hogy 1 millió 
forint a kirendeltségnek a működési költsége, ez le volt írva egy összegben, Alsótold, Kozárd 
kiszámlázta, mi pedig teljesítettük a megállapodás alapján. Pénzeszköz átadásnál, ha 
lakosságszám alapján van megállapítva nincs min vitatkozni, csak a keretösszeg lett 
leszámlázva, nem több, nem kevesebb. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ez elég sikamlós! 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Szerintem az sikamlósabb volt, hogy két évig nem volt Jegyző és nem volt költségvetés! 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De erre nem tudom azt mondani, hogy el tudom fogadni. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Nem tudom, hogy, arra hogy mondta a képviselő-testület az elmúlt két időszakban. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Azt tőlük kell megkérdezni, Én nem voltam képviselő. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Úgy gondolom, hogy a lakosságarányosan kimutatott összeget, azt nekünk kell beosztani és 
gazdálkodni vele. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Mint minden Önkormányzatnak. Minden Önkormányzatnak a saját felelőssége, hogy a 
Kirendeltségen hogyan gazdálkodnak? Lehet gyeplő nélkül is és lehet beosztással is, mind az 
áram, mind a papír tekintetében.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Én mindenképen kérem a kimutatást! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A főösszeg az nem fog változni, mindenképpen szavazásra fogom bocsátani. A következő 
testületi ülésre kigyűjtjük, hogy az elmúlt évben mennyi volt a víz, villany, gázszámla. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Csak van egy költségvetés, amit úgy kellene elfogadnom, hogy tudom, hogy ez az előirányzat 
kb. mire lesz elég, hogy lesz elég? Valamit viszonyítanom kellene. Ezt így biztos, hogy nem 
tudom elfogadni. Tudom, hogy egy személy nem kérhet név szerinti szavazást. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
 Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015.(II.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint 
fenntartó – a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015 évi költségvetését a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
1.) A 2015. évi költségvetési évben a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege:    
 61.816ezer forint; melyből 

aa) intézmény finanszírozás   
 61.189 ezer forint 

b) kiadási főösszege:    
 61.816 ezer forint, melyből 

ba) személyi juttatások:   
 39.024ezer forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok:  
 10.840 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:  
 11.952ezer forint, 

c) átlagos statisztikai állományi létszáma:  17 fő. 
 
2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati 
Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás 
mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben 
határozzák meg. 
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3.) A képviselő-testületek megbízzák Szurdokpüspöki 
Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésének Szurdokpüspöki 
Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
 
4.) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2015. évi 
költségvetést megalapozó elismert 
lakosságlétszám adatok alapján a felosztásra kerülő dologi 
kiadások esetében a felosztás aránya: 
Szurdokpüspöki:  45,72 % 
Tar:    44,40 % 
Alsótold     5,86 % 
Kozárd:     4,02 % 
Összesen:           100.00 % 
 
5.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a 
költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2015. február 27. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester, a végrehajtásért: 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző. 

 
2. N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítete: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A rendelet-tervezet kiküldésre került. A tervezetet megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. 
Felkérem Bognár Balázst, a Pénzügyi Bizottság elnökét mondja el a Bizottság véleményét. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Február 24-én a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt az alábbi 
módosításokkal javasoljuk elfogadni: 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az Óvodában dolgozók csak az étkezési hozzájárulást 
kapják meg, a szép kártya támogatás megállapítását nem javasolja a Bizottság. Amennyiben 
ez elfogadásra kerül, úgy azt a költségvetés-tervezeten annak megfelelően át kell vezetni. 
Az összeg 710-re módosulna. Így módosul a fősor is, a személyi juttatások, az 18.066-ra 
módosul. A munkáltatót terhelő járulék pedig 5.188-ra. A kiadási főösszeg 26.332 lesz.  
A bevétel is módosul 26.332-re.  
Az önkormányzati támogatást az 587-et levesszük 172-re és így jön ki az összeg. Így az 
önkormányzatnak a támogatása, a finanszírozáson felül, amit az államtól kapunk 172/e forint. 
Ez a táblázat az önkormányzati költségvetésben is szerepel így ott is végig kell vezetni a 
módosítást.  
Az Örökzöld Óvoda fejezetnél a 26.747 helyett 26.332 lesz.  
Az 5 melléklet 7248 az önrész, amit az önkormányzatnak a finanszírozáson túl hozzá kell 
tennie, hogy az ellátások zavartalanul biztosítva legyenek. 
Az 1 sornál 1.600, 1.440, itt 160 ezer forint a különbözet 
A 2 sornál 5.000 a különbözet 
A 3 sornál 536  
A 4, 5, 6-nál nincs. 
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A 7, 8-as sornál kiüti egymást, mert teljes egészében vissza lehet igényelni a kifizetett 
összeget. 
9-esnél nincs, az is marad. 
Ha a kiadási oldalt nézzük a 3. oldalnál, a c oszlopnál, az szerepel, amit folyósítunk, de nem 
annak kell, hanem amit ténylegesen hozzá kell tenni. Így a 16-os sorban lenne módosítás, 
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásoknál 732 van, ami úgy jön ki, hogy a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 352 és az óvodáztatási támogatás 380. Az 
óvodáztatásit teljes egészében megkapjuk, így csak a 352-őt kell tervezni. Tehát a 732, 352-re 
módosul.  
A 18-asnál az 1.200 változatlan marad. Az aktív korúak ellátása módosul, 26.600, 5.160-ra.  
Lakásfenntartásnál is módosítani szükséges az 5.358 helyett csak a különbözetet kell tervezni 
így 536 –ra módosul. 
Betegséggel kapcsolatos támogatásoknál a 30-at ki kell húzni, mert teljes egészében 
visszakapjuk, így az 0 lesz.  
Így a céltartalék összege 27.087 lesz. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől megtudtuk, hogy a 380/e forint csak dologi 
kiadás lesz, mert sem személyi juttatás sem járulék nem lesz, mivel nem kérnek tiszteletdíjat. 
 
A főszámok így megmaradtak, a 182.516 Ft bevétel illetve a kiadási oldalon is ennyi lesz, 
mert a céltartalékba kerültek az összegek átcsoportosításra.  
 
Ezekkel a módosításokkal javasolja a Pénzügyi Bizottság elfogadásra a 2015. évi 
költségvetést. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Felvetődött még a köztisztviselőknek a bankszámla hozzájárulás, aminek az összegét a 
költségvetési törvény határozza meg, ez ebben az évben 1000 Ft/ hó. 
 
Bognár Balázs képviselő 
Igen, erről most adtam oda a jogszabályt, nem tudom, hogy ez van-e Püspökiben? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
2011-től nincs ilyen fizetve. Ez csak adható, nem kötelező, Püspökin nincs sem az 
önkormányzati dolgozóknak sem másnak. Alsótoldon és Kozárdon sincs. 
 
Bognár Balázs képviselő 
Utána lehet nézni, hogy a környéken hol van ilyen és viszonyítani lehet.  
 
Szabó Józsefné Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetést. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A nagy kérdés az, hogy miért nincsenek benne a tények? Előző évi előirányzat, jó lenne tudni, 
hogy a tények mit mutatnak, mert az előirányzat az csak az, hogy mennyit szántak abban az 
évben arra a kiadásra és az, hogy valóban mennyi lett kiadva, azt a tények mutatnák meg.  
Ez már felmerült a Pénzügyin is. Kérném hogy legyen benne ez az oszlop. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ezek a számok a zárszámadásból fognak kiderülni.  
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
Ezek a számok ahhoz lettek viszonyítva, azt vettem alapul, ahhoz lett beállítva ez az 
előirányzat. Az majd a beszámolóból fog kiderülni.  
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Dr. Román Kinga képviselő 
Tudnunk kéne, hogy az előző évben mennyit irányoztak elő, és mennyi lett abból valóban 
felhasználva. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Ez úgy működik, hogy van egy előirányzat, ami évközben folyamatosan módosul. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Sokkal egyszerűbb lenne az idei előirányzatot megtervezni, ha tudnánk azt, hogy mennyi lett 
a teljesítés.  
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Nagyon minimális lenne az eltérés. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Az a minimális is olyan, amire muszáj valahogy számítani, bele kell kalkulálni. Azt sem 
értem, hogy nincs semmilyen előirányzat a gépjármű adóra. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ez abból ered, hogy az elmúl évben hónapokig nem volt adós, nem volt biztosítva az, hogy ki 
lehessen vetni az adókat. Ezért nem is tudtak tervezni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Folyt be adó, vagy nem folyt be adó? 
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
Azt terveztem be, ami az idei évben befolyt.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ezért kellene egy külön oszlop, hogy azt lássam. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Ahol nem volt betervezve, oda a tényadatok vannak beírva. 
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
Mindenhol tényadatok vannak, ott megnéztem az előző tényadatokat és ahhoz terveztem.  
A költségvetésben ezt nem szoktuk feltüntetni, az előző évi van mindig csak feltüntetve. Majd 
a félévesben ott lesz a teljesítés.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Jó, de van egy ilyen kérés. 
Köztemető fenntartási feladatok: vannak, akik dolgoznak, azoknak van munkabére, az hol 
jelenik meg? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A köztemetőben nincs alkalmazott, közmunkások végzik ott a munkát. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Kinek a bérére gondol a képviselő Asszony a köztemetőben? 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A közmunkások, akiknek van bére. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Azt a közfoglalkoztatási soron fogja megtalálni. 
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Dr. Román Kinga képviselő 
Azt akkor arányosítani kellene! 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Nem. Azt nem szabad! Az teljesen más forrás, nem tehetnénk oda. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De valaki dolgozik ott! Annak akkor van munkabére. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nincs a köztemető feladaton alkalmazva ember. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De valaki elvégzi azt a munkát! Az kap érte bért. Nem csak azért a munkáért kapja a bért, 
hanem más munkáért is. Akkor viszont meg annak is megvan annak az aránya. 
 
Hangzavar 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De nincs ott betervezve költség. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Mert ezt a feladatot közmunkában oldja meg a település. Ezért van csak 100/e forint 
támogatás erre a feladatra. Valószínűleg abból a megfontolásból, hogy tudják, hogy 
közfoglalkoztatásból oldják meg a települések ezt a feladatot. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Cofogon nem tudjuk betervezni, mert a közfoglalkoztatásnak más cofogja van, arra kapjuk a 
támogatást. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Akkor a köztemetőt hogy tartjuk fenn. Ha bárki megnézi, akkor elvileg el kellene burjánzania.  
Ha a közmunkásokat nem tudjuk arra foglalkoztatni, de valakinek mégiscsak rendbe kell 
tennie! Ebből nem jön ki az, hogy ki teszi rendbe, mert ha a közmunkások nem használhatók 
erre, akkor valakinek mégiscsak rendbe kell tenni. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Használhatók erre, csak a bérét nem tudjuk erre a szakfeladatra könyvelni.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
El kell osztani! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A város és községgazdálkodáson van egy személy, akinek a feladata a zöld terültek 
karbantartása. Erre kapunk támogatást. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Olyan kevés ez a normatíva, amit a köztemető fenntartására ad a költségvetés, hogy 
könnyedén el lehet számolni a dologi kiadásokkal vele.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De hol jelenik meg az a munkadíj, ami azzal kapcsolatos? 
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Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Ha közmunkás megy ki akkor a közfoglalkoztatási cofogon, ha pedig a községgazdálkodásról 
megy ki az az egy fő, akkor azon a cofogon fog megjelenni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A közfoglalkoztatásnál dologi kiadások egyáltalán nincsenek tervezve! Miből lesz szerszám? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ez csak az önrész a közfoglalkoztatáshoz. A közfoglalkoztatási keretben bizonyos 
programokban van lehetőség dologi kiadásokra pályázni. A közfoglalkoztatási programban 
van dologi kiadás, itt azt nem kell külön tervezni. Itt csak az önrészt kell tervezni.  
Most a start munkaprogramban van dologi kiadás, de azt a programban kell tervezni nem itt. 
Itt csak a program önrészét kell tervezni.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A program dologi kiadását, azt egyáltalán nem kell, hogy abba ide beleszálljunk? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Csak az önrésszel kell számolni. Erről az önrészről az elmúlt ülésen szavaztunk. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Jó, de az önrészből csak munkadíjat adunk?  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az önrész nincs megbontva, hogy abból mennyi a dologi és mennyi a bér. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Amit ők adnak az elég a dologira? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De akkor annak kellene itt megjelennie! Nem ártana ha tudnám, hogy akkor az, mire megy el? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Nem értem a kérdést! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Tavaly nem vettünk igénybe a közfoglalkoztatáshoz dologi kiadásokat. 117 ezer ft/fő 
támogatást kapunk. Ebbe kell beleférnie a dologi és a személyi kiadásoknak. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De mégiscsak önrészt is kellett hozzátenni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen. A 10 %-át.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ez benne van a start munkaprogramban, hogy amit mi önrészként beleadunk , mennyi az, amit 
önrészként belerakunk? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Oda 238/e forint. 
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Dr. Román Kinga képviselő 
Akkor mi ez a 14.200? 
 
Bognár Balázs képviselő 
Az más! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Van hosszú távú közfoglalkoztatás is. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Ebben az összes benne van. Ez nem csak a start munka! 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
És az összeshez milyen hozzájárulást kapunk? 
 
Bognár Balázs képviselő 
Ott van a másik oldalon a bevételeknél, a támogatási bevételeknél a központi költségvetési 
szervtől 15 millió forint. Az 1.b  mellékletben is fel van részletesen tüntetve, 14-es sor 
munkaügyi központtól 15.653.  
 
Hangzavar 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Valahogy ki kellett számolni, azt mondja a pénzügyes, hogy tényekre alapozott. Akkor 
megvan. Semmiből nem állna, hogy oda teszi, hogy ennyi lett kiadva, meg annyi lett kiadva.  
 
Hangzavar 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
A tényadatokat a zárszámadási rendeletben kell feltüntetni.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ha úgyis számolt vele? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Törvénytelen, az a költségvetési rendelet, amibe a tényadatokat beleépítjük! 
Hangzavar 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Hol van az a § ami azt leírja, hogy ennek hogy kell kinézni? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Az államháztartásról szóló törvény írja elő, hogy mit kell a költségvetésnek tartalmaznia. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Akkor kérem azt a törvényt! 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Az államháztartásról szóló törvény írja elő, hogy, hogy kell kinézni az elemi költségvetésnek 
és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének.  
 
 



 14 

Dr. Román Kinga képviselő 
Annak itt kellene lennie mellett, hogyha tényleg ezeknek az oszlopoknak kellenek, hogy 
benne legyenek. Könnyebb annak, akinek gazdasági végzettsége van, nekem nincs ilyen 
végzettségem. Sokkal könnyebben tudok olyanra alapozni, ha látom a számokat egymás 
mellett.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
A következő év sokkal könnyebb lesz, mert ott a módosításnál meg lesznek az adatok. Tavaly 
egyetlenegy módosítás sem történt. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról, ez végig részletezi, hogy mit és hogy kell 
tartalmaznia a költségvetésnek, a másik a 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ez a hatásvizsgálati lapon is fel van tüntetve. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Van még a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C törvény. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Jó, de az, az egész költségvetési törvény, azt nem szeretném végigolvasni! 
 
Hangzavar 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Mivel tavaly nem történt költségvetés módosítás, ezért csak a zárszámadásból látjuk majd, 
hogy hogyan teljesültek a költségvetési rendelethez képest az előirányzatok. Idén sokkal 
könnyebb helyzetben leszünk.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A 14 millió a közfoglalkoztatás soron, abba akkor a hosszú távú is benne van? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Abban minden benne van. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Csak hogy érzékeljék, hogy mennyire nem lehet tervezni: amikor egy hosszabb vagy rövidebb 
távú programra lehet pályázni, nem tudjuk, hogy hány %-os támogatással fogjuk kapni, csak 
amikor már befogadják. Nem úgy pályázunk, hogy pályázunk 8 millió forintra és az 30 % 
önrészt igényel, vagy csak 10-et. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De akkor ebbe, ami közfoglalkoztatási kiadásként 14 millió 289 ezer  be van tervezve, hogy 
ennyit adunk közfoglalkoztatásra, ez még mindig csak azt takarja, hogy munkabérekre lesz 
költve. Mivel fognak dolgozni?  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ez az, az összeg, amit a Munkaügyi Központ ad nekünk, amiből ki kell gazdálkodni a bért. 
Ezt úgy tudom, hogy csak bérre adják.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De akkor mivel fognak dolgozni? Az hol van? 
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Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
Azt az önkormányzatnak kell megvenni! 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
De az hol van? 
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
Város és községgazdálkodásnál. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Akkor legyenek egy kicsit részletesebbek, hogy az akkor tényleg mire van. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Hány kapa és egyéb? 
 
Tóth József képviselő 
Ennyire részletesen belemenni? Ezt nem testületi ülésen kellene! Itt csak el kellene fogadni.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Mint ahogy tájékoztatót készítünk a közös hivatal dologi kiadásairól, ugyanúgy tájékoztatót 
készíthetünk a közfoglalkoztatásnak a helyzetéről is. Abban aztán lehet részletezni az utolsó 
kapát is.  
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Az lenne a kérdés, hogy melyik soron milyen tevékenységet folytatnak? 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Hogy ott mire megy ki? Mert most nézünk egy számot, hogy 5 millió meg 21millió,  de hogy 
az hogy oszlik meg? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Pl. hogy köztemető fenntartás, konténer elszállítás, így megbontva? 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A költségvetésnek nagyjából úgy kellene kinézni ahhoz, hogy látni lehessen.  
 
Hangzavar. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ha nem korrektül járok el, akkor, költségvetési csalást követek el. Nekem azt viszont tudni, 
kell, olyan dologban kell döntenem, amit át kell hogy lássak. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A költségvetést az ügyintéző korrektül elkészítette, jó lett volna, ha ez eddig is így készült 
volna el. Ha ilyen részletekre kíváncsi a képviselő Asszony, akkor azt megkaphatja, biztos 
vagyok benne, hogy szakmailag jól van összeállítva a költségvetés. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
A személyi juttatások biztos, hogy annyi, mert újra van minden dolgozó besorolva, és most 
már oda ahová kell.  
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Eddig a gyermekjóléti szolgáltató is a házi segítségnyújtáson volt feltüntetve, nem tudjuk, 
hogy miért. 
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A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottságnak a 2015. évi 
költségvetés rendelet-tervezetre vonatkozó módosítási javaslatait, amelyet a képviselő-
testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2015. évi költségvetési kiadás-tervezetének módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
Turopoli Zsolt polgármester a módosításokkal együtt szavazásra bocsátja, az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-
testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2015. (II.27.) rendelete 
Tar Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről. 

 
                                              Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
3. N A P I R E N D 
Javaslat az élelmezési nyersanyagköltség és a házi segítségnyújtás térítési díj 
megállapításáról szóló 2/2010.(II.12.) számú rendelet módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester ismerteti a rendelet-tervezetet. 
 
Kérdés  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Hány gyereket érint? 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
12 gyermeket. 
 
Vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az élelmezési nyersanyagköltség és házi 
segítségnyújtás térítési díj megállapításáról szóló 2/2010.(II.12.) rendelet módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testületet 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2015. (II.27.) rendelete 
Az élelmezési nyersanyagköltség és a házi segítségnyújtás 
térítési díj megállapításáról szóló 2/2010. (II.12.) rendelet 
módosításáról. 

 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Bedőné Bózsár Zsuzsanna elhagyja az üléstermet 
 
4. N A P I R E N D 
Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A rendelet-tervezet kiküldésre került, azt a Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. 
Aljegyzőt kéri, hogy nézzen utána annak, hogy rendkívüli települési támogatásnak kell-e azt 
hívni, amit a temetési költségek támogatására adnak! 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Igen annak. Egy adott célcsoportot érint a temetési költséghez történő támogatás folyósítása. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Akkor azt a rendeletben érzékeltetni kellene. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A hatásköri szabályoknál rendezve van. Ez a rendelet-tervezet „4. § (4) d) pontja: A temetési 
költségek mérséklésre nyújtandó rendkívüli települési támogatás.” 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Azt még elfogadhatónak tartanám, ha úgy módosítanánk, hogy a polgármester hatáskörébe 
tartozik a 6. § (5)-(10) bekezdésébe tartozó esetben a rendkívüli települési támogatás 
megállapítása. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ez így jó lesz. Pont ez lett volna a lényeg, hogy ebben az esetben ne kelljen bizottsági ülést 
tartani. A Polgármester úr gyorsan el tudja bírálni. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Az a probléma, hogy nem lehet másnak nevezni, csak települési támogatásnak, próbálkoztunk 
volna pl. gyógyszertámogatás, vagy temetési segély elnevezésekkel, de nem lehet. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A 6 § (1) pontjában javasolja a Bizottság, hogy egyedülálló esetében 200 % legyen a 
jövedelemhatár.  A többinél is meg van különböztetve, akkor itt is legyen. 
Javasolja a Bizottság, hogy a rendeletet három hónap múlva, - már a tapasztalatok birtokában- 
vizsgáljuk felül. Valamint térjünk vissza arra, hogy a gyógyszer kiváltását milyen formában 
tudnánk támogatni? 
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Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Javaslom, hogy a felülvizsgálattal várjunk legalább egy fél évet, addigra jobban látjuk, hogy 
ki igényli a rendkívüli támogatást gyógyszerre. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ragaszkodnunk kellene, hogy gyógyszerre csak úgy adunk támogatást, hogy a gyógyszert 
adjuk oda. Tehát csak természetben adjuk. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A rendelet-tervezetben hatáskör átruházás is van, az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a 
tervezetet, felkérem Elnök Urat mondja el a Bizottság véleményét! 
 
Ágasvári Zsolt Ügyrendi Bizottság elnöke 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Művelődési és Szociális Bizottság 
módosító javaslatait, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
Turopoli Zsolt polgármester a módosításokkal együtt szavazásra bocsátja a helyi 
szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, amelyet a 
képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2015. (II.27.) rendelete 
A helyi szociális ellátások szabályozásáról. 

 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
5./ N A P I R E N D 
Javaslat a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közterültek elnevezésének, valamint 
az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, 
amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
rendeletet alkotta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015. (II.27.) rendelete  
a közterültek elnevezésének, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályairól. 

 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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6./ N A P I R E N D 
Javaslat a közterületek elnevezésének megváltoztatására. (Felszabadulás út, Sallai út, 
Ságvári út) 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A gyakorlatban ez, hogy fog történni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A jövő héten a lakosság felé kiküldjük az értesítést és a kérdőívet. Ezt március 30-ig 
visszakérjük. Majd újra a testület elé hozzuk, már a lakosság véleményével együtt. Ezt 
követően lehet a módosításról dönteni.  
 
Ágasvári Zsolt képviselő 
A költségeit ki fogja állni? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az okmányok cseréje illetékmentes. A Szolgáltatók értesítve lesznek változásról. A 
lakkosságnak költsége nem lesz. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A kérdőíven ez a két lehetőség lesz, vagy a lakók is adhatnak javaslatot. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Mi azt szeretnénk, ha ez a kettő szerepelne rajta. 
 
Turopoli Zsolt polgármester külön-külön szavazásra bocsátja a Felszabadulás út, Sallai 
út, Ságvári út elnevezésének megváltoztatására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet 
a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatokat hozta: 

Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015.(II.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Tar településen lévő közterületneveket, melynek során 
megállapította, hogy a Felszabadulás út elnevezése nem felel 
meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 14.§ (1) 
bekezdés a), b) pontjában foglalt előírásoknak. 
A Képviselő-testület a Tar Felszabadulás út esetében írásos, 
kérdőíves lakossági vélemény-nyilvánítást kezdeményez a 
tulajdonosok körében az utca új nevének kiválasztása 
érdekében, lehetőségként ajánlva Szent István út, /Erzsébet 
királyné út neveket.  
A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, hogy 
a döntésről értesítse a lakosságot, és juttassa el hozzá a 
közvélemény kutatáshoz szükséges kérdőívet. 
 
Határidő : értesítés és kérdőívek kiküldéséhez: március 05. 
                  kérdőívek visszaérkezésének határideje: március 30. 
Felelős:    polgármester 
 
 
 



 20 

Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015.(II.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Tar településen lévő közterületneveket, melynek során 
megállapította, hogy a Sallai út elnevezése nem felel meg a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 14.§ (1) bekezdés 
a), b) pontjában foglalt előírásoknak. 
A Képviselő-testület a Tar Sallai út esetében írásos, kérdőíves 
lakossági vélemény-nyilvánítást kezdeményez a tulajdonosok 
körében az utca új nevének kiválasztása érdekében, 
lehetőségként ajánlva Tar Lőrinc út/Zsigmond király út 
neveket.  
A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, hogy 
a döntésről értesítse a lakosságot, és juttassa el hozzá a 
közvélemény kutatáshoz szükséges kérdőívet. 
 
Határidő : értesítés és kérdőívek kiküldéséhez: március 05. 
                 :kérdőívek visszaérkezésének határideje: március 30. 
Felelős:    polgármester 

 
Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015.(II.26.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Tar településen lévő közterületneveket, melynek során 
megállapította, hogy a Ságvári út elnevezése nem felel meg a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 14.§ (1) bekezdés 
a), b) pontjában foglalt előírásoknak. 
A Képviselő-testület a Tar Ságvári út esetében írásos, kérdőíves 
lakossági vélemény-nyilvánítást kezdeményez a tulajdonosok 
körében az utca új nevének kiválasztása érdekében, 
lehetőségként ajánlva Kodály Zoltán út/Vidróczki út neveket.  
A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, hogy 
a döntésről értesítse a lakosságot, és juttassa el hozzá a 
közvélemény kutatáshoz szükséges kérdőívet. 
 
Határidő : értesítés és kérdőívek kiküldéséhez: március 05. 
                  kérdőívek visszaérkezésének határideje: március 30. 
Felelős:    polgármester 

 
 
7. N A P I R E N D 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester felolvassa az előterjesztést. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A poklos forrás mellett kialakításra került egy forduló, ahol a kukás autó meg tud fordulni. Az 
iskola udvarában a garázs mellett szeretnénk kialakítani egy szelektív hulladékgyűjtő pontot, 
az Igazgatónővel már egyeztettem, de a KLIK-el még nem.  
A Rózsa út elején volt egy ruhagyűjtő konténer, az is áthelyezésre került az Iskola udvarába. 
A Rózsa utca lakói jelezték, hogy ahol nem került felújításra az út nagyon nagy a sár. Kértem 
árajánlatokat mart aszfalttal történő burkolásra, ezek az ajánlatok igen magasak, van 3,3 



 21 

millió forintos ajánlat is. Ezt egyenlőre nem támogatom. Két verzió merülhet még fel, az 
egyik hogy ideiglenesen megszórjuk kővel, a másik hogy olyan alapot képezzünk, amire a 
későbbiekben lehet aszfaltot tenni. Ezeket az árajánlatokat várjuk. Tarról is kértünk Szalai 
Tamástól. 
 
Kérdés 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A négysávosítás miatt ….1.45. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Érint egy belterületi részt. A tari lehajtó a Sámsonházi elágazónál lesz, ott kialakításra kerül 
két körforgalom és egy felüljáró. Valamint a 21-es két oldalán két szerviz út lesz építve. A 
Kis-Zagyva hídnál lesz a behajtó, a Dósa-híd megszűnik. Az a behajtó rész érinti a belterületi 
részt, illetve a felüljáró és a négysávosítás sincs benne. Közben egy másik ügy kapcsán 
kiderült, hogy a rendezési tervünkben van még egy-két problémás rész, amit még módosítani 
szükséges. Egyeztetni fogunk a VÁTI-val, aki a jelenlegi rendezési tervet készítette, de 
kérünk több cégtől is ajánlatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2015.(II.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, 
valamint az 53/2014.(X.22.), 54/2014.(X.22.), 
56/2014.(X.22.), 62/2014.(XI.11.),75/2014.(XII.3.), 
63/2014.(XII.11.), 64/2014.(XI.11.), 66/2014.(XI.11.), 
71/2014.(XI.26.),72/2014.(XI.26.), 73/2014.(XI.26.), 
6/2015.(I.15.), 76/2014.(XII.11.), 77/2014.(XII.11.), 
78/2014.(XII.29.), 79/2014.(XII.29.), 1/2015.(I.15.), 
2/2015.(I.16.), 3/2015.(I.15.), 7/2015.(I.27.), 
4/2015.(I.15.) határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 

 
8./ N A P I R E N D 
Javaslat önkormányzati vízfolyás tulajdonosi és kezelői hozzájárulásának megadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzati vízfolyás tulajdonosi 
és kezelői hozzájárulásának megadására vonatkozó előterjesztés szerinti  határozati 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
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Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2015.(II.26.) határozata 
Tar	   Község	   Önkormányzata	   Képviselő-‐testülete	   az	  
önkormányzati	   tulajdonú	  873	  hrsz.	  (Felszabadulás	  út)	  
tekintetében	   a	   tulajdonosi	   hozzájárulását	   adja	   a	  
határozat	   mellékletét	   képező	   nyomvonalrajzon	  
feltüntetett	  átépítéshez	  a	  T6-‐T9	  oszlopközök	  között.	  	  
	  
Egyúttal	   a	   Képviselő-‐testület	   megbízza	   a	  
polgármestert,	  hogy	  a	  tulajdonosi	  hozzájárulást	  írja	  alá	  
és	   küldje	   meg	   az	   OMEXOM	   Magyarország	   Kft.	  
képviseletében	   eljáró	   G-‐Lux	   Kft.-‐nek	   (2100.	   Gödöllő,	  
Bajcsy	  Zsilinszky	  u.3/a).	  
	  
Határidő:	  azonnal	  
Felelős:	  polgármester	  

 
 
9./ N A P I R E N D 
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi I. féléves üléstervére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Muszáj pénteken 4-kor tartani az ülést? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Most még igen, mert az SzMSz így szabályozza. Márciusi napirendben benne van az SzMSz. 
Felülvizsgálata. Milyen napon legyen az ülés? 
 
Bognár Balázs képviselő 
Csütörtök. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Az nem jó, mert az ping-pong. Hétfő, kedd szerda jó. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Nekünk viszont össze kell hangolni a 4 település SzMSz-ét. 
 
Bognár Balázs képviselő 
Legyen szerda. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Akkor az SzMSz készítésekor a szerdai napot fogjuk tervezni testületi ülés időpontjának. 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kérem, az Elnök Urat mondja el a 
Bizottság véleményét! 
 
Ágasvári Zsolt Ügyrendi Bizottság elnöke 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2015. I. félévi üléstervét, azt 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2015. évi I. félévi 
üléstervére vonatkozó előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2015.(II.26.) határozata 
 

1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évre 
szóló üléstervét a határozat mellékletét képező tartalommal 
állapítja meg. A testület felkéri az érintett napirendek 
előterjesztőit, illetve a témák előkészítésével megbízott 
felelősöket, hogy a testület I. félévi üléstervét a sikeres 
megvalósítás érdekében az üléstervben foglaltakat tekintsék 
magukra nézve kötelezőnek. 
Határidő: az előterjesztések jegyző részére történő leadására: a 
tervezett ülés napjától visszaszámolt 10. 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 
Felelős: jegyző 

 
 
10./ N A P I R E N D 
Tájékoztatás törvényességi felhívásokról NO-B/05/17-10/2015, NO-B/05/17-64/2015 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
11. N A P I R E N D 
Javaslat a „ Pokoljáró” Tar Lőrinc emlékhely építéséhez történő anyagi hozzájárulásra. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Szent Mihály Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A kérelmet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem, Bognár Balázs elnök urat adjon 
tájékoztatást a Bizottság javaslatáról! 
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Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a támogatási kérelmet és 100.000 Ft támogatás 
megállapítását javasolja a képviselő-testületnek. A támogatás fedezetéül a 2015. évi 
költségvetésben a civil szervezetek támogatási előirányzatot jelöltük meg. Ott 2 millió forint 
van tervezve, ennek a terhére a támogatás megállapítható. 
 
Kérdés vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Szent Mihály Katolikus Plébánia 
támogatási kérelmével kapcsolatos előterjesztés szerinti 100.000 Ft támogatás 
megállapítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2015.(II.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 
„Pokoljáró” Tar Lőrinc emlékhely építéséhez történő 
anyagi támogatására vonatkozó kérelmét. 
A Képviselő-testület „Pokoljáró” Tar Lőrinc emlékhely 
építéséhez 100.0000 Ft azaz Egyszázezer forint egyszeri 
pénzbeli támogatást nyújt. 
A támogatás összegét Tar Község Önkormányzatának  
2015. évi költségvetésében biztosított civil szervezetek 
működésének támogatására biztosított keret terhére kell 
kifizetni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
12. N A P I R E N D 
Előterjesztés Tar Község Önkormányzata valamint Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között kötendő Együttműködési megállapodásra. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Együttműködési megállapodás-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester felolvassa az előterjesztést. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Szabó Józsefné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzata az együttműködési megállapodást megtárgyalta és 
elfogadta, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Tar Község Önkormányzata és a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő Együttműködési megállapodásra 
vonatkozó előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2015.(II.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar 
Község Önkormányzat, valamint a Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a 
határozat mellékletét képező megállapodás szerint hagyja 
jóvá azzal, hogy a megállapodásba utólagosan kerül 
feltüntetésre az önálló fizetési számlát vezető pénzintézet 
megnevezése és a számlaszám. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 
 
13. N A P I R E N D 
21.sz. főút 29+190-32+920 km sz. közötti szakasz III.szakasz négynyomúsítás útépítési és 
hídépítési engedély érvényességi idejének meghosszabbításához útkezelői, vízfolyás 
kezelői, közmű-üzemeltetői – nyilatkozat kiadása. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Megkeresés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Érkezett a hivatalhoz a 21.sz. főút 29+190-32+920 km sz. közötti szakasz III. szakasz 
négynyomúsítás útépítési és hídépítési engedély érvényességi idejének meghosszabbításához 
útkezelői, vízfolyás kezelői, közmű-üzemeltetői – nyilatkozat kiadása iránti kérelem. 
A terület térképen jelölt része 1/1 részben önkormányzati tulajdonban van, ezért kérik a 
hozzájárulás kiadását. A közölt hrsz. törölve lett és új hrsz szám került megállapításra. 
Ezt a Takarnet rendszerben egyeztettük.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 
Nagy valószínűséggel ez a hozzájárulás egyszer már kiadásra került, mert ez a kérelem egy 
már meglévő engedélynek a meghosszabbítására vonatkozik. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 21.sz. főút négynyomúsításához a 
tulajdonos hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
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Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2015.(II.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33.§. (1) 
bekezdése alapján Tar külterület 044/66 hrsz-ú saját 
tulajdonosa és kezelője az UTIBER Kft.  42.750 
munkaszámú terv alapján közútkezelői hozzájárulását 
21.sz. főút megadja a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő Zrt. 
részére kiadott 21. sz. főút III. szakasz négynyomúsítás 
útépítési és hídépítési engedély érvényességi idejének a 
meghosszabbításához. 
Határidő: a közlésre 3 munkanapon belül 
Felelős: polgármester 

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

Kmf 
 
 
 
Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
Ágasvári Zsolt képviselő: ………………………….aláírás……………………ideje 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő: ………………….aláírás……………………ideje 
 
 
 
 


