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Iktatószám:116-19/2015. 
 

18. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 15-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 
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 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Sándor Nóra Művelődési és Szociális Bizottság tagja 
László Istvánné könyvtáros 
Kanyó Istvánné Mátrai út 6. 
Pádár Józsefné Mátrai út 8. szám alatti lakosok 
 
1 érdeklődő állampolgár 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendet módosítsuk,  
6. napirendként javasolom felvenni a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 
5/2015. (II.27.) rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést,  
7. napirendként tárgyaljuk meg a Mátrai úti lakosok kérelmét 
8-ra változik a meghívó szerinti 6. napirend, 9-re a meghívó szerinti 7. napirend,  
10. napirendnek javaslom felvenni a Javaslat a Tar Község Önkormányzatának 
Gazdasági Programja (2015-2019) 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a  Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 86/2015. (VII.15.) határozata 

  
   A Képviselő-testület a 2015. július 15-i ülésén az alábbi        
    napirendeket tárgyalja: 
 

1./ Javaslat  a közútkezelői feladatok és hatáskörök   
átruházásáról szóló önkormányzati rendelet     
megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a közterület használat rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat a közterületen történő szeszesital fogyasztás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására. 
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A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
7./ Javaslat a Mátrai úti lakosok kérelmének elbírálásra. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Előterjesztés névhasználati hozzájáruláshoz. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Javaslat a Mese Napja és Szent Mihály napi búcsú és 
falunap Taron rendezvények megtartására illetve azok 
költségeire. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat Tar Község Önkormányzatának Gazdasági 
Programjára (2015-2019). 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                        Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási  

 előadó 
 

1. N A P I R E N D 
 
Javaslat  a közútkezelői feladatok és hatáskörök  átruházásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az útépítés: a javítás is benne van, amiről eddig együtt határoztunk? Ezek után már a 
Polgármester határozza meg? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 
E a Képviselő-testület tájékoztatása mellett lehetséges. 
Nem a felújításról való döntést ruházza át a testület, hanem a közútkezelői hozzájárulás 
kiadást. Pl. az ÉMÁSZ  hálózatot  akar fejleszteni, akkor nem a testület adná meg, hanem a 
polgármester. Tehát nem a fejlesztéssel kapcsolatos döntés fog a polgármesterhez kerülni. 
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Korábban a Jegyző adta ki a közútkezelői hozzájárulásokat, ezek átkerültek Képviselő-
testületi hatáskörbe, amely nagyban meghosszabbítja az ügyintézés idejét. 
 
Vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közútkezelői feladatok és hatáskörök 
átruházásáról szóló rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 15/2015. (VII.16.) rendelete 
 a közútkezelői feladatok és hatáskörök átruházásáról.. 
 
 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
2. N A P I R E N D 
 
Javaslat a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a közterület használat rendjéről szóló rendelet-tervezetet, 
azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közterület használat rendjéről szóló 
rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi  rendeletet alkotta: 
 

  Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  16/2015. (VII.16.) rendelete 
       a közterület használat rendjéről. 
 
     (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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3. N A P I  R E N D 
 
Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-
testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A helyi iparűzési adóval kapcsolatban lenne hozzászólásom az adómentesség kérdésében. 
Tudom, hogy ez engem személyesen érint, de elvileg most  már az önkormányzat hozhat 
olyan döntést, hogy az egészségügyet kiveszi az iparűzési adó alól. Ezt én azért is jónak 
látnám, mert ha ezt úgy tudnánk megfogalmazni, hogy ebbe a gyógyszertár is benne van, 
akkor ez csalogató lehetne, hogy nálunk lehet gyógyszertárat csinálni, nem kell iparűzési adót 
fizetni. A másik dolog az, hogy velem is történhet bármi, és ha orvos kell? Ez a nagy 
partnerek felé lenne egy javaslat, mert az egészségügy hol végez, milyen ipart végez? Milyen 
hatalmas nagy bevételi forrásai vannak, amely után iparűzési adót kell fizetni? Ez nagyon 
csúnyán hangzik, amikor ez bejött, nagyon nagy felháborodás volt az egészségügyön belül. Ez 
egy közszolgálat lenne, teljesen más kategóriába kellene tartoznia. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Az adórendeletet egy célvizsgálat miatt kellett ilyen gyorsan elkészíteni. Az adórendeleteket 
július 15-ig kellett volna a Kormányhivatalhoz megküldeni. Mivel a régiek több szempontból 
sem feleltek meg a hatályos törvényeknek, így azt jelentettük le a Kormányhivatal felé, hogy 
a rendelet a mai ülésen kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé, ezért mindenképpen 
javasolom a rendelet megalkotását. A rendelet bármikor módosítható, kedvezmény évközben 
is megállapítható. Ez egy új felvetés a képviselő részéről. Amire felhívnám a figyelmet, hogy 
bármely más szakma is jöhet ilyen kéréssel, hogy őt is vegyük ki az adórendelet alól. Vannak 
még más pregmáns ágazatok is az egészségügyön kívül. Megfontolás tárgyává tenném a 
Képviselő-testületnek. A központi szabályozás sem tartalmazza. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Van egy olyan, hogy tényleg ipart végez valaki, és  van, amikor egészségügyi szolgálatot 
végez, két különböző. A másik amit nagyon-nagyon hangsúlyozok, hogy 5 éven belül az 
országnak kb. a z ötödében lesz orvosi alapellátás. A környéken 5 éven belül hárman leszünk, 
akik nem nyugdíj mellett csináljuk. A többi bármikor azt mondhatja, hogy nem csinálom 
tovább. 
 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Ez országos probléma, nem helyi jellegű és megoldást sem helyben fogunk tudni találni. 
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Dr. Román Kinga képviselő  
Az önkormányzatnak alapfeladata, hogy az orvosi ellátást biztosítsa. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Javaslom, hogy a rendeletet ebben a formában fogadjuk el azzal, hogy megvizsgáljuk a 
Doktornő által felvázolt adókedvezmény lehetőségét. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Erről lehetne határozat, hogy a következő ülésre legyen meg az előkészülete ennek. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Szurdokpüspökiben egyáltalán nincsenek mentességek. Az 500/e Ft alatti kisvállalkozásoknak 
sincs adómentesség megállapítva. 
Nem kötelező határozatot hozni, képviselői indítványra is lehet rendelet-módosítást 
kezdeményezni.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Most Én írjak egy rendelet-módosítást? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Nem, egy kezdeményezést, indítványt. Nem kötelező határozatot hozni, mert a képviselő 
bármely rendelet módosítására tehet indítványt. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ha most kérem, akkor az a következőre előkészül? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Nem tudom, hogy erre esetleg van-e központi szabályozás, ezt meg kell vizsgálni.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Továbbra is fenntartom a javaslatomat, hogy a most beterjesztett rendelet-tervezetet fogadjuk 
el és a szeptemberi ülésre megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek vannak, a kedvezmény 
megállapítására. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Akkor most ez így kerül be a jegyzőkönyvbe hogy elfogadja, de a következő alkalomra ? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Nem. Megalkotja a rendeletet. Ha a központi szabályozás erre lehetőséget ad, akkor 
Polgármester úr ezt be fogja hozni a szeptemberi testületi ülésre. Ez a javaslat vizsgálódást 
igényel a részünkről.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ez a lényeg, hogy a következő alkalommal. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Az alapján a hivatal határozat nélkül is megvizsgálja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi adókról 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 
 17/2015.(VII.16.) rendelete  
 a helyi adókról. 
 
 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
4. N A P I R E N D 
 
Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
A Művelődési és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt a Képviselő-
testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt a Képviselő-testületnek 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet-
tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 18/2015.(VII.16.) rendelete  
 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 
 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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5. N A P I R E N D 
 
Javaslat a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Amennyiben a rendelet ma elfogadásra kerül, és azt átadjuk a rendőrségnek, innentől kezdve a 
rendőrségnek joga és lehetősége lesz intézkedni és helyszíni bírságot kiszabni. 
Benne vannak a kivételek, hogy mikor megengedett a közterületen lévő alkoholfogyasztás. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közterületen történő szeszesital 
fogyasztás szabályairól 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 
 19/2015.(VII.16.) rendelete  

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól 
 
 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
6. N A P I R E N D 
 
Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A 4. §-ban 200-250 % van.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
El kell dönteni, hogy melyik maradjon. A Bizottságnak kellett volna javaslatot tenni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Van erre javaslat a képviselők részéről? 
Én a 250 %-ot javaslom. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Támogatom a javaslatot.  
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  rendelet-tervezet 4. §-ában 
meghatározott 250 % jövedelemhatár megállapítására vonatkozó javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott . 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi szociális ellátások 
szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 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 
 
 20/2015.(VII.16.) rendelete  
 

a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 



 10 

 
7. N A P I R E N D 
 
Javaslat a Mátrai úti lakosok kérelmének elbírálásra. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Mátrai utcai lakosok kérelme a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
A Művelődési és Szociális Bizottság a kérelmet megtárgyalta és el is fogadta, és elfogadásra 
javasolja. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Egyeztetéseket folytattam. Javasolom, hogy ebben a kérdésben ne hozzunk most döntést. A 
következő testületi ülésre vizsgáljuk meg. Megkérjük az önkormányzati útra a vizsgálatot, 
kapunk egy eredményt  A biztosító meg nehogy azt mondja, hogy ez nem az a telek, amelyik 
kérdéses, így ez a vizsgálati eredmény Nekik nem megfelelő. Javasoljuk, hogy a kérelmezők 
vegyék fel a biztosítójukkal a kapcsolatot  és írásban kérjenek egy nyilatkozatot hogy az 
önkormányzati út vizsgálata Nekik elegendő lesz-e ahhoz, hogy a kérdéses telkeken az 
üregesedés fennáll. Nehogy az legyen, hogy a lakóktól, ugyanúgy továbbra is kérik a saját 
telkükről szóló vizsgálatot.  
Mi csak önkormányzati területre kérhetünk vizsgálatot. 
 
Kanyó Istvánné Mátrai út 6. 
Azt mondták, hogy ismeretlen eredetű üreges területen van. 
Azt mondták, hogy az Önkormányzattól kérjünk igazolást. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Biztosnak kell lenni abban, hogy az önkormányzati vizsgálat, erre a problémára is ad 
megoldást. Adott helyrajzi számú ingatlanon végzett vizsgálat, ezekre a hrsz-ú ingatlanokra is 
elfogadják. 
 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Nem lehetne ezt nekünk megkérni? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Ő érdeke, hogy meglegyen. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Ők segítséget kértek. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
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Segítünk a hrsz-okat megmondjuk. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Ők is tudják a hrsz-okat. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Egy biztosítónál vannak a lakók? 
 
Kanyó Istvánné Mátrai út 6. 
Ketten vagyunk egy biztosítónál, a többit nem tudom. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Ne mi kérjük már ki a 6 biztosítótól. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
De segítünk ezáltal. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az a baj, hogy a biztosítók lepattintják az ügyfeleket. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Olyan segítségre adja ki az  Önkormányzat a pénzét, ami ténylegesen segítség, és amiből nem 
lehet a biztosítónak visszakozni.  
 
Kanyó Istvánné Mátrai út 6. 
Ketten vagyunk egy biztosítónál, a többi lakó nincs is itt nem tudom hol van biztosításuk. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Mi megadjuk a hrsz-okat, hogy mik azok az ingatlanok, ahol az önkormányzat le tudja 
folytatni a vizsgálatot. Nehogy az legyen, hogy a vizsgálat elkészül, és a biztosító azt mondja, 
hogy mégsem fizet, mert nem az az ingatlan lett megvizsgálva. 
 
Kanyó Istvánné Mátrai út 6. 
Ha mi vizsgáltatjuk, az 20-30 m, ha az önkormányzat akkor 600 m és ugyanannyit kell fizetni. 
150-200/e forint körül van a vizsgálat díja, és akkor már a Rom környékét is meglehetne. 
Eddig is az volt, hogy az Önkormányzattól vigyünk igazolást, hogy üreges területen lakunk. 
Mivel nem volt szakvélemény most ezért kérjük. Mi is jól járunk, ha meg még ott feltárják a 
barlangokat is akkor meg még az egész falu, meg Nógrád megye jól jár. Utána pályázat útján 
fel lehet tárni.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Elhalasztjuk a következő ülésre a döntést, a biztosítótól beszerzik az igazolásokat a következő 
ülésen pedig döntés születik.  
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Mátrai út lakói kérelmében a 
döntéshozatal elhalasztására 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 
         87/2015. (VII.15.) határozata 

  
A Képviselő-testület a Tar Mátrai úti lakosok 
kérelmével kapcsolatos érdemi döntést a 
biztosítótársaság nyilatkozatának megérkezéséig 
elhalasztja. 
A Képviselő-testület felkéri a Mátrai út érintett 
ingatlantulajdonosokat, hogy a biztosítási szerződésben 
álló biztosítótársaságoktól szerezzék a be nyilatkozatot 
arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tulajdonában 
álló 242 hrsz-ú ingatlan talajradaros vizsgálati 
eredményét a kérdéses ingatlanok vonatkozásában is 
elfogadja.  
Határidő: folyamatos illetve szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

  
8. N A P I R E N D 
 
Előterjesztés névhasználati hozzájáruláshoz. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Szabadidős Egyesület Tari név 
használatának engedélyezésére 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 
      88/2015. (VII.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bírósági nyilvántartásba vételéhez 
szükséges, településnév használatának engedélyezése iráni 
kérelmet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
A képviselő-testület hozzájárul az egyesület nevében a 
településnév használatához, ennek megfelelően az 
 

„Tari Szabadidős Egyesület” 
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név használatához.  
A testület kéri a jegyző, hogy kérelmezőnek a határozat 
megküldéséről gondoskodjék.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: jegyző 

 
 
9. N A P I R E N D 
 
Javaslat a Mese Napja és Szent Mihály napi búcsú és falunap Taron rendezvények 
megtartására illetve azok költségeire. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Most javaslatokat hoztunk be, hogy kb. mennyi költséggel kell számolni. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Az összegről szavazzunk most, a részleteket megbeszéljük. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Az ez évi hátralévő rendezvényekre felhasználható szabad pénzeszköz: 514.000 Ft 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ebből még a karácsonyi rendezvényt is finanszírozni kell. 
 
Hangzavar 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
A megvendégelésnél meg lehet szólítani Kecskés Attilát. Neki teszünk annyi szívességet, 
hogy a vendéglátást megoldhatja. Nem csak a húst, a vendéglátást is.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A vadásztársaság is felajánlást tett. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt azzal javasolja elfogadásra, hogy az 
514.000 Ft-os költséget elfogadja és + 10 %-os túllépést engedélyez a céltartalék terhére. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Továbbra is mondom, hogy a 70-80/e forintos megvendégelést vegyétek ki belőle.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Van egy javasolt költség, aminek nem biztos, hogy ezzel a tartalommal kell, hogy kitöltődjön. 
Be van tervezve a megvendégelés, de az is lehet, hogy azt nem költjük el, vagy másra költjük. 
Most azt határozzuk meg, hogy mit lehet elkölteni. 
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Dr. Román Kinga képviselő  
Én még mindig azt mondom, hogy lejjebb lehetne vinni, hogy maradjon a többi rendezvényre 
is ami van. Innentől kezdve minden a céltartalék terhére fog menni.  
 
Tóth József képviselő  
Egy falunapot nem lehet megcsinálni 300/e forintból. Körbe néztem a környéken. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Vannak pályázatok is. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Erre nem nagyon adnak, az Itthon vagy Magyarország ha lesz idén akkor természetesen 
pályázni fogunk rá. Vagy keresünk szponzorokat. De az alap akkor is kell, hogy meddig 
mehetünk.  
 
Hangzavar 
 
Tóth József képviselő  
A falu várja a rendezvényt, ezt muszáj megcsinálni. Én még ezt az összeget is keveslem. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Tény, hogy a környező, akár még a kisebb településeken is színvonalasabb rendezvények 
vannak.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Színvonalasat már most nem lehet, mert július van, már mindenki le van foglalva.  
 
Tóth József képviselő  
Amikor pár évvel ezelőtt itt volt Koós János meg a Dolly akkor az egy színvonalas műsor 
volt. Tele volt a pálya, még a távolabbi településekről is jöttek. Az is fontos azért, hogy a 
falunak a image milyen. Így is sokat veszítettünk már belőle az elmúlt években.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A jövőben úgy kell kitalálnunk, hogy tavasszal lenne egy rendezvény ami a falunak  és a 
falusiakkal van megrendezve, és lenne a falunap amikor kicsit nagyobb ívű programot 
tudnánk létrehozni, ami más jellegű műsor lenne.  
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által javasolt + 10 
%-os módosítást, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Mese Napja és a Szent Mihály napi 
búcsú és falunap Taron rendezvény költségeire vonatkozó javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 6 igen, 1 nem 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
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     Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
      89/2015. (VII.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának képviselő – testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mese Napja és a Szent Mihály napi búcsú és falunap 
Taron rendezvényekre 514.000 Ft-ot biztosít a 
közművelődési cofog egyéb dologi kiadások során.  
A Képviselő-testület ezen keretösszeg 10 % túllépését 
engedélyezi a tartalékkeret terhére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
10. N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzatának Gazdasági Programjára (2015-2019). 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                        Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Kérdés nem volt. 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat gazdasági programja 
(2015-2019.) vonatkozó javaslatot amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

     Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     90 /2015. (VII.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tar 
Község Önkormányzatának Gazdasági Programját (2015-
2019) a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

Kmf 
 
Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester        jegyző 


