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Iktatószám:116-30/2015. 
 

28. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendkívüli 
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: 
Nagyné Kis Anita               aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
 
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 napirenden kívül még az Egyebek napirend 
pontba alábbi napirendi pontok kerüljenek felvételre: 
 
- Tájékoztató az NO-B/05/17-561/2015 számú helyi adókról szóló rendelettel és NO-
B/05/17-560/2015. számú talajterhelési díjról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi 
felügyeleti eljárás lezárásáról. 
 
- Javaslat a házi segítségnyújtás létszámbővítésére. 
 
- Javaslat a 2015. évi karácsonyi rendezvény pénzügyi fedezetének biztosítására. 
 
Zárt ülés keretében javaslom napirendre venni: 
 
- Fellebbezés elbírálása. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
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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 

 135/2015. (XI.26.) határozata 
 
A Képviselő-testület a 2015. november 26-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
 
1./ Javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
feladat-ellátási szerződésének megkötésére  
Szurdokpüspöki község Önkormányzatával.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
2./  Javaslat az étkezés és a házi segítségnyújtás szakmai 
programjának Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
3./ Javaslat Tar Község Önkormányzata által működtetett 
alapszolgáltatások – szociális étkezés, házi segítségnyújtás – 
szakmai programjára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 

   Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
4./ Javaslat a Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete 
megállapításának véleményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
5./ Egyebek 

- Tájékoztató az NO-B/05/17-561/2015 számú 
helyi adókról szóló rendelettel és NO-B/05/17-
560/2015. számú talajterhelési díjról szóló 
rendelettel kapcsolatos törvényességi 
felügyeleti eljárás lezárásáról. 
- Javaslat a házi segítségnyújtás 
létszámbővítésére. 
- Javaslat a 2015. évi karácsonyi rendezvény 
pénzügyi fedezetének biztosítására. 

6./ Közmeghallgatás 
 
 
 



 3 

1. N A P I R E N D 
Javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat-ellátási szerződésének 
megkötésére Szurdokpüspöki község Önkormányzatával.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke  
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladat-ellátási szerződésének megkötésére Szurdokpüspöki község 
Önkormányzatával kapcsolatos 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 a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladat-ellátási szerződésének megkötésére Szurdokpüspöki község 
Önkormányzatával 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 
 136/2015. (XI.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ”családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladat-ellátási szerződésének 
megkötésére Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzatával” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a 
Szurdokpüspöki Község Önkormányzatával - a családsegítés 
és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására - kötendő 
feladat-ellátási szerződést. 
 
2./A képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
Határidő :  5 nap 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester  
              Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 
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2. N A P I R E N D 
Javaslat az étkezés és a házi segítségnyújtás szakmai programjának Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a házi segítségnyújtás szakmai 
programjának Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 
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 a házi segítségnyújtás szakmai 
programjának Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 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 
 137/2015. (XI.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 
megtárgyalta a „Javaslat az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás szakmai programjának, szervezeti és 
működési szabályzatának (SZMSZ) jóváhagyására c. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92/B§.  (1) bekezdés c) pontja alapján az 
étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programját – e 
határozat 1.sz. mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja 
 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja Nógrád Megyei 
Kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
adatok módosítása iránti kérelem benyújtását és felhatalmazza 
a szakmai program benyújtására. 
 
Határidő: a testületi ülést követő nap 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 



 5 

              Nagyné Kis Anita aljegyző 
3./ N A P I R E N D  
Javaslat Tar Község Önkormányzata által működtetett alapszolgáltatások – szociális 
étkezés, házi segítségnyújtás – szakmai programjára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata által 
működtetett alapszolgáltatások – szociális étkezés, házi segítségnyújtás – szakmai programját, 
azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata által 
működtetett alapszolgáltatások – szociális étkezés, házi segítségnyújtás – szakmai 
programjának 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 
 138/2015. (XI.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 
megtárgyalta a „Javaslat az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás szakmai programjának, szervezeti és 
működési szabályzatának (SZMSZ) jóváhagyására c. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92/B§.  (1) bekezdés c) pontja alapján az 
étkeztetés és házi segítségnyújtás Szervezeti és Működési 
szabályzatát – e határozat 1.sz. mellékletét képező 
tartalommal – jóváhagyja 
 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja Nógrád Megyei 
Kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
adatok módosítása iránti kérelem benyújtását és felhatalmazza 
a szakmai program benyújtására. 
 
Határidő: a testületi ülést követő nap 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
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              Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ N A P I R E N D 
 
Javaslat a Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete megállapításának 
véleményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi 
körzete megállapítására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Kodály Zoltán Általános Iskola 
felvételi körzete megállapításának 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 
 139/2015. (XI.26.) határozata 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal részére javasolja, hogy a 
2016/2017 tanévben a Kodály Zoltán Általános Iskola (a 
továbbiakban: intézmény) felvételi körzethatáraként Tar 
község közigazgatási területét jelölje meg.  
 
2. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapította, hogy a 2014. október 01-jei statisztikai adatok 
alapján – az intézménybe járó halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek HHH száma összesen 57 fő a hátrányos helyzetű 
gyermekek HH száma összesen 2 fő. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről 2015. november 30-ig határidőben tájékoztassa a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti főosztály Oktatási és 
Hatósági Osztályát. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 



 7 

Nagyné Kis Anita aljegyző 
5./ Egyebek 
 
 
- Tájékoztató az NO-B/05/17-561/2015 számú helyi adókról szóló rendelettel 
és NO-B/05/17-560/2015. számú talajterhelési díjról szóló rendelettel 
kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya értesítette Tar Község 
Önkormányzatának képviselőit arról, hogy a NO-B/05/17-561/2015 számú helyi adókról 
szóló rendelettel és NO-B/05/17-560/2015. számú talajterhelési díjról szóló rendelettel 
kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lezárta. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vett. 
 
 
- Javaslat a házi segítségnyújtás létszámbővítésére. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Jelenleg 2 fő megbízási szerződéssel van alkalmazva. A Társulásba úgy mehetünk át, ha 
közalkalmazotti jogviszonyban vannak a dolgozók. A tegnapi napon egyeztettem Dr. Tóth 
Renátával, Jobbágyi község jegyzőjével az ügyben.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A 4 órában alkalmazott személy maradhat megbízással? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Egyenlőre nem javasolom, mert nem tudni mi lesz, egy-egy kieső gondozott mindig van, nem 
biztos, hogy hosszú távon szükséges még egy 4 órás foglalkoztatására. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Én támogatnám azt is, hogy a 4 órás is közalkalmazott legyen. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
És ha nem lesz annyi gondozandó ember januárban? 
 
Bognár Balázs képviselő  
Megbízással bármikor tudják foglalkoztatni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Nehogy az legyen, hogy azért mert közalkalmazott, akkor 100 %, hogy átveszi a Társulás. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Javaslom, hogy maradjunk az eredeti javaslatnál, 2 fővel bővítsünk, 1 fő 4 órás pedig 
maradjon megbízási díjjal, az érintettek nem kérték a napirend zárt ülésen történő 
tárgyalásához.  
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A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a házi segítségnyújtás 2 fővel történő 
létszámbővítésére vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 140/2015. (XI.26.) határozata 
 A Képviselő-testület megtárgyalta a házi segítségnyújtáson
 történő létszámkeret bővítésére vonatkozó javaslatot. 
  
 A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás szakfeladaton 
 foglalkoztatott közalkalmazotti létszámot 2015. december 15- 
 től 2 fő 8 órás foglalkoztatottal bővíti. 
   
 Határidő:  2015. december 15. 
 Felelős:  polgármester 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 140/A/2015. (XI.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 63.§-ába meghatározott házi segítségnyújtás 
feladatainak ellátására a közalkalmazottak jogállásáról 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A.§. (2) bekezdés b) alapján Korimné 
Dudás Tímea 3073. Tar,  Kossuth út 5. szám alatti lakost 2015. 
december 15.napjától - határozatlan időre a bruttó 122 000 
Ft. (azaz egyszáz-huszonkettőezer forint) illetménnyel heti 40 
órás teljes munkaidőben főállású közalkalmazott jogviszonyba 
házi segítségnyújtó munkakörbe kinevezi. 

       
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az alkalmazási okiratok elkészítéséről és 
felhatalmazza valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő:  2015. december 15. 

                                                  Felelős:    Turopoli Zsolt  polgármester 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 140/B/2015. (XI.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 63.§-ába meghatározott  házi segítségnyújtás 
feladatainak ellátására a közalkalmazottak jogállásáról 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A.§. (2) bekezdés b) alapján Sándor 
Zsuzsanna Mária 3073. Tar, Attila út 32. szám alatti lakost 
2015. december 15. napjától - határozatlan időre a bruttó 
122 000 Ft. (azaz egyszázhuszonkettőezer forint) illetménnyel 
heti 40 órás teljes munkaidőben főállású közalkalmazott 
jogviszonyba házi segítségnyújtó munkakörbe kinevezi. 

       
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az alkalmazási okiratok elkészítéséről és 
felhatalmazza valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő:  2015. december 15. 

                                                  Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
- Javaslat a 2015. évi karácsonyi rendezvény pénzügyi fedezetének 
biztosítására. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az iskolai és az óvodai mikulási ünnepségeken javaslom, hogy adjunk a gyerekeknek – egy 
mikulást, ennek 60 Ft az ára összesen 160 gyereknek, az óvodában, mint önkormányzati 
intézményben javaslom gyerekenként egy csomag szaloncukor átadását. Egy 35 dkg-os 
szaloncukor 370 Ft ennek az ára, itt 50 gyerek van 86 csomag  
 
Bognár Balázs képviselő  
Az iskolások nem kapnak szaloncukrot? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem terveztem. 
 
Tóth József képviselő  
Tavaly nem kaptak az iskolások? 
 
Balog László alpolgármester 
De igen kaptak. 
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Tariné Molnár Anikó képviselő  
Kaptak igen. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A szociálison van erre fedezet, ha úgy gondoljátok. 
 
Tóth József képviselő  
Javaslom, hogy ők is kapjanak. 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Én azt javaslom, hogy ne kapjanak. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ha a szociális szakfeladaton van pénz, akkor ennek terhére lehet ezeket a kiadásokat fedezni. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Nem javaslom, az igazgatónő már vett fel erre pénzt. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Még egy bizottsági ülés lesz, ott nem lesz a még fennmaradó pénz szétosztva. A maradékot 
úgyis vissza kell utalni. Az idősek csomagja is mehet a szociális szakfeladatra. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az idősek csomagja tavaly 5.000 Ft volt, ha gondoljátok, akkor lehet emelni az összegen. 
 
Balog László alpolgármester 
A tavalyi csomag az egy jól összeállított csomag volt, az most is megfelelő lenne.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Akkor legyen az iskolásoknak is szaloncukor. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Én továbbra sem javaslom az iskolásoknak a szaloncukrot. Más intézmény, ne adjunk. Az 
igazgatónő felvette rá a pénzt. 
 
Tóth József képviselő  
Ha az óvoda kap, kapjon az iskola is. A mi gyerekeink. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Semmi közöd nincs Neked az Iskolához.  
 
Tóth József képviselő  
Én azt mondom, hogy kapjon. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Én meg azt mondom, hogy ne. 
 
Ágasvári Zsolt képviselő  
Én is támogatom, hogy kapjanak az iskolások is szaloncukrot. 
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Bognár Balázs képviselő  
Én is javaslom, hogy adjunk nekik is. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Tari gyerekek ők is, egy két kivétellel.  
Mennyi összeg van a szociálison még? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Kb 1,5 millió forint. 
Az idősek csomagja 420.000 Ft., és 30.000 Ft. kellene még a karácsonyi rendezvényre – 
tányérok, üdítő – az összes költség kb. 518.800 Ft 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Akkor ha esetleg a rendezvény többe kerül, nem probléma 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Akkor 550.000 Ft legyen engedélyezve, és ha marad, az nem probléma. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2015. évi karácsonyi rendezvények és 
idősek csomagjának költségei meghatározására vonatkozó javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 141/2015. (XI.26.) határozata 
 A Képviselő-testület megtárgyalta a 2015. évi karácsonyi
 rendezvény költségeire fordítható összeg meghatározására 
 vonatkozó javaslatot. 
  

A Képviselő-testület a 2015. évi karácsonyi rendezvényekre 
fordítható összeget 550.000 Ft-ban, (azaz ötszázötvenezer 
forintban) határozza meg úgy, hogy a Tari Örökzöld 
Óvodában és a Tari Kodály Zoltán Általános Iskolában 
minden gyermek kap egy csomag szaloncukrot és egy db 
mikulást. továbbá a település 80 éven felüli lakosai számára, 
természetbeni juttatásként - 5.000 Ft (azaz ötezer forint) 
értékben  „karácsonyi csomagot” biztosít. 
 
A fennmaradó összeg a települési karácsonyi rendezvény 
költségeinek fedezetére szolgál. 

 
 A költség az Önkormányzat 2015. évi költségvetés szociális 
 ellátás szakfeladatát terheli. 
  
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
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Turopoli Zsolt polgármester bejelenti, hogy az ülés zárt ülésként folytatódik. 
 
Zárt ülés után 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
A közmeghallgatásra 25 lakos érkezik. 
 
6./ Közmeghallgatás 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszöntöm a megjelent lakosságot.  
A közmeghallgatás célja, hogy a lakosság az őt érintő és foglalkoztató dolgokban tehet fel 
kérdéseket a polgármesternek illetve a képviselőknek.  
Úgy gondoltam, hogy először tájékoztatást adnék a választások óta eltelt bő egy éves időszak 
történéseiről. 
A képviselő-testület ebben az évben 27 Képviselő-testületi ülés volt, amelyen 28 rendeletet 
alkottunk és 130 határozat került meghozatalra.  
A Képviselő-testület megalakulásakor olyan helyzet állt fent, amikor a Polgármesteri Hivatal 
nem tudott törvényesen működni. A jegyző nem látta el a feladatát a településre vonatkozóan, 
így az önkormányzat nem tudott érvényes rendeletet alkotni.  
A Képviselő-testület a választásokat követően két célt tűzött ki. Év végégi olyan helyzetet 
teremtsen, hogy január 1-jén felálljon egy törvényesen működni tudó Hivatal, a másik pedig, 
hogy az önkormányzat 2014. évi könyvelése pótolva legyen, mivel egész évben nem történt 
könyvelés a Hivatalban. A könyvelés elmaradása miatt a települést az elmúlt évben 3,2 millió 
forint pénzbírsággal sújtotta az Államkincstár 2014. december 14-ig. Ezt követően is volt még 
bírság, amelynek az összege 950/e Ft volt. A 3,2 millió forintra tekintettel december 6-án 
rendkívüli települési támogatási igényt terjesztettünk elő a Belügyminisztérium 
Önkormányzati Államtitkárságához, ezt a támogatást meg is kaptuk. A 950/e Ft-ra most van 
benyújtva ilyen igényünk. 
A választást követően rögtön megkezdtük a tárgyalásokat a közös Hivatal létrehozásával 
kapcsolatban a szóba jöhető településekkel, és 2014. december 11-én döntés született, hogy a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozunk. Erre azért volt szükség, 
mert az önkormányzatok 2000 fő alatt nem működtethetnek önálló hivatalt.  
2015. január 1-től immár törvényes keretek között, jegyzői felügyelettel működik a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége. Így elindulhatott a 
hivatalos rendbetételi munka. Szabályzatokat újra kellett készíteni, illetve a hiányzókat 
elkészíteni, nem volt érintésvédelmi szabályzat, pénzkezelési szabályzat stb. Ezek egy részre 
már elkészült, de a munka folyamatosan folyik. Az érintésvédelmi ellenőrzés sok 
hiányosságot tárt fel illetve életveszélyes pontok is voltak, pl. ennek az épületnek a 
nagytermében. Ezek megszűntetése megtörtént. Az összes intézményre elkészültek a 
tűzvédelmi szabályzatok is. Ennek a folyamatnak lassan most már a végére érünk.  
2015. évben a lehetőségekhez mérten élt a pályázati lehetőségekkel. 
Az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra: 
Konyhafejlesztés – elbírálás alatt van. 
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Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények támogatására (fűtéskorszerűsítés, 
eszközbeszerzés) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, Iskolai sport infrastruktúra 
fejlesztése. Erre is megkaptuk az elutasító döntést, nem vigasz, de a környéken csak egyetlen 
településnek volt sikeres a pályázata.  
A rendkívüli önkormányzati támogatási pályázat elbírálás alatt van 
Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatására is benyújtásra került a pályázat, amit 
szintén elutasítottak. Az elutasítás indoka, hogy 2000 fő alatti település vagyunk. Az ígéretek 
szerint a jövő évben a 2000 fő alatti települések kerülnek sorra. 
Tüzelőanyag pályázat is benyújtásra került, ez támogatott pályázat volt, 176 m3 tüzifát 
igényeltünk és kaptunk 72 m3-t.  
Hamarosan kint lesznek a nyomtatványok az igényekre, a bejövő kérelmek a helyi rendelet 
alapján kerülnek elbírálásra.  
A kamerarendszer több éve igényként merül fel a településen. Jelenleg nincs ilyen pályázati 
kiírás, amint lesz lehetőség élni fogunk vele.  
Az EU-s pályázatoknál a 2014-2020-as időszakról beszélnek, de ezek a pályázatok még most 
vannak kidolgozás alatt. Ezek a pályázatok a jövő évben lesznek kiírva. A minket érintő 
pályázat az a Település és Területfejlesztési Operatív Programnak a pályázatai ezek az un. 
TOP pályázatok. Négy kategóriában adtunk be projekt javaslatot. Ez egy előzetes felmérés 
volt. Óvoda energia korszerűsítése, orvosi rendelő felújítása, energia korszerűsítése, Hivatal 
épületének az energia korszerűsítése, a régi hivatal épületében idősek napközi otthonának a 
kialakítása.  
Vannak még a LEADER pályázatok, ahová visszaléptünk, mert a tagságunk korábban 
megszűntetésre került. Itt 5 projektjavaslatunk volt. Integrált közösségi szolgáltató tér. Ez 
arról szól, hogy lehetőséget biztosít helyi civil szervezeteknek, ahol a kulturális programokat 
és egyéb rendezvényeket meg lehetne tartani. Ezt a régi iskola épületében gondoltuk 
kialakítani. Szeretnénk a könyvtárat oda költöztetni, valamint a civil szervezetek is ott 
kapnának helyet, kiváltva ezzel a közösségi házat. A sportöltöző felújítását is javasoltuk.  
Tarnak két nagy turisztikai lehetősége van, az egyik a Tar Lőrinc, a másik a természeti 
környezet, itt is a Csevicze forrás arborétum vonal. Mindkét körben adtunk be javaslatot. A 
régi tűzoltó szertárat lehetne átalakítani egy olyan hellyé, ahol be lehetne mutatni azt a kort 
ami Tar Lőrinc korát idézi. Olyan ötlet is felmerült, hogy a várrom alapjait ki lehetne emelni 
földfelszínre és bemutatható lenne, hogy mekkora lehetett ez a terület.  
Az önkormányzat csatlakozott a Mária Út Egyesülethez. Tudni kell, hogy Taron keresztül 
megy az a zarándokút, amelyen a Szentkútra jutnak a zarándokok. A prémium útvonal 
Gyöngyösről indul és Szentkútig tart. Ennek kapcsán szeretnének Taron szálláshelyet 
kialakítani. Az önkormányzat biztosított egy ingatlant, ezért cserébe ők pályáznak rá és 
felújítják. Ez a Zrínyi út 19-es önkormányzati ingatlan. A Mária Út Egyesület az elkövetkező 
években 100 ezres nagyságú turista éjszakával tervez. Ez Tarnak elég jó lehetőség lenne.  
Az Erdészettel jó viszonyt ápolunk. Ebben az évben adtak át Fenyves-pusztán egy turista 
szállót, ahová Tarról indulna az út. Ennek kapcsán támogatták a Csevice út felújítási 
munkálatait, mi biztosítottuk a követ, ők pedig a gépeket adták. Egy szakasz már elkészült. 
Reméljük, hogy ez az együttműködés a jövőben is jó lesz. 
Felújításra került a ravatalozó épülete. Teljes körű festés történt, megjavításra került az ajtó. 
Elkezdődött a temető környékének a közfoglalkoztatottak bevonásával történő rendbetétele. A 
Tari Hősök emlékműve is felújításra került. Ennek a pénzügyi fedezetének nagy részét 
közadakozásból fedeztük. Tar Községért Közalapítvány ajánlotta fel a burkoló lapokat, a helyi 
vállalkozók pedig a munkát.  
A Könyvtár nyitva tartása megváltozott. Hétfő-Szerdáig 9-17 óráig Csütörtökön 8-16, 
Pénteken 8-14 illetve Szombaton 8-10 óráig tart nyitva. A könyvtárban nagyon sok program 
került megrendezésre, gyerekeknek szabadidős programok, idősek napja, Márton napi 
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rendezvény, mikulás program. 2 számítógéppel bővült az állomány. A napokban felnőtteknek 
tartottak számítógépes képzést.  
A Védőnői szolgálat is kapott egy új számítógépet. 
2015. 03.01-től a Járási Hivatalhoz tartozó ellátásokkal kapcsolatban ügysegéd segíti az 
ügyfelek ügyintézését, minden héten kedden ¼ 9-től ¼ 11-ig. 
A Hivatal ügyfélfogadása is változott. Hétfőn 8-12-ig, Szerdán 12.30-16-ig, Pénteken 8-12-ig 
van ügyfélfogadás. Szerdán van helyben elérhető Jegyző, máskor az Aljegyzőt lehet keresni. . 
A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer bevezetését megvizsgáltuk. A döntés az lett, hogy 
fenntartjuk az eddigi rendszert és nem csatlakozunk a Bursa Hungarica-hoz. Indokoljuk ezt 
azzal, hogy míg a helyi rendelet szerinti támogatást mindenki igényelni tudja, aki ilyen 
képzésben részt vesz, addig a Bursa Hungarica támogatásnál vizsgálni kell a jövedelmi 
helyzetet és jóval kevesebben részesülhettek volna belőle, mint a jelenlegi támogatásból. 
Ebben az évben is voltak nagyobb rendezvények, az első a Pünkösdölő címmel került 
megrendezésre, szeptemberben Falunap, októberben pedig Idősek napja volt. Az 
elkövetkezendő időben lesz még egy karácsonyi vásár december 12-én illetve december 18-án 
falukarácsonyt. 
Szeretnénk kialakítani a Hivatal előtt egy olyan teret, ami a helyhez méltó lenne, ennek első 
lépéseként a sövény már kivágásra került. Padok és ország zászló kerülne elhelyezésre és 
megszűntetni azt a helyzetet, ami jelenleg van mármint, hogy itt most egy kocsma van. 
Az iskolaudvarban kerültek elhelyezésre a szelektív hulladékgyűjtő edények. Mindenkinek 
ajánlom figyelmébe, hirdessük és éljünk a lehetőséggel. 
A szovjet katonai sírok felújításával kapcsolatban felvettük a Minisztériummal a kapcsolatot, 
mert azt csak a honvédelmi miniszter engedélyével lehet felújítani, vagy bárminemű 
tevékenységet ott végezni. Aljegyző Asszony a múlt héten érdeklődött a döntéssel 
kapcsolatban, azt ígérték, hogy még ebben az évben választ fogunk kapni ez ügyben.  
A Poklos forrás bevizsgálásra került és fertőző baktériumot találtak benne. A forrás környéke 
kitisztításra került, egy olyan rendszer került kiépítésre pvc csőből, kavicságyba fektetve, ami 
elméletileg tisztítja a vizet, amikor a vizsgálat iható vizet igazol, a lakosságot tájékoztatni 
fogjuk. Addig senki ne igyon a vízből! Sajnos a figyelmeztető táblákat, hogy nem ivóvíz 
rendszeresen letépik. 
A kóbor kutyák mindig aktuális téma. Idén 3 alkalommal történt gyepmesteri begyűjtés, 
összesen 17 ebet vittek el. Az első két szállítás számlája 129/e Ft volt, a harmadik számla még 
nem érkezett meg. Ezt el lehetne kerülni. Nem tartom jó iránynak, de az sem lehet, hogy a 
kutyák kint vannak az úton. A tulajdonosnak bejelentési kötelezettsége van, aki ezen 
kötelezettségét elmulasztja, 30/e forintos pénzbírsággal sújtható. Amennyiben a chip nincs 
beültetve, akkor a Járási fő állatorvos szabja ki a bírságot. Kérjük, hogyha a kutya elpusztul 
azt is jelentsék be, hogy a nyilvántartásból törölni tudjuk.  
Megalakult a Tari Szabadidős Egyesület. Első körben a labdarúgó szakosztály indult újra. 3. 
helyen végeztek a megye 3. osztályban. Tervezzük más szakosztályok beindítását is.  
Közfoglalkoztatás ebben az évben is folyik. A vízelvezető árkok tisztítását végezték. 45 fő 
van alkalmazva kisebb nagyobb megszakításokkal. 12 fő a hosszú távú közfoglalkoztatásban 
vesz részt. Ők az aktuális javítási munkákat végzik. Tetőfelújítás, ácsmunkák és aktuális 
munkák. 
Három közterület nevének megváltoztatására volt szükség. A Felszabadulás útból Szent 
István út, a Sallai útból Tar Lőrinc út, a Sárvári útból pedig Vidróczki út lett. Ezekre a 
módosításokra azért volt szükség meg XX. századi önkényuralmi rendszert képviselő 
elnevezéseket nem lehet használni.  
Október hónapban kimutatás készült a kintlévőségekről, ami elég magas összeget mutat. 19,9 
millió forint. Kiküldésre kerültek a felszólítások, igyekszünk minél többet behajtani belőle. 
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2015. szeptember 1-ig 1625 főszámos, 3574 alszámos irat került iktatásra a Hivatalban. Úgy 
gondolom, hogy elég tetemes szám, mindezek mellett az elmaradások is pótlódnak. 
Említettem, hogy 28 rendeletet alkotott meg a testület. Amikor megalakult a Hivatal akkor azt 
gondoltuk, hogyha 12 rendelet megalkotásra kerül az már jó tempó az elmaradt rendeletek 
pótlásában. Ezt jóval túlteljesítettük. Ez ugyan nem látványos tevékenység, de valódi 
eredménye van.  
Önkormányzati segélyben 2015. február 28-ig 30 fő részesült, települési támogatásban 24 fő 
részesült.  
Ismert a lakosság körében, hogy Tar egy svájci településsel Malleray-val testvér-települési 
kapcsolatot tart fen. Felvettük velük a kapcsolatot, és tájékoztattak arról, hogy Malleray, mint 
önálló település megszűnt egybeolvadt így egy új település jött létre. Amint a társulási 
viszonyok rendeződnek, utána fognak döntést hozni arról, hogy továbbra is fenntartják-e a 
testvér-települési kapcsolatot vagy sem. 
A Május 1 út Felszabadulás út között kialakított játszótér szakértő által felülvizsgálatra került. 
A szakértői vélemény az volt, hogy életveszélyes, ezért azok a részek lebontásra kerültek. A 
jövő évben szeretnénk ott olyan eszközöket elhelyezni, ami megfelel az előírásoknak.  
 
Balogh Károlyné Tar, Május 1 út 39 
A dohánybolt körül nagy problémák vannak. Ott isznak az emberek, az épület háta mögé 
járnak szükségüket végezni. Ezt az állapotot meg kellene szüntetni. Problémát okoz, hogy a 
szemetet a kutyák széthúzzák, minden felé viszik. Ezt a helyzetet már jeleztük az eladónak is, 
de nem változik a helyzet. Ez a falunak a csúfsága. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Szeretnénk, ha a Dohánybolt máshová kerülne. A bérlővel már sokszor beszéltem, felhívtam a 
figyelmét, hogy ne engedjék, hogy a közterületen igyanak. A közterületen történő szeszesital 
fogyasztásának tilalmáról a testület rendeletet alkotott, ezt a rendőrség is megkapta, de sajnos 
látható eredménye ez idáig nem volt. Ismert a probléma, de nem csak itt, hanem az újtelepi 
zöldséges előtt is ez a helyzet. Igyekszünk megszüntetni, folyamatosan jelzem a problémát a 
kapitánynak és a körzeti megbízottnak egyaránt. Sajnos a rendőrség is nehéz helyzetben van, 
az állomány fele lent van a dél-vidéken a határnál. Nem tudnak annyit járőrözni. A legjobb 
megoldás az lenne, ha el tudnánk költöztetni innen a Dohánybolt. 
 
Kriston László Tar, József Attila út 16. 
A József Attila út állapota nagyon rossz. A közműépítések óta főleg. A kátyúkat én 
tömögetem, de már beleuntam. Várható-e útfelújítás ebben az utcában? Személykocsit 
teljesen tönkreteszi. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Képviselő-testület tervezte a József Attila út felújítását, pályázat is benyújtásra került, de 
sajnos azt elutasították. Az állapot javítására, az egész településre vonatkozóan kértünk 
kátyúzásra árajánlatot, amint megérkezik, döntés születik és megkezdik a kátyúzást. 
Elméletileg még idén kijavításra kerül, ha az idő is engedi.  
 
Csépe István Tar, Rózsa út 9. 
A Rózsa utcában is megcsinálták az utat a Poklos kútig így a kukás autó is ki tud jönni. Ezzel 
csak az a baj, hogy tönkre teszi az utat, szét van repedve fel van púposodva. Megcsinálták, 
alapja nincs, jön a tél tavaszra nagyon rossz állapot lesz. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
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A lakosság kérte, hogy a konténert szűntessük meg. Ennek az volt a feltétele, hogy a kukás 
autónak ki kell mennie a Rózsa úton végig. A fordulót kialakítottuk és ez megoldódott. Az, 
hogy az út így készült el nem tudok mit mondani. Ha probléma lesz, majd igyekszünk azt is 
kijavítani. A kukás autónak fel kell menni.  
 
Kecskés Józsefné Tar, Zrínyi út 3. 
Kérdésem az, hogy vissza lehet-e állítani a Zrínyi és Szabadság út kétirányú közlekedését? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Képviselő-testület előtt ismert a lakosság kérése. A december 9-i testületi ülésre 
előkészítjük ezeknek a szakaszoknak a forgalmi rendjének a visszaállítását.  
 
 
Kecskés Józsefné Tar, Zrínyi út 3. 
Szeretném elmondani, hogy amik az úton vannak kutyák, nem tari kutyák, úgy rakják ki az 
autóból őket.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Kérem a lakosságot, hogy jelezzék, ha ilyet tapasztalnak. Egy kutyára nem fogjuk kihívni a 
gyepmestert, de ha több van, akkor igen. Jobb lenne, ha valaki befogadná a kutyákat, amire 
már volt is példa.  
 
Balogh Károlyné Tar, Május 1 út 39. 
Régebben, ha sóder, fa vagy bármi a közterületen volt elhelyezve meg volt határozva, hogy 
meddig lehet ott, ha tovább volt, akkor felszólították őket és el kellett távolítani és a 
közterületet is rendbe kellett tartani.  Sajnos most vannak olyanok akik nem teszik ezt, és aki 
csinálja a portája előtt, annak meg rossz, mert ő rendezett környezetbe akar élni, de ha a 
szomszédja nem csinálja akkor, az nem lehetséges. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Mentek ki felszólító levelek ilyen ügyben. Volt is eredménye, a Vidróczki és Tar Lőrinc 
utcában elég szépen letakarították. Sajnos nem mindenki tesz ennek eleget. Ennek alapból 
működnie kellene, nem kellene, hogy felszólítások menjenek ki. Úgy gondolom, hogy ez 
alapból is működik a falu nagy részében.  
 
Csépe István Tar, Rózsa út 9.  
A Poklos kútnál is van egy kisebbségi lakás, az is tűrhetetlen állapot, ami ott van. 
Le van vágva a villany azt is visszakötötték. Ecsegen ezért börtönbe kerültek. Itt rájuk ez nem 
vonatkozik? Nem bír vele a Polgármesteri Hivatal, a Rendőrség, azt csinálnak, amit akarnak. 
Máshol börtön van, itt egy éve vissza van kötve az áram. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ott is voltunk már többször, az intézkedés hatására rendet raktak, de sajnos újra termelődik ott 
is minden. Az áramszolgáltató rendszeresen ellenőriz, az illegális lekötéseket megszűntetik. 
Mi is jeleztünk már több ilyet.  
 
Csépe István Tar, Rózsa út 9. 
Nem nézi az ÉMÁSZ se, ott voltak a szerelők, de még oda se néztek, a rendőrség se csinál 
semmit. Ha a lakosság bejelenti, akkor én mehetek tárgyalásra, a rendőr meg nem csinál 
semmit. Nem kell bejelenteni, nem megyek tanúskodni. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
A bejelentés az kötelességünk, nekünk is közre kell működni. 
 
Szerencsés Józef Köztársaság út 16. 
A Köztársaság út 1. számú ingatlanon is nagyon nagy a gaz és szemetes. Fel kellene szólítani 
a lakót. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ezen már túl vagyunk, kaszát is felajánlottunk, hogy kölcsön adjuk, és azzal el tudja végezni a 
munkát. Eddig nem sikerült eredményre jutni. 
 
 
Nagy János Tar, Szondy György út 106 
A Csevice úton nem lehet gyalog elmenni, mert valaki bele szántott az útba és a szemetet is 
kihordta.  
 
Balog László alpolgármester 
Ennek utána jártam, és szóltam neki, a héten vissza lesz állítva az eredeti állapotba. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A beszámolóból kimaradt, de fontosnak tartom megemlíteni. 
Tar Község Önkormányzata hagyatékba kapott egy lakóingatlant, amely Bátonyterenyén – a 
Kisterenyei városrészen van. Erre az Önkormányzat vételi ajánlatot kapott, de nem sikerült 
megegyezni, jelenleg bérbe van adva. Ez is egy bevételi forrás az önkormányzatnak. Azt még 
meg kell említeni, hogy ahhoz, hogy bérbe tudjuk adni, a vizet, villanyt vissza kellett köttetni, 
és egy kazánt is be kellett szerezni. Ha a későbbiekben olyan vételi árat mondanak, amit a 
testület elfogad, akkor az eladásától sem zárkózunk el. 
 
Amennyiben nincs további kérdés, úgy megköszönöm a lakosság részvételét. Amennyiben 
bárminemű kérdés javaslat van, úgy bátran lehet keresni a képviselőket és engem is. 
 
Turopoli Zsolt polgármester az ülést bezárja. 
 
 

Kmf 
 
 
 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester            jegyző 

 
 
 
    


