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Iktatószám:116-……./2015. 
 

21. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-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: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
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 napirendet módosítsuk,  
 
4. napirendi pontnak javasolom felvenni  
Javaslat TAR 2016/2030 évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) elkészítésének 
jóváhagyására és véleményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr.Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5. napirendi pontnak javasolom felvenni 
Egyebek 
 - Ágasvári Zsolt képviselő Művelődési és Szociális  
   Bizottsági tagságról való lemondása. 
   Báthiné Csépe Katalin Művelődési és Szociális  
Bizottságba történő megválasztása, eskütétele. 
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Kérdés-vélemény nem volt. 
 
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 
 100/2015. (IX.9.) határozata 

A Képviselő-testület a 2015. szeptember 9-i rendkívüli ülésén 
az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 2.sz. módosítására.      

   A rendelet elfogadása: minősített többség 
   Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási  

   előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2015. I. 
féléves költségvetésének teljesítéséről. 

   A határozat elfogadása: egyszerű többség 
   Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási  
                            előadó 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a helyi önkormányzatok rendkívüli 
támogatására pályázat benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási  
                        előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

                                          
                                                   4./ Javaslat TAR 2016/2030 évi Gördülő Fejlesztési Terve  

(GFT) elkészítésének jóváhagyására és véleményezésére. 
                                                  A határozat elfogadása: egyszerű többség 
                                                  Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
                                                  Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
                                                  5./ Egyebek 
                                                       - Ágasvári Zsolt képviselő Művelődési és Szociális  
                                                         Bizottsági tagságról való lemondása. 
                                                         Báthiné Csépe Katalin Művelődési és Szociális  
                                                         Bizottságba történő megválasztása, eskütétele. 
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1. N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 2.sz. módosítására.      
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az 1/c mellékletben az előző évi pénzmaradvány hogy változott? 
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
A költségvetésnek a feladásakor még nem volt ismert az összeg, az a beszámolókor 
véglegesedett. 
 
Dr. Román Kinga és Bedőné Bózsár Zsuzsanna egyeztetik a táblázatokat, a magnófelvételen 
nem hallható az egyeztetés során elhangzott kérdések és az arra adott válaszok. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Amikor az első negyedévet fogadtuk el akkor is rossz volt az a szám. 
 
Bognár Balázs, Dr. Román Kinga, Tariné Molnár Anikó képviselők és Bedőné Bózsár 
Zsuzsanna egyeztetik a táblázatba lévő összegeket. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Javaslom, hogy a következő testületi ülésre a pénzügyi előadó dolgozza át a módosítási 
javaslatot, és indokolja a mostani eltéréseket. 
Mivel a beszámoló a módosításra épül, ezért azt is javaslom átdolgozásra! 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az Óvodánál működési bevétel nem volt tervezve, most meg van! 
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
Ezt a térítési díj bevétel okozza. Eddig az önkormányzathoz kellett könyvelni a térítési díj 
bevételeket, most viszont az Óvoda szakfeladatra kell.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ezt nem lehetett előre tudni, hogy lesz ez a bevétel? 
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
De, lehetett tudni, csak eddig az önkormányzathoz volt könyvelve, és mindig át lett vezetve. 
De csak a támogatás lett betervezve. 
A Kincstár sem tudja még mind a mai napig megmondani, hogy a térítési díj bevételt (az 
állami támogatás elszámolását) hova könyveljük, az óvodához, vagy az önkormányzathoz. 
Azt mondják, hogy meg lehet osztani is, ránk bízzák. 
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Dr. Román Kinga képviselő  
Ha az egyik helyen megszűnt? Ha külön van, akkor a 230 hol van lekönyvelve, ha az 
átcsoportosítás? 
Ha az önkormányzatnál volt betervezve a működési bevételekbe, akkor annak le kellett volna 
csökkennie annyival, mert a működési bevétel nem csökkent le. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző megérkezik az ülésterembe. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A beszámolóban ugyanezek a kérdések merülnek fel. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Jelenleg csak a költségvetés rendelet megalkotásának és a zárszámadás időpontját határozza 
meg a hatályos államháztartási törvény. 
Beszámoló és módosítás az új szabályozás szerint már nincs határidőhöz kötve, a képviselő-
testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i 
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.  
Korábban az államháztartási törvényben meghatározott időpontokban a testület elé kellett 
terjeszteni a költségvetés féléves teljesítéséről szóló beszámoló, a háromnegyed éves 
teljesítéséről szóló beszámoló a koncepcióval együtt és a költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Akkor nincs határidő, vissza lehet adni kijavításra! 
 
Vélemények 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Javasolom, hogy a beterjesztett módosítás, és I. féléves beszámoló tekintetében ne hozzunk 
döntést, azt átdolgozásra adjuk vissza az Önkormányzati Hivatalnak. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az első és második napirendi pont 
vonatkozásában a döntés elhalasztására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 101/2015. (IX.9.) határozata 
A Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 2. sz. módosítására és a Tájékoztató Tar 
Község Önkormányzata 2015. I. féléves költségvetésének 
teljesítéséről napirendi pontok tekintetében a döntést 
elhalasztja, azt átdolgozásra visszaadja. 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 
előterjesztéseket a következő ülésre tűzze napirendre. 
 
Határidő: következő testületi ülés 
Felelős: polgármester, jegyző 
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3./ N A P I R E N D 
    
Javaslat a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási  
                        előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot, azt a 
Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Személyes érintettséget jelentek be az ügyben. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A személyes érintettség miatt szükséges dönteni, hogy Bognár Balázs képviselő szavazhat-e 
az adott ügyben. 
Javaslom, hogy az érintett képviselő részt vehessen a szavazásban 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Bognár Balázs képviselő személyes 
érintettsége miatti szavazásban történő részvételének engedélyezésére vonatkozó 
javaslatot, amelye a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 102/2015. (IX.9.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy Bognár Balázs a helyi 
önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat 
benyújtására vonatkozó határozat meghozatalában részt 
vegyen, a szavazásból nem zárja ki. 

 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi önkormányzatok rendkívüli 
támogatására pályázat benyújtására vonatkozó 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 

 103/2015. (IX.9.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzata a megyei önkormányzatok 
rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatás a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt 
be a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására. 
 
A pályázatban igényelt összeg 1.222 E Ft. 
 
A támogatási igényt: 
a.) 950.000 Ft összegben a Magyar Államkincstár által 
megállapított bírság teljesítésére,  
b.) 127.000 Ft összegben Tar Község Önkormányzata által 
megbízott települési főépítész díjának teljesítésére, 
c.) 144.609 Ft összegben a Pásztói Intézmények Pénzügyi és 
Ellátó Szervezete által a Központi Háziorvosi Ügyelet 
megfizetésére nyújtja be. 
 
A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a pályázatot 
készítse el és nyújtsa be. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
 

4./ N A P I R E N D 
 
Javaslat TAR 2016/2030 évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) elkészítésének 
jóváhagyására és véleményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester felolvassa az előterjesztést. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A számítások alapján 8.000 Ft lenne a díj, de a minimum díjat a 10.000 Ft-ot meg kell fizetni. 
Összesen 40.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az önkormányzatnak, amely az 
elmúlt évinél jóval kedvezőbb díjtétel. 
 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A terv tartalmazza, hogy ebben az intervallumban milyen javításokat, pótlásokat, illetve 
beruházásokat kívánnak az adott időintervallumban megvalósítani. 
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Ezt a tervet minden évben el kell készíteni a 15 éves időszakra, és minden évben a ki kell 
fizetni az igazgatási szolgáltatási díjat. Az elmúlt évben nagyon magas volt a fizetendő díj, 
amelyet az önkormányzatok egy része be sem tudott volna fizetni, méltányossági kérelem 
benyújtásáról döntöttek. 
 
Kérdés: 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A díj lakosságarányosan van megállapítva? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nem, felhasználói egyenértékkel van meghatározva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Terveznek: átemelők felújítását, szivattyúk felújítását, tolózárak felújítását, cseréjét. 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2016-2030 Gördülő Fejlesztési tervet, az a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar 2016-2030 Gördülő Fejlesztési 
terv határozati javaslat szerinti elfogadását, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 104/2015. (IX.9.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a alapján 
az – e határozat mellékletét képező - beruházási tervből 
felújítási és pótlási tervből álló 2016/2030 évekre szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) jóváhagyja, az abban 
foglaltakkal egyetért.  
A képviselő-testület felhatalmazza az ÉRV Észak-
magyarországi Regionális Vízművek Zrt-t, hogy az 
önkormányzat helyett térítésmentesen elkészített a 2016/2030 
évekre szóló 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé 
2015. szeptember 15-ig benyújtsa. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási 
szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási 
szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek 
beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH 
rendeletet módosító 5/2015 (VII.7.) MEKH rendeletében 
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat a Magyar 
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Államkincstár 10032000-01714373 számú előirányzat 
felhasználási keretszámlájára az alábbi befizetési jogcímek 
szerint fizesse be: 
 
 
 Ivóvízközmű rendszer: 

a) felújítási és pótlási terv jóváhagyása  10.000 Ft. (azaz 
tízezer forint) 

b) beruházási terv jóváhagyása   10.000 Ft. (azaz 
tízezer forint) 
 
Szennyvízközmű rendszer:    

c) felújítási és pótlási terv jóváhagyása  10.000 Ft. (azaz 
tízezer forint) 

d) beruházási terv jóváhagyása   10.000 Ft. (azaz 
tízezer forint) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a 
határozat mellékletét képező véleményező nyilatkozat, 
beruházásról szóló nyilatkozat és meghatalmazás – 
aláírására és valamennyi szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal, illetve szöveg szerint 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 
5. N A P I R E N D 
 
Egyebek 
- Ágasvári Zsolt képviselő Művelődési és Szociális Bizottsági tagságról való lemondása. 
  Báthiné Csépe Katalin Művelődési és Szociális Bizottságba történő megválasztása,   
  eskütétele. 
 
Ágasvári Zsolt képviselő  
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Művelődési és Szociális Bizottsági 
tagságomról 2015. szeptember 8-ával lemondok. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A megüresedett bizottsági helyet szükséges betölteni. 
Miután személyi kérdésről van szó, az érintett választási szerint, nyílt illetve zárt ülésen lehet 
tárgyalni a napirendet. 
Báthiné Csépe Katalin, a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárult. 
 
Hozzájáruló nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A megüresedett helyre javaslom Báthiné Csépe Katalin 3065 Pásztó Vár út 30 szám alatti 
lakos megválasztását. Személyére azért teszek javaslatot, mert a településen ő látja el a 
védőnői feladatokat, így a 0-3 éves korosztályra nagy rátekintéssel bír, illetve egészen a 14 
éves korosztályig kapcsolatban áll a családokkal. 
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Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Báthiné Csépe Katalin Művelődési és 
Szociális Bizottságba történő megválasztására vonatkozó javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 105/2015. (IX.9.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ágasvári 
Zsolt képviselő Művelődési és Szociális Bizottsági tagságáról 
történő lemondását tudomásul veszi, a megüresedő helyre 
Báthiné Csépe Katalin 3065 Pásztó, Vár út 30. szám alatti 
lakost nem képviselő bizottsági tagnak megválasztja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást Tar 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015.(IV.11.) 
önkormányzati rendelete 2. függelékén vezesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Turopoli Zsolt polgármester 
A megválasztást követően a Bizottsági tagnak esküt kell tennie, ezért felkérem Báthiné Csépe 
Katalint az eskü letételére. 
 
Báthiné Csépe Katalin leteszi az alábbi szövegű esküt: 

„Én……….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; az önkormányzati bizottsági tag  tisztségemből eredő feladataimat 
a Tar fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Báthiné Csépe Katalin aláírja az esküokmányt 
 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 
 
 

Kmf 
 
 
 Turopoli Zsolt   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 polgármester              jegyző 
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