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Iktatószám:116-……./2015. 

 
 
 

23. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-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 
 
Meghívottak: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita               aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
Szűcs Béla                                                         r.őrnagy Pásztói Rendőrkapitányság 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 képviselő jelen van, Tóth József képviselő 
távolmaradását bejelentette, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendet módosítsuk azzal, hogy 9. 
napirendként a 
„Tájékoztató a Pásztói Rendőrkapitányság közbiztonság megszilárdítása érdekében 
végzett tevékenységéről„ tárgyaljuk meg. 
Értelemszerűen a többi napirend száma eggyel emelkedik. 
15. napirendként javaslom felvenni az Egyebek napirendet. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
 



 2 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 106/2015. (IX.24.) határozata 
A Képviselő-testület a 2015. szeptember 24-i 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 Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-B/05/17-
561/2015. számon iktatott törvényességi felhívás 
tudomásulvételére (helyi adó rendelet) 
A határozat elfogadás : egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a helyi adókról szóló 17/2015.(VII.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására.      
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-B/05/17-
560/2015 számon iktatott törvényességi felhívás 
tudomásulvételére (talajterhelési díj rendelet) 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 
5/2005.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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8./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2015. 
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Tájékoztató a Pásztói Rendőrkapitányság közbiztonság 
megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről. 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előkészítette: Pásztói Rendőrkapitányság 
Előterjesztő: Szűcs Béla r őrnagy 
 
10./ Javaslat Tar Zrínyi út 27. szám – 805 hrsz.- alatti 
villamos energia-ellátása földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./  Javaslat Tar Zrínyi út 25. szám – 806 hrsz- alatti 
villamos energia-ellátása földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénylésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, két ülés között történt fontosabb 
eseményekről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
14./ Tájékoztató a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozás lehetőségéről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15./ Egyebek 
 
16./ Szigyártó Mariann Tar Szondy György út 57. szám alatti 
önkormányzati lakás bérlőjének kérelme. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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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 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés: 
 
Dr. Román Kinga képviselő és Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke egyeztetnek a 
táblázatban. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke   
A házi segítségnyújtásnál nem kell módosítanunk? Minden maradt úgy, mint volt, pedig 
májusban volt felvétel is.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A létszámra van keretösszegünk. 22 főre van a normatíva. Utólag majd korrigálunk. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az majd a teljesítésnél látható lesz. 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2015. évi költségvetés 2.sz. módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének 2.sz. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
     Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     23/2015.(IX.30.) rendelete 

Tar Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 
szóló 3/2015. (II.27.) rendeletének 2.sz. módosításáról 
 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

2. N A P I R E N D 
 
Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2015. I. féléves költségvetésének teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, amelyet a Képviselő-testület 6 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
      107/2015.(IX.24.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót a mellékelt táblázatok szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna elhagyja az üléstermet. 
 
 
3. N A P I R E N D 
 
Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-B/05/17-561/2015. számon iktatott 
törvényességi felhívás tudomásulvételére (helyi adó rendelet) 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Törvényességi felhívás a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nm-i Kormányhivatal NO-B/05/17-561/2015. számú a 
helyi adórendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásban foglaltakat, azt elfogadásra és 
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Nm-i Kormányhivatal NO-B/05/17-
561/2015. számú törvényességi felhívásának elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

      108/2015.(IX.24.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-B/05/17-561/2015. 
iktatószámú törvényességi felhívást tudomásul vette a 
helyi adókról szóló 17/2015.(VII.16.) számú rendeletét a 
törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően 
módosította 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
4. N A P I R E N D 
 
Javaslat a helyi adókról szóló 17/2015.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására.      
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság a helyi adókról szóló 17/2015.(VII.16.) önkormányzati rendeletének 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi adókról szóló rendelet 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     24/2015.(IX.30.) rendelete 
     a helyi adókról szóló 17/2015.(VII.16.) önkormányzati  

rendelet módosításáról. 
 

     Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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5. N A P I R E N D 
 
Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-B/05/17-560/2015 számon iktatott 
törvényességi felhívás tudomásulvételére (talajterhelési díj rendelet) 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Törvényességi felhívás a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Nm-i Kormányhivatal NO-B/05/17-560/2015. számú a 
talajterhelési díj rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásban foglaltakat, azt elfogadásra 
és tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
      109/2015.(IX.24.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-B/05/17-560/2015. 
iktatószámú törvényességi felhívást tudomásul vette a 
talajterhelés díjról szóló 2/2005.(II.18.) számú rendeletét 
a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően 
módosította. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
6. N A P I R E N D 
 
Javaslat a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(II.18.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a talajterhelési díj módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     25/2015.(IX.30.) rendelete 
     A talajterhelési díjról szóló 2/2005. (II.18.) rendeletének  

módosításáról. 
 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

7. N A P I R E N D 
      
Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2005.(II.27.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési Bizottság megtárgyalta a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 
rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek úgy 
javasolja, elfogadni, hogy a 4. §-ban szereplő „gyermekenként legalább 5.000 Ft” összeget 
3.000-Ft-ban javasolja meghatározni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet módosítására 
vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi szociális ellátások 
szabályozásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a 
Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     26/2015.(IX.30.) rendelete 
     A helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.  

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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8. N A P I R E N D 
 
Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 18/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ennek a rendeletnek a kapcsán is jelzés érkezett a Törvényességi Felügyeleti Osztálytól, bár 
ez nem törvényességi felhívás, de az észrevételeket figyelembe véve került előterjesztésre a 
módosítási javaslat. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     27/2015.(IX.30.) rendelete 

A közösség együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló  
18/2015.(IIV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
9. N A P I R E N D 
 
Tájékoztató a Pásztói Rendőrkapitányság közbiztonság megszilárdítása érdekében 
végzett tevékenységéről. 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előkészítette: Pásztói Rendőrkapitányság 
Előterjesztő: Szűcs Béla r őrnagy 
 
Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Felkérem Szűcs Béla alezredes Urat, tartsa meg tájékoztatóját! 
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Szűcs Béla alezredes Pásztói Rendőrkapitányság 
Közel 30 éve dolgozom a testületnél, 17 évet az ukrán határ közelében, 10 évet Pest 
megyében. 2012-ben, mint osztályvezető már dolgoztam a Pásztói kapitányságon, és most 
ismét engedélyezték az itteni szolgálatot. Jól érzem magam itt, ezért is jöttem vissza. Nős 
vagyok Gödöllőn lakom. Igen régóta vagyok a bűnügyi területen, minden területet végig 
jártam. 
Kapitány úr egészségügyi szabadságon van, az Ő nevében is köszöntöm a képviselőket. A 
kapitányság anyaga kiosztásra került. 
Az ország sok részében jártam és sok helyen dolgoztam, és elmondhatom, hogy Nógrád 
megye, Pásztó és azon belül Tar település egy nagyon csendes település. 
Életelleni bűncselekmény a területünkön nem történt. Az egész ország területén így a 
Kapitányság területén is jellemző a lopás bűncselekmény és ez fordul elő jellemzően Taron is.  
A kimutatásból is látható, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma az elmúlt évhez 
viszonyítva 50 %-al csökkent, de továbbra is a betöréses lopás és az alkalmi lopás a jellemző. 
Ennek okát nem tudom. Tehát jellemző a garázdaság és ez szabálysértési alakzatában is 
megfordul és a rendzavarás is.  
A tájékoztató nem tartalmazza, de elmondom, a kapitányság a kiskapitányságok közé került 
az új besorolás alapján. A kapitányság legnagyobb részét az egyenruhások teszik ki, mellette 
minimális az igazgatásrendészeti tevékenység, nagy részét már nagyon régen elvitte az 
okmányiroda, illetve van a bűnügyi szolgálat. A közrendvédelmi állományunk teljes 
mértékben feltöltött. A bűnügyi állománynál viszont közel egyharmados hiány van. 
Másfélszer annyit kell dolgozniuk úgy, hogy teljesítményben nem esnek vissza. Többször 
jártam Én is éjszaka Taron, szépen csendben, tehát járjuk mi a területeket. Tar az a település, 
amely bűnügyileg nem fertőzött. Sokkal több a problémánk pl. Jobbágyin, ahol szinte 
mindennaposak a testi sértések, garázdaságok, lopások. Amennyiben a törvény engedi, úgy 
minden esetben élünk a személyi szabadság korlátozásának lehetőségével.  
Tar településen a szolgálatot nagymértékben segítik a polgárőrök. Sokszor teljesítünk 
szolgálatot együtt.  
Tar egyik állomása volt az utazó vagyonvédelemnek, az ott bemutatott eszközök nagyon 
hasznosak, olcsón hozzá lehet jutni. Mindenképpen terjeszteni kell a lakosság körében ezen 
eszközöknek a hasznosságát. Job megelőzni a kárt, mert kárenyhítés ugyan van, de az közel 
sem annyi, mint amennyi kár éri adott esetben az állampolgárt. 
A település rendelkezik körzeti megbízottal, tudomásom szerint rendszeresen megjelenik a 
Hivatalban Verebélyi kolléga. 
Sajnos területünk is megjelent a kábítószer. Ma már nem csak a lájt drogok vannak jelen, 
hanem a kemény drogok is. Ennek grammja már tizenezer forint és naponta kell. 
Amennyiben az oktatási intézmény igényli, vagy az önkormányzata indít valamilyen 
programot, ahol a kábítószer visszaszorítása, vagy inkább a használatának a megelőzése a cél, 
nagyon szívesen közreműködünk. A kábítószer igen költséges, és a függő ember azért, hogy 
hozzájusson, mindent megtesz, hogy a rávalót megszerezze akár még másik ember életét is 
kioltja. A kábítószer jelenléte nem igazán jellemző a településre. 
Ismételten hangsúlyozom, hogy Tar település bűnügyi szempontból kevésbé fertőzött. 
A közlekedési bűncselekmények viszony magasak, még halálos kimenetelű baleset is több 
esetben előfordul. Ennek oka a 21-es sz. főközlekedési út, mivel az Tar közigazgatási 
területéhez tartozik. Az utóbbi 3 ott történt balesetben nem volt Nógrád megyei lakos, mégis 
mivel itt történt a baleset, Tar statisztikájába tartozik a halálos baleset. 
Bármilyen együttműködésre nyitott a Kapitányság.  
Ha bárkinek kérdése van a beszámolóval kapcsolatban szívesen válaszolok most, amennyiben 
nem tudok úgy a későbbiekben. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
A Kapitánysággal valóban egy élő és jól működő kapcsolat áll fenn. Mind a Kapitány úrral, 
mind a Körzeti Megbízottal tartom a kapcsolatot. Bármilyen időpontban állnak 
rendelkezésünkre, és bármilyen problémánk van nyitottak a megoldásra. 
A mi részünkről is igyekszünk mindent megtenni. 
Kapitány Úr felé már jeleztem és ez a kérésem továbbra is fenn áll, hogy a Dohány bolt 
környékén fokozottan ellenőrizzék a szeszesital közterületen történő fogyasztását, és 
alkalmazzák a helyi rendeletet, hogy az megszűnjön. 
Ezen kívül egy új hely is megjelent, az újtelepen. A zöldséges környékén is megjelentek a 
közterületen az alkoholfogyasztók. Kérésem, hogy a fokozott ellenőrzést ott is alkalmazzák.  
 
Kérdés –vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Javaslom a Pásztói Rendőrkapitányság beszámolójának az elfogadását. 
 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pásztói Rendőrkapitányság 
beszámolójának elfogadására tett javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

     110/2015.(IX.24.) határozata 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Pásztói 
Rendőrkapitányság közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót, 
azt elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a döntésről a Pásztói 
Rendőrkapitányságot értesítse. 
Határidő: október 15 
Felelős: polgármester 

 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Megköszönöm Szűcs Béla őrnagy Úr beszámolóját, a Kapitány Úrnak jobbulást kívánunk. 
 
Szűcs Béla őrnagy elhagyja az üléstermet. 
 
10. N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Zrínyi út 27. szám – 805 hrsz.- alatti villamos energia-ellátása földkábeles 
csatlakozóvezeték létesítésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 



 12 

A határozat meghozatala: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Zrínyi út 27. szám alatti ingatlan 
villamos energia-ellátásával kapcsolatos határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     111/2015.(IX.24.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul a 3073 Tar Zrínyi út 27. (798 hrsz) szám 
alatti ingatlan előtti közterületen földkábeles 
csatlakozóvezeték létesítése nyomvonala, illetve annak 
biztonsági övezete által érintett Tar Község 
Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok 
igénybevételéhez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
tulajdonosi hozzájárulás megadására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

11. N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Zrínyi út 25. szám – 806 hrsz.- alatti villamos energia-ellátása földkábeles 
csatlakozóvezeték létesítésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Zrínyi út 25. szám alatti ingatlan 
villamos energia-ellátásával kapcsolatos határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2015.(IX.24.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul a 3073 Tar Zrínyi út 25. (806 hrsz) szám alatti 
ingatlan előtti közterületen földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítése nyomvonala, illetve annak biztonsági övezete 
által érintett Tar Község Önkormányzata tulajdonában álló 
ingatlanok igénybevételéhez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
tulajdonosi hozzájárulás megadására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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12. N A P I R E N D 
 
Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylésére történő pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot, amelyet 
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére történő pályázat benyújtására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol. 
 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtására vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     113/2015.(IX.24.) határozata 

Tárgy: A helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igényléséről. 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. alapján, a 2014. 
december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási 
támogatásban részesülők számának átlaga alapján, 
162 m3 kemény lombos fafajtájú tűzifa-támogatáshoz 
kapcsolódó támogatási igényt nyújt be. 
2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozza, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozza, hogy az igénylési feltételeket és a pályázati 
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kiírásban foglaltakat megismerte, elfogadja, támogatási 
igényét annak alapján nyújtja be. 
4. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását 
követő 10. napon hatályba lépteti a szociális tűzifa 
juttatásáról a rendeletét. 
A szállításból származó költségek fedezetét a Képviselő-
testület a 2015. évi költségvetése tartalékkerete terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a 
pályázatot készítse el és nyújtsa be. 
Határidő: 2015. október 9. 
Felelős: polgármester 

 
13. N A P I R E N D 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés között történt 
fontosabb eseményekről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Kiegészítem a beszámolót még azzal, hogy 
- Részt vettem a MOÖSZ által szervezett migrációval kapcsolatos értekezleten. Elég 
tanúságos és elég sötét képet festő megbeszélés volt. Augusztusig 170 ezer kérelmet fogadtak 
be Magyarországon, kb. 220 ezer ember aki átment az országon. Görögországban 10 ezer 
regisztráció történt, ez egy érdekes szám. 300 fő az, aki nem csak regisztrált, de itt is akar 
maradni az országban. 
- Részt vettem a Szurdokpüspökiekkel egy Szicíliai kapcsolatépítő úton. Előkészítése volt egy 
októberi előadássorozatnak. Pintér Ervin polgármester urat helyettesítettem. Sikerült felvenni 
a kapcsolatot egy spanyol, egy olasz és egy angol ifjúsági csoportnak a vezetőjével. Jelezték, 
hogy szívesen kezdeményeznének projekteket, amelyben tari egyesületek, fiatalok is részt 
vesznek. 
- A svájci testvértelepüléssel kapcsolatban leírtam az eseményeket. 
 
Balog László alpolgármester 
November-december körül fogok kimenni ugyanezzel a szándékkal Németországba. Az ottani 
Polgármesterrel szeretnék megbeszélést folytatni, arról, hogy milyen lehetőségei lennének a 
városnak a településünkkel való kapcsolat kiépítésére. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Mi a helyzet a bajor településsel? 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A probléma az, hogy nem hivatalos volt a megkeresés. Egy tiszteletbeli Polgármesternek a 
megkeresése volt, aki azokat a településeket gyűjtötte össze a világon, amelyeknek a neve 
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tart, az az kopaszt jelent. Van Ohaioi település, francia, dán, vietnámi, olasz. Ezzel ő szeretne 
valamit kezdeni.  
- Kinyomtattam a látványterveket az önkormányzat előtti tér kialakításáról.  
 
Bemutatásra kerül a képviselőknek a látványterv. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A kérésem az lenne, hogy gyakrabban legyen ilyen beszámoló. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen, ez jogos felvetés.  
 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 6 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     114/2015.(IX.24.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két 
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 
tájékoztatót, valamint a 5/2015.(I.15.), 18/2015.(II.26.), 
21/2015.(III.7.), 32/2015.(III.25.), 36/2015.(IV.17.), 
38/2015.(IV.29.), 42/2015.(IV.29.), 43/2015.(IV.29.), 
46/2015.(IV.29.) 47/2015.(IV.29.), 49/2015.(IV.29.), 
52/2015.(IV.29.), 53/2015.(IV.29.),  55/2015.(IV.29.), 
56/2015.(IV.29.), 57/2015.(IV.29.), 60/2015.(V.22.), 
61/2015.(V.22.), 62/2015.(V.22.), 64/2015.(V.28.), 
67/2015.(VI.4.), 68/2015.(VI.4.), 69/2015.(VI.4.), 
70/2015.(VI.8.), 71/2015.(VI.8.), 79/2015.(VI.8.), 
81/2015.(VI.22.), 84/2015. (VI.29.), 85/2015.(VI.29.), 
87/2015.(VII.15.), 90/2015.(VII.15.), 2/52015.(VIII.13.) 
93/2015.(VIII.13.),94/2015.(VIII.13.), 5/2015.(VIII.13.), 
96/2015.(VIII.13.), 97/2015.(VIII.13.), 99/2015.(IX.1.), 
101/2015.(IX.9.), 103/2015.(IX.9.), 104/2015.(IX.9.) 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 

 
14. N A P I R E N D 
 
Tájékoztató a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás lehetőségéről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
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Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 
előterjesztést, az előterjesztett határozati javaslat elfogadását támogatja, nem javasolja a 
csatlakozást, a jelenlegi támogatási rendszer fenntartását javasolja. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A Művelődési és Szociális Bizottság is megtárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos előterjesztést. A jelenlegi rendszert jónak tartja, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozás elutasítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet 
a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2015.(IX.24.) határozata 
A Képviselő-testület az 54/2000. (XI.30.) számú 
határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja, a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszerhez nem csatlakozik. 
A felsőoktatásban tanulók és idegennyelv-tudást szerzőket 
továbbra is a 12/2009. (X.1.) önkormányzati rendelete 
alapján kívánja támogatni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatási összeg megemelésének lehetőségét vizsgálja 
meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 
15. N A P I R E N D 
 
Egyebek 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Falunapi rendezvényre meghatározott összeg előre láthatólag nem fogja fedezni a tényleges 
költségeket, ezért javaslom, hogy a Pünkösdi rendezvényből megmarad 52.000 –al emeljük 
meg a Falunapi rendezvényre fordítható összeget. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a falunapi költségekre fordítható 
összeg megemelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 116/2015.(IX.24.) határozata 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2015. évi Falunapi 
rendezvényre fordítandó összeg megemelésére 
vonatkozó javaslatot. 
A Képviselő-testület a Falunapi rendezvényre fordítható 
összeget 52.000 Ft-al megemeli. 

 
16./ N A P I R E N D 
  
Szigyártó Mariann Tar Szondy György út 57. szám alatti önkormányzati lakás 
bérlőjének kérelme. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Mivel a kérelem az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyra vonatkozik, ezért 
javasolom, hogy a Képviselő-testület a kérelmet zárt ülésen tárgyalja. 
 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a zárt ülés elrendelésére vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
     117/2015.(IX.24.) határozata 

A Képviselő-testület Szigyártó Mariann Tar, Szondy 
György út 57. szám alatti önkormányzati lakás 
bérlőjének kérelmével kapcsolatban zárt ülés tartását 
határozza el. 

 
 
Az ülés zárt ülésként folytatódik. 
 

Kmf. 
 
 
 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                jegyző 


