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Iktatószám:39-3/2016 
 

29. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 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: 
Nagyné Kis Anita               aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
Tari László Gyermekjóléti Szolgáltató vezetője 
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 napirendi pontokat az alábbi 
módosításokkal tárgyaljuk meg: 
Második napirendnek a 9. napirendet hozzuk előre, a negyedik napirendig a napirendek 
sorszáma egyel növekszik, 6. napirendként a Javaslat Tar Község településfejlesztési 
koncepciójának elkészítésére és településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv 
és Helyi Építési Szabályzat) felülvizsgálatára napirend kerüljön felvételre, a meghívó 
szerinti 5. napirend 7-re, 6. napirend 8-ra, 7 napirend 9-re, 8. napirend 10-re, 10. 
napirend 11-re módosul, 12. napirendként A közérdekű adatok megismerésére irányuló 
kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
szabályzata című napirendet vegyük fel, a meghívó szerinti 11. napirendi pont 13-ra 
változik.  
  
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. 
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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 
 143/2015. (XII.9.) határozata 

A Képviselő-testület a 2015. december 9-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 

         A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Javaslat a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális 
Társulás társulási megállapodásának módosítására és az 
egységes szerkezetű társulási megállapodás jóváhagyására 
A határozat elfogadása: minősített többség 

    Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
    Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

3./ Tájékoztató a Szurdokpüspöki Önkormányzata által 
feladat-ellátási szerződés alapján Szurdokpüspöki, Alsótold, 
Kozárd, Tar településeken fenntartott és működtetett 
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltat szakmai 
programjáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:  
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Tari Miklós László gyermekjóléti szolgálat családgondozója 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
4./ Javaslat a köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai 
alapelvek részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás 
szabályainak megállapítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
5./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi üléstervére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
6./ Javaslat Tar Község településfejlesztési koncepciójának 
elkészítésére és településrendezési eszközeinek 
(Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat) 
felülvizsgálatára  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
7./ Javaslat Tar Község Önkormányzata beszerzési 
szabályzatának elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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8./ Képviselők beszámolója a 2014-2015. évi képviselői 
tevékenységről és a lakossággal való kapcsolattartásról  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: képviselők 
Előterjesztő: képviselők 
9./ Javaslat a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv-
javaslat elfogadásáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 

   Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
10./ Előterjesztés Tar település közlekedésrendjének 
felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 

    Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
11./ A Tari Polgárőr Egyesület tevékenységéről tájékoztató 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
Előterjesztő: Balogh János Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
12./ Javaslat a közérdekű adatok megismerésére irányuló 
kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok 
nyilvánosságra hozatalának szabályzatának elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
13./ Egyebek 
 

 
1./ N A P I R E N D 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A MÖSZ fórumon minket érintő információ, hogy részben lecsökkentették a vidékfejlesztési 
pályázatokra fordítható összeget, csökkent a LEADER pályázati lehetőség is, itt inkább a 
gazdálkodók kapnak majd lehetőséget, a helyben termelést támogatja majd elsősorban.  
 
Tóth József képviselő  
Közfoglalkoztatás továbbra is lesz? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen lesz, változás annyiban látható, hogy a START munkát ki fogják vezetni, a 
hagyományos közfoglalkoztatási keret még megmarad. A START munkát próbálják 
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átszervezni termelő tevékenységgé. Több polgármester is felszólalt ez ügyben, akik 
elmondták, hogy erre elég kis esélyt látnak. Akár a képzetlen munkaerő miatt, akár a 
felügyelők képessége miatt nem nagyon kivitelezhető. Elhangzott, hogy a szakmunkások, 
illetve akik olyan képességekkel rendelkeznek, azok a vállalkozói szférában próbál 
elhelyezkedni, kicsi az esély arra, hogy olyan munkaerőt találjuk, aki képes dolgozni. 
Többen szóvá tettük, hogy a munkavezetőknek versenyképes béreket kellene adni, hogy 
követeljenek a munkavállalóktól.  
 
Tóth József képviselő  
Nincs olyan, hogy a szakmunkások többet kapnak? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
De van , a szakmunkások és a munkavezetők több bért kapnak, de a munkavezetőknek hiába 
van szakmunkás végzettsége, azt mondták, hogy a munkavezetőknek nincs szükség 
szakmunkás  végzettségre és júliusban megvonták tőlük a szakmunkást bért, pár ezer forinttal 
kapnak többet mint munkavezetők.  
A Mária Út Egyesülethez való csatlakozást még mindig nagyon jó döntésnek tartom. Azzal, 
hogy a Zrínyi úti ingatlant felajánlottuk, előnyben vagyunk a többi településsel szemben. 
December 8-án kaptunk egy levelet a Svájci testvértelepüléstől.  
 
Turopoli Zsolt ismerteti a levelet. Levél a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Javaslom, hogy ne jelöljünk meg konkrét időpontot. A hosszú hétvégéket kellene kigyűjteni. 
Április-1-je utáni  időpontot kellene felajánlani, úgy hogy megjelöljük, hogy itt melyek az 
ünnepnapok. Jövőre a költségvetésben kell erre fedezetet tervezni, a konkrét dolgokat, meg 
majd akkor megbeszéljük. 
A BÁVÜ értesített bennünket, hogy a cég felszámolásra kerül. Két lehetősége van az 
önkormányzatnak. Az egyik, hogy keresünk valakit, akivel szerződést kötünk, a másik, pedig, 
a Katasztrófavédelem kijelöl valakit, aki ezt a tevékenységet elvégzi a településen.  
A harmadik lehetőség még nyitott. A BÁVÜ tájékoztatása szerint a felszámoló december 10 
körül érkezik, hozzájuk, ha lát esélyt rá, lehet, hogy még pár hónapig működni fognak.  
Felvettem a kapcsolatot a Katasztrófavédelemmel és a Salgótarjáni VGÜ-vel is. A VGÜ 
igazgatója először azt nyilatkozta, hogy mivel a BÁVÜ az alvállalkozójuk, így nem igazán 
kell semmit csinálni, mivel van egy 51 tagból álló társulás, aki annak tagja, automatikusan 
folytatják a szállítást. Az üzemvezető a háttérben volt, és ő mondta, hogy Tar nincs ebbe a 
társulásba. Amit még tudni kell, hogy 7,4 millió Ft + ÁFA volt az éves szemétszállítási 
kivetés, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.  
 
Bognár Balázs képviselő  
A Tarjániak lennének a legjobbak. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen a célszerűség ezt diktálná. Január 1-jétől Pásztó is Salgótarjánhoz tartozik, de ők is tagjai 
a társulásnak.  
 
Bognár Balázs képviselő  
A környező települések mind tagjai a Társulásnak? 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Igen. A BÁVÜ egyszer már jelezte, hogy meg fog szűnni, de akkor sikerült fennmaradniuk és 
akkor Tar továbbra is az általuk ellátottak 5 település között volt, Mátraszőlőst viszont nem 
látták el, így a Katasztrófavédelemtől kapott kijelölést és onnan Gyöngyös szállítja a 
hulladékot. 
 
Bognár Balázs képviselő  
Meg lehetne azt a céget is keresni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Olcsóbb biztos, hogy nem lesz, miután garantált díj van, mindenütt ugyanannyi nem változik. 
Viszont aki nincs bent a társulásban legyen az Salgótarján, Gyöngyös vagy Hatvan, ott az 
Önkormányzatokkal át akarnak vállaltatni un. hulladéklerakási díjat, ami 6000 Ft/tonna. Ha 
kijelölés lesz, ezt az önkormányzatnak ki kell fizetni. Ez akkor is fennáll, ha szerződést 
kötünk, de nem vagyunk tagok.  
 
Bognár Balázs képviselő  
Mennyi szemét keletkezik? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Úgy tudom, hogy évente kb 400 tonna. 
 
Bognár Balázs képviselő  
A Társulásba már nem lehet belépni? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Tudni kell, hogy ott is van tagdíj. Ha az 51 tag befogad, akkor lehet csatlakozni.  
Tegnap került ki a Parlament honlapjára egy törvénytervezet, ami arról szól, hogy a jövő évtől 
az állam oldaná meg a hulladékszállítást. De ez csak egy tervezet.  
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról és a 
két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 144/2015. (XII.9.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két ülés  
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, 
valamint a 108/2015.(IX.24.), 109/2015.(IX.24.), 
110/2015.(IX.24.), 111/2015.(IX.24.), 112/2015.(IX.24.), 
113/2015.(IX.24.), 116/2015.(IX.24.), 126/2015.(X.29.), 
127/2015.(X.29.), 129/2015.(X.29.), 130/2015.(X.29.), 
132/2015.(XI.11.), 133/2015.(XI.11.), 136/2015.(XI.26.), 
137/2015.(XI.26.), 138/2015.(XI.26.), 139/2015. (XI.26.), 
141/2015. (XI.26.) határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
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2. N A P I R E N D 
 
Javaslat a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társulás társulási 
megállapodásának módosítására és az egységes szerkezetű társulási megállapodás 
jóváhagyására 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Jobbágyi -. Szurdokpüspöki és térsége Szociális 
Társulás társulási megállapodásának módosítására és az egységes szerkezetű társulási 
megállapodás jóváhagyására című előterjesztést, amelyet a Képviselő-testületnek 
egyhangúlag a megtárgyalásra és elfogadásra javasol. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Jobbágyi - Szurdokpüspöki és térsége 
Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítására és az egységes szerkezetű 
társulási megállapodás jóváhagyására című előterjesztést, amelyet a Képviselő-testületnek 
egyhangúlag a megtárgyalásra és elfogadásra javasol. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Jobbágyi - Szurdokpüspöki és 
térsége Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítására és az egységes 
szerkezetű társulási megállapodás jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 145/2015. (XII.9.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társulása 
megállapodás 2016. január 1-i hatályú, Tar Község 
Önkormányzata csatlakozása miatti módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosított és az egységes szerkezetű társulási megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: soron kívül 
Felelős: polgármester 
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3./ N A P I R E N D 
Tájékoztató a Szurdokpüspöki Önkormányzata által feladat-ellátási szerződés alapján 
Szurdokpüspöki, Alsótold, Kozárd, Tar településeken fenntartott és működtetett 
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltat szakmai programjáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
                       Tari Miklós László gyermekjóléti szolgálat családgondozója 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt 
 
Vélemények 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Szurdokpüspöki Önkormányzata által feladat-ellátási 
szerződés alapján Szurdokpüspöki, Alsótold, Kozárd, Tar településeken fenntartott és 
működtetett családsegítő és gyermekjóléti szolgáltat szakmai programját, azt a Képviselő-
testületnek egyhangúlag megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Szurdokpüspöki Önkormányzata által 
feladat-ellátási szerződés alapján Szurdokpüspöki, Alsótold, Kozárd, Tar településeken 
fenntartott és működtetett családsegítő és gyermekjóléti szolgáltat szakmai programját, azt a 
Képviselő-testületnek egyhangúlag megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Szurdokpüspöki Önkormányzata 
által feladat-ellátási szerződés alapján Szurdokpüspöki, Alsótold, Kozárd, Tar 
településeken fenntartott és működtetett családsegítő és gyermekjóléti szolgáltat 
szakmai programjának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 146/2015. (XII.9.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Család és 
Gyermekjóléti Szolgáltató Szakmai Programját a határozat 1. 
mellékletét képező tartalommal tudomásul vette. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
Tari Miklós László elhagyja az üléstermet. 
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4. N A P I R E N D 
Javaslat a köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, 
valamint az etikai eljárás szabályainak megállapítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek 
részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak megállapítására vonatkozó 
szabályzatát, amelyet a képviselő-testületnek egyhangúlag megtárgyalásra és elfogadásra 
javasol. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai 
alapelvek részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak megállapítására 
vonatkozó szabályzatát, amelyet a képviselő-testületnek egyhangúlag megtárgyalásra és 
elfogadásra javasol. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a köztisztviselőkkel szembeni 
hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak 
megállapítására vonatkozó szabályzatának elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 147/2015. (XII.9.) határozata 

a köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes 
tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak 
megállapítására 
 
A szabályzat e határozat 1.sz. mellékletét képezi. 

 
5. N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi üléstervére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 



 9 

 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2016. évi üléstervére 
vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
üléstervére vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2016. 
évi üléstervének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 148/2015. (XII.9.) határozata 
1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évre 
szóló üléstervét a határozat mellékletét képező tartalommal 
állapítja meg. A testület felkéri az érintett napirendek 
előterjesztőit, illetve a témák előkészítésével megbízott 
felelősöket, hogy a testület I. félévi üléstervét a sikeres 
megvalósítás érdekében az üléstervben foglaltakat tekintsék 
magukra nézve kötelezőnek. 
Határidő: az előterjesztések jegyző részére történő leadására: 
a tervezett ülés napjától  visszaszámolt 5. napig. 
Felelős: napirendek előterjesztői, illetve a témák 
előkészítésével megbízottak  
  
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel, szükség 
szerint tegyenek javaslatot annak módosítására, továbbá az 
előre nem tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjesszék a 
testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, jegyző 
  
3.A testület utasítja a jegyzőt, hogy az üléstervet az 
előterjesztésért felelősök, továbbá a téma előkészítésével 
megbízottak részére küldje meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző megérkezik az ülésterembe. 
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6./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község településfejlesztési koncepciójának elkészítésére és 
településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat) 
felülvizsgálatára napirend kerüljön felvételre, a meghívó szerinti 5. napirend 7-re, 6. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja, hogy a határozati javaslat 
szerint első részleg kerüljön megrendelésre. Az előterjesztést a Bizottság egyhangúlag 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Szerettük volna, ha a Tarjánterv készíti a tervet, de kapacitás hiányában ők nem adtak 
ajánlatot. A VÁTI készítette a jelenleg hatályos rendezési tervet, valamint kedvező ajánlatot 
adtak, így ezért került a határozati javaslatba ez az ajánlat.  
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2016. 
évi üléstervének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 149/2015. (XII.9.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza Tar Község teljes közigazgatási területén a 
Településfejlesztési koncepció elkészítését és a 
településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat) felülvizsgálatát. 
 

2.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Tar 
Község teljes közigazgatási területén a Településfejlesztési 
koncepció elkészítését és a településrendezési eszközeinek 
(Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 
felülvizsgálatához szükséges szerződés megkötésére a VÁTI 
Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft- vel (1085 
Budapest, József krt.29.) két szakaszban úgy, hogy először 
az előzetes tájékoztatási anyagok összeállításától a Koncepció 
jóváhagyott anyagának végdokumentálásáig kösse meg a 
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szerződést, majd ennek elkészültét követően a Véleményezési 
anyag elkészítésétől a Településrendezési eszközök 
jóváhagyott anyagának végdokumentálásáig kösse meg a 
szerződést. 
 
Továbbá felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, 
hogy a Kenyeres Consulting Tanácsadó Betéti Társaság 
okleveles építészmérnökével, Kenyeres Istvánnal kösse meg a 
szerződést a települési főépítészi feladatok ellátására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
földhivatali alaptérkép elkészítésének megrendelésére. 
 
 
3.) Költségigény az első szakaszra: 
 

a.)  Tar Község teljes közigazgatási területén a  
Településfejlesztési koncepció elkészítését és a 
településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat) felülvizsgálata: 

Tervezési díj:  2.600.000 Ft 
ÁFA 27%:                     702.000 Ft 
                3.302.000 Ft 
 
b.) Földhivatali digitális alaptérkép díja hozzávetőlegesen:              
                              681.773 Ft+Áfa = 865.852 Ft 
 
 
c.)Települési főépítész megbízása      260.000 Ft. 
     ÁFA 27 %                                        70.200 Ft. 
Összesen(a.)+b.)+c.)=                     4.498.052  Ft. 
 
4.) A Képviselő-testület a fedezetet a 2016. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 

 
 
7. N A P I R E N D 

 
Javaslat Tar Község Önkormányzata beszerzési szabályzatának elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
 



 12 

Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata beszerzési szabályzatára 
vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete is megtárgyalta az előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 
beszerzési szabályzatának 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 
 150/2015. (XII.9.) határozata 
 A Képviselő-testülete megtárgyalta a Tar Község
 Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát, azt elfogadja. 
  
 /A Beszerzési Szabályzat e határozat 1.sz. mellékletét képezi./ 
 
8. N A P I R E N D 
 
Képviselők beszámolója a 2014-2015. évi képviselői tevékenységről és a lakossággal való 
kapcsolattartásról.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: képviselők 
Előterjesztő: képviselők 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
A beszámolómat írásba foglaltam, azt a jegyzőkönyv mellé kérem csatolni. 
A képviselők megismerték az írásos anyagot. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
27 testületi ülése volt a Képviselő-testületnek, ebből szabadságolás és egyéb elfoglaltságom 
miatt 6 ülésen nem tudtam részt venni, távolmaradásomat mindig jeleztem. A testületi 
ülésekre mindig igyekeztem készülni. A Bizottsági ülések száma 14 volt itt is 1 ülésen nem 
tudtam részt venni, amikor is a korelnök vezette helyettem a Bizottság ülését. Munkámból 
kifolyólag napont 30-50 emberrel beszélek naponta, akik időnként kérdeznek a képviselői 
munkámmal kapcsolatban is. Egyéb beteglátogatások kapcsán is meg szoktak keresni 
közérdekű problémákkal kapcsolatban. Igyekszem a képviselői munkában is teljesíteni, ha 
olyan kérdés van, vagy testület elé hozni, ha olyan probléma van.  
 
Ágasvári Zsolt képviselő  
27 testületi ülésből 14 ülésen vettem részt. 13 hiányzásom volt, ezek többségében rendkívüli 
ülések voltak. Tagja voltam a Szociális bizottságnak, mely tagságomról egyéb elfoglaltságaim 
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miatt lemondtam. Az Ügyrendi Bizottság elnöke voltam, de ez a Bizottság megszűntetésre 
került, így a Pénzügyi Bizottság tagja lettem. 
A kapcsolattartásról annyit, hogy az utcán, buszmegállóban állítanak meg az emberek, de arra 
is volt példa, hogy házhoz eljöttek, valamint a facebookon követem Tar községnek az 
eseményeit. 
 
Bognár Balázs képviselő  
Megjegyzem, hogy én nem kaptam a Képviselő-testületi üléseken történő részvételemről 
összesítést, de a képviselőtársaméról látom, hogy 5 testületi ülésről hiányoztam, valószínű, 
hogy munkahelyi elfoglaltságom miatt. A Pénzügyi Bizottságnak elnöke vagyok, 11 ülésünk 
volt, amelyen minden részt vettem. A Művelődési és Szociális Bizottságnak is tagja vagyok, 3 
ülésen nem tudtam részt venni. Az Önkormányzati rendezvényeken ünnepségeken 
igyekeztem részt venni. A választókkal tartom a kapcsolatot, utcán, buszmegállóban 
fordulnak hozzám kérdéseikkel. A Szabadidős Egyesületet említeném meg, hogy elnökségi 
tag vagyok, ennek megszervezésében, újraindításában tevékenyen részt vettem, valamint a 
működését is támogatom. 
 
Balog László alpolgármester 
A 27 testületi ülésből 1 ülésről hiányoztam, melyet előre jeleztem. A Bizottsági üléseken 
vendégként veszek részt, 80 %-ban részt veszek rajtuk. A falu lakosságával tartom a 
kapcsolatot, mivel nincs munkahelyem mindig a településen tartózkodom könnyen 
megtalálhatnak az emberek. A Polgármester szabadsága idején ellátom a helyettesítési 
feladatokat. A Szabadidős Egyesület elnöke vagyok igyekszem a falu és a sport érdekeit 
képviselni. 
 
Tóth József képviselő  
A 27 ülésből 4-ről hiányoztam munkahelyi elfoglaltságom miatt. Tagja vagyok a szociális 
Bizottságnak, de a Pénzügyi Bizottság ülésein is rendszeresen részt veszek  A 
kapcsolattartásom a közösséggel olyan szinten megy, hogy mindenféle közösségi 
rendezvényen részt veszek értem ezalatt a kulturális és sporteseményeket. A szakmámból 
kifolyólag rengeteg emberrel tartom a kapcsolatot. Nagy eredménynek tartom a labdarúgó 
csapat újraszervezését.  
 
 
9./ N A P I R E N D 
Javaslat a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv-javaslat elfogadásáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Minden évben kötelező elfogadni a következő évi belső ellenőrzési tervet, ebben az évben az 
adóigazgatás került ellenőrzésre a jövő évi terv a képviselők előtt van. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
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Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv-javaslatot,  
melyet a Képviselő-testületnek egyhangúlag megtárgyalásra és elfogadásra javasol. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2016. évi belső ellenőrzési terv 
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 
 151/2015. (XII.9.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 
évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 

10. N A P I R E N D 
Előterjesztés Tar település közlekedésrendjének felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Többen jelezték, hogy kérik az egyirányosított utcák forgalmi rendjének állítsuk vissza. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A Rákóczi út nem fér bele? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Rákóczi utcában lehetőség van a Toldi útnál egy öböl kialakítására. Az utak nagy része 
nem felel meg a törvényi előírásoknak, és mégsem egyirányúak. A lakók nagy igénye, hogy 
szűntessük meg az egyirányúsítást.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Én is kérem, mert ha beteghez megyek nagyot kell kerülni. 
 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Amint az az előterjesztésben is leírásra került, az út szélessége, 2,75 m az 5,5 m helyett.  
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Turopoli Zsolt polgármester 
A Kossuth útnak is több olyan szakasza van, ahol nincs meg az útszélesség.  
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az Ágasvár út és a Szondy utat a Szondy 188 és 190 házszám között kivezető része nincs 
beletéve az előterjesztésbe. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az nem lett beletéve, azon én is csodálkoztam Az is meg kellene szűntetni. Azt is mondtuk. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Három utcát mondtunk. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Rákóczi,  Szabadság és Zrínyi utca volt amit kértek.  
 
Bognár Balázs képviselő  
Az is legyen akkor benne! 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az  nagyon kéne, hogy benne legyen. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Ott sincs meg az útszélesség. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
De simán elférünk. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Jobban elő kellene készíteni ezt a kérdést, javaslom, hogy kérjük szakértő véleményét. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. §-a értelmében az út kezelője köteles 
gondoskodni az út biztonságos közlekedésre alkalmassá tételéről, a forgalmi rendet előbb 
nevezett jogszabály szerint legalább 5 évenként felül kell vizsgálnia és ha szükséges 
módosítani kell. A kiküldött anyagban leírásra került, hogy az elmúlt 5 évben 2 belterületi út 
forgalmi rendje lett megváltoztatva, az egyik a Szabadság és Zrínyi út, a másik a Rákóczi út 
Rózsa útig terjedő szakasza. A 20/1984. (XII.21.) KM rendelet az előterjesztésben is 
említettek szerint leírja, hogy egyirányú forgalmú utat párhuzamos közlekedésre kijelölni csak 
akkor lehet, ha az úttesten legalább két vagy ennél több forgalmi sáv szélességű hely áll 
rendelkezésre a járművek folyamatos haladására. Továbbá a 11/2011. (III.13.) KöViM 
rendelet 2.2. alapján az útburkolati jellel jelölt forgalmi sávok megengedett legkisebb 
szélessége lakott területen legalább 2.75 m kell, hogy legyen. A Rákóczi út sávszélessége- 
mely út jelenleg egyirányú- a mért pontokon 2.50m-3.30m.  A Zrínyi út sávszélessége 3.50m-
3.70m, a Szabadság út sávszélessége 3m-3.30m. A Zrínyi úton és a Szabadság úton a 
járművek le tudnak húzódni az út szélére, folyamatos lenne a járművek haladása. A járművek 
a Szondy útról lekanyarodva a Rákóczi útra nem tudnak lehúzódni a jobb oldalon, mert ott 
magasított járdával indul a járdaszakasz, baloldalon pedig árokrendszer van. 
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Bognár Balázs képviselő  
Ha felülvizsgáltatjuk szakértővel és ugyanezt mondja, akkor még fizessünk pl. 200/ e Ft vagy 
akármennyit és az út ugyanígy marad akkor kidobtunk 2-300/e forintot. 
 
Tóth József képviselő  
Szerintem állítsuk vissza a kétirányú forgalmat 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Rákóczi útnál nagyon eltérőek a szélességek, a Szondy útról történő behajtónál még járda is 
szűkíti az útszélességet. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Javaslom a testületnek, hogy fogadja el az eredeti határozati javaslatot, a Rákóczi utca és a 
Szondy György út - Ágasvár út említett részét meg szakértővel megnézetjük, hogy milyen 
lehetőséget tud ajánlani.   
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A január 4-i időpontot javaslom, mert a lakosságot tájékoztatni kell a változásról, illetve a 
jelzőtáblákat is meg kell rendelni. Javaslom, hogy a határozati javaslatból a 4. pontot vegyük 
ki és úgy kerüljön szavaztatásra a javaslat. 
 
Turopoli Zsolt szavazásra bocsátja a módosító 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 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 
 152/2015. (XII.9.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és a 1988. évi I. tv. 34. §. (2). 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
1.)Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szabadság út és a Zrínyi út - Szabadság úton lefelé, a Zrínyi 
úton kifelé - közötti szakaszának forgalmi rendjét a határozat 
mellékletét képező forgalomtechnikai terv szerint határozza 
meg 2015. január 04-től. A Képviselő-testület felkéri a 
jegyzőt, aljegyzőt, hogy a lakosságot a helyben szokásos 
módon értesítse. 
2.) A Képviselő-testület az egyirányúsítás megszüntetésére 
35.000 Ft-ot a 2016. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a táblák 
kihelyezéséről a gondoskodjon. 
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4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakott 
területen belül a jelzőtáblák állapotát vizsgálja felül és 
gondoskodjon azok szükség szerinti felújításáról a 2016. évi 
költségvetés terhére. 

 
11. N A P I R E N D 
A Tari Polgárőr Egyesület tevékenységéről tájékoztató. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
Előterjesztő: Balogh János Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Balogh János Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Egyesületnek már csak 1 autója maradt, a 
Suzukit vissza kell adni az OPSZ-nek. Az OPSZ csak egy autóra biztosítja a cégautó adót, az 
egyesület pedig nem tudná kifizetni a másikat. Jó lenne a járásban olyan egyesületnek átadni 
az autót, aminek még nincs szolgálati járműve. 
Friss dolog, hogy pályázatot szeretnénk benyújtani működési célra, január 7-ig kell beadni a 
pályázatot. Az autónak a garázsa az iskola udvari garázs marad. Javaslom, hogy a kiskapura 
kerüljön biztonsági záras zár, és az egyesület is kapjon kulcsot valamint a nagykapuhoz is 
kapjanak nagykapu kulcsot. Az önkormányzatnál a polgármester és még két képviselő is 
hozzá fog tudni jutni az autó kulcsához, mivel közös a garázs és esetenként lehet, hogy a 
polgárőr autóval odébb kell állni. A tájékoztató nagyvonalakban tartalmazza a polgárőrség 
munkáját. Az anyag tartalmazza, de most is elmondom, hogy térfigyelő kamera ügyben a 
belügyminiszterhez kívánunk fordulni, mivel volt egy olyan kijelentése, hogy minden egyes 
községbe biztosítani fogja a térfigyelő kamera megépítését. Ez egyszer már elindult, akkor 
lemaradtunk róla. Az önkormányzat honlapján mi is szeretnék a jövőben megjelenni, erről 
már Polgármester Úrral folytattunk megbeszéléseket. Reményeink szerint ezzel is 
hozzájárulhatunk a település közrendjének, közbiztonságának fenntartásához. 
A Nyugdíjas Egyesület közgyűlésén már előterjesztettem egy javaslatot, hogy a civil 
szervezeteket össze kellene hívni, ahol egyeztetni kellene az egyesületek vezetőivel, hogy mi 
a perspektivikus cél a falun belül. Születnek itt döntések, és lehet, hogy ezeknek a 
döntéseknek a végrehajtásába a civil szervezetek is be tudnának kapcsolódni. Jó lenne, ha ez 
éves szinten egy-két alkalommal megvalósulna, ott meg lehetne beszélni, hogy ki mit tud 
vállalni, esetleg ötletek javaslatok elhangzanának, több szem többet lát alapon a falu életét 
előrébb tudnánk vinni adott kérdésekben. Pl. mindenkit zavar az egyirányúsítás, a logika meg 
egy irányt követel, mert nem fér el két autó. Meg kellene keresni egy köztes megoldást. 
 
A Képviselő-testület a Tari Polgárőr Egyesület beszámolóját egyhangúlag tudomásul 
vette. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Megköszönöm a Tari Polgárőr Egyesület egész éves fontos, a település közbiztonsága 
érdekében végzett munkáját, és a munkájukról szóló tájékoztatót. 
 
 
 
Balogh János Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
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Köszönöm szépen a lehetőséget, szívesen állok bármikor rendelkezésetekre, amennyiben 
szükséges. 
 
Balogh János elhagyja az üléstermet. 
 
12./ N A P I R E N D 
Javaslat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatának 
elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Itt is volt egy célvizsgálat. A Képviselő-testületnek már 2013-ban meg kellett volna alkotni 
ezt a szabályzatot. A jelenlegi szabályzat már mind a négy tagönkormányzatra és valamennyi 
kirendeltségre vonatkozik.  
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A jelenlegi szabályzat a változásokat figyelembe véve a jelenleg hatályos infótörvény alapján 
készült. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a szabályzatot, azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közérdekű adatok megismerésére 
irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 
hozatalának szabályzata 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 
 153/2015. (XII.9.) határozata 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 
hozatalának szabályzatát azt elfogadja. 
A szabályzat ezen határozat 1.sz. mellékletét képezi. 
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13. N A P I R E N D 
 
Egyebek 
 
Napirend nem került megtárgyalásra. 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 
 
 

Kmf 
 
 
 
Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester            jegyző 
 
 


