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Iktatószám:………..-……./2016. 
 

1. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-i rendes 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
                         tanácstermében 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Dr. Román Kinga képviselő 
Tariné Molnár Anikó  képviselő 
Tóth József képviselő 
 
Meghívottak: 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita               aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott ülésén a 148/2015.(XII.9.) számú 
határozattal elfogadta a 2016. évi üléstervét, melyben a mai napra tervezett napirendi pontok 
egyikeként szerepel a „Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról”. Ezt a beszámolót közös testületi ülésen kell megtárgyalni és a mai napra 
tervezett ülés napirendjéről le kell venni. Erről határozattal kell döntést hozni. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló napirendről történő levételére 
vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 1/2016. (I.20.) határozata 
 A Képviselő-testület a 148/2016. (XII.9.) számú határozatával  

elfogadott üléstervében a január 20-ára tervezett ülés 3. 
„Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról c. napirendi pontot napirendjéről leveszi. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat az alábbi 
módosításokkal tárgyaljuk meg: 
8. napirendnek javaslom felvenni a  
Nagy Károly Tar Szondy György út 184. szám alatti lakos kérelme a Tar Liget út 30. 
szám előtti közkút megnyitási kérelme. 
Így a 8. napirend az Egyebek 9. napirendre változik. 
  
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 2/2016. (I.20.) határozata 

A Képviselő-testület a 2016. január 20-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
1.) Tar Község Önkormányzata és a Tar Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi bizottság 
 
2.) Beszámoló a polgármester 2015. évi igénybe vett 
szabadságáról 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt alpolgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 
 
3.) Előterjesztés Tar Község Önkormányzata saját 
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 
évre várható összegére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
Közbeszerzési tervére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
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5.) Javaslat a Közbeszerzési Szabályzatának 
felülvizsgálatára és módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester,  
                     Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztést készítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 
jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
6.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
rendezvény-tervezetére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Művelődési 
és Szociális Bizottság 
 
7.) Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézéséről és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 
hozataláról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
8.) Nagy Károly Tar, Szondy György út 184. szám alatti 
lakos kérelme Tar Liget út 30.sz. előtti közkút 
megnyitására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
9.) Egyebek 

 
1./ N A P I R E N D 
 
Tar Község Önkormányzata és a között létrejött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi bizottság 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Jelezte, hogy a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a testületi ülésen nem tud részt 
venni. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirendi pontot megtárgyalta, azt a Képviselő-
testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Tariné Molnár Anikó képviselő Pénzügyi Bizottság tagja 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-
testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 3/2016. (I.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar Község 
Önkormányzata, valamint a Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta, azt a határozat 1. sz. mellékletét képező 
tartalommal elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
2./ N A P I R E N D 
 
Beszámoló a polgármester 2015. évi igénybe vett szabadságáról 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt alpolgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény: 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő Pénzügyi Bizottság tagja  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a polgármester 2015. évi igénybe vett szabadságáról szóló 
beszámolót azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a polgármester 2015. évi igénybe vett 
szabadságáról szóló beszámolót azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 
javasolja 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 4/2016. (I.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Turopoli Zsolt főállású polgármester a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében 
foglaltak alapján 2016. évben 60 munkanap szabadságra 
jogosult az alábbiak szerint: 
Alapszabadság: 
munkanap/év 2016.01.01. – 2016.12.31. 25 munkanap 
Pótszabadság: 
munkanap/év 2016.01.01. – 2016.12.31.14 munkanap 
Gyermekek után járó szabadság:  
munkanap/év 2016.01.01. - 2016.12.31. 7 munkanap 
2015. évben fel nem használt szabadság: 
2015.12.30. - 2015.12.31.  14 munkanap 
 

            2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjét, hogy Tar Község Polgármestere részére a jelen 
határozat 1. pontja szerint a 2016. évre vonatkozó szabadság 
értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a 
Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész 
vezetéséről gondoskodjon. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a polgármester részére történő 2015. évi ki nem 
vett szabadság kiadásáról  2016.03.31-ig. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

3./ N A P I R E N D 
 
Előterjesztés Tar Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
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Vélemény: 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő Pénzügyi Bizottság tagja 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 
3 évre várható összegéről szóló előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata saját 
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről szóló előterjesztés 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 5/2016. (I.20.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban 
foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
saját bevételek összege     
  adósságot keletkeztető 
 ügyletekből eredő fizetési 

 kötelezettségek 
2016. év (100%): 19.000.000,-     
  0,- 
2017. év (100%): 19.500.000,-    
  0,- 
2018. év (100%): 20.000.000,-    
  0,- 
2019. év (100%): 20.000.000,-    
  0,- 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    polgármester 

 
4./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési tervére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
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Vélemény: 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő Pénzügyi Bizottság tagja 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési 
tervére vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2016. 
évi közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztés elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 6/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tar 
Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét a 
határozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadta azzal, 
hogy az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény 
vagy egyéb, a tervben szükséges változás esetén a 
közbeszerzési tervet módosítani kell. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
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1. melléklet 

 
Tar Község Önkormányzat 2016. éves közbeszerzési terve 

 

A beszerzés Kbt. hatálya alá 
tartozóknál  Tervezett 

eljárási típus 

Eljárásindítás, ill. a 
beszerzés 

megvalósítás terv. 
időpontja 

Szerződés teljesítés 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

 
Beszerzés becsült 

értéke nettó Ft 
Tárgya mennyisége CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
I. Árubeszerzés                                                                         NEM TERVEZETT 

        
II. Építési beruházás        

       NEM TERVEZETT    
III. Szolgáltatás        

       NEM TERVEZETT    
IV. Építési koncesszió                                                                         NEM TERVEZETT 
V. Szolgáltatási koncesszió                                                                         NEM TERVEZETT 
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5./ N A P I R E N D 
Javaslat a Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára és módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester,  
                     Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztést készítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő Pénzügyi Bizottság tagja 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára és 
módosítására vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2016. 
évi közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztés elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 7/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ”Javaslat	 a	 Közbeszerzési	 Szabályzat	
felülvizsgálatára	 és	 módosítására” tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozza:	

 
1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban Kbt.) 27. §-ban foglalt kötelezettsége alapján a 
jogszabályban meghatározott és önként vállalt közérdekű és 
közfeladatainak ellátása körében az önkormányzati 
feladatellátás során felmerülő közbeszerzései lefolytatására a 
határozat melléklete szerinti Közbeszerzési Szabályzatot ezen 
határozattal elfogadja.  

 
2./A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg annak érdekében, hogy 
az érintettek Közbeszerzési Szabályzatot megismerjék, és 
alkalmazzák. 
	
	Határidő: 5 nap  ill. értelemszerűen 

																																																				Felelős: Turopoli	Zsolt polgármester  
                                                                  Molnárné	Dr.	Kontra	Bernadett jegyző 
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6./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi rendezvény-tervezetére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Művelődési és Szociális Bizottság 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
rendezvény-tervezetét. A Bizottság javasolja, hogy a szeptember 24-25-i szüreti vigasságok, 
felvonulás, bál és falunapot javasolja szombati napra tervezni, a Szent Mihály napi búcsút 
pedig vasárnapra. A nagyobb költségvetésű szerveződés legyen szombaton, amely a szüreti 
felvonulással kezdődne, folytatódna egy nívósabb fellépővel és zárulna a bállal, másnap pedig 
a Szent Mihály napi búcsú keretében lenne, a szent mise utána pedig valami kulturális 
program lehetne. A rendezvény nevét is javasolja a Bizottság Falunap és szüreti vigasságokra 
változtatni. A költségeket egy összegben javasolják meghatározni nem megbontva a két 
napot. A rendezvény költségeinek fedezetére javasolt 1 millió forintot elfogadását a Bizottság 
támogatja, azt a Képviselő-testületnek javasolja elfogadni. 
Ezekkel a módosításokkal a Művelődési és Szociális Bizottság egyhangúlag a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a rendezvénytervet. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő Pénzügyi Bizottság tagja 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2016. évi rendezvény-
tervezetét, azt a Képviselő-testületnek változtatás nélkül, egyhangúlag javasolja elfogadni. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Művelődési és Szociális Bizottság 
rendezvénytervre vonatkozó módosító javaslatát, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított Tar Község 
Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadására vonatkozó előterjesztés 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 8/2016. (I.20.) határozata 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Tar Község 
Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervét, azt a határozat 1. 
sz. mellékletét képező melléklet szerint elfogadja. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: rendezvény terv szerint 
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7. N A P I R E N D 
Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége 
közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről és a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés:  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Az adatok kikerültek a honlapra? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Igen, folyamatos a feltöltés.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Mennyi jegyzőkönyv van fent? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A 2015. évi jegyzőkönyv mind fel van töltve, valamint fent vannak a múlt évi határozatok és 
valamennyi hatályos rendelet is kikerült a honlapra. Megjelent a honlapon az új civil 
szervezet is. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Módosításra került a honlapon a Könyvtári Szolgáltató hely nyitva tartása, az 
Önkormányzatot illetően a Bizottságok összetételében történő változás is át lett vezetve. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A rendelő telefonszáma a telefonkönyvben rosszul van, jó lenne, ha a honlapra is kikerülne a 
jó, hogy minél több helyen el tudják érni az emberek. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A rendelő bejáratánál található információs tábla tartalma van a honlapon is 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A határozati javaslatot szeretném kiegészíteni az alábbiakkal: 
A közérdekű adatszolgáltatás díját a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 
intézésének és kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatában 
foglalt szerint helyben hagyja a testület. 
Erre azért van szükség, mert a díjról is dönteni kell. Az infó törvény írja elő, hogy a díjat 
minden évben felül kell vizsgálni.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ki kezeli a honlapot, ki rakja fel az adatokat? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Én töltöm fel. Ha megbíznánk egy személyt, ahhoz testületi döntés lenne szükséges. Úgy 
gondolom, hogy azok a dolgok, amik a testületet, vagy az önkormányzatot érintik én meg 
tudom oldani és jobb lenne, ha én kezelném. 
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Felmerült, hogy a galériába a kulturális közfoglalkoztatottak közül valaki tudná kezelni. Ez 
megoldható lenne, a galériához hozzáférést kaphatna, a többi részt pedig kezelném én tovább. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Ilyesmire gondoltam én is. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Előírás az is, hogy az összes felkerülő anyag olyan formátumban legyen, hogy ne lehessen 
módosítani, ezek így is kerülnek fel. Úgy gondolom, hogy egyenlőre nem akkora volumenű 
ez, hogy ne tudnám kézben tartani. Amíg ezt tudom, addig úgy látom jónak, ha én kezelem, 
ha esetleg akkorára nőne, akkor a testület előtt keresünk egy olyan személyt, aki elvégezhetné 
ezt a feladatot, de szerintem erre nem fog sor kerülni. 
 
Vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat kiegészítésére 
vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége közérdekű adatok megismerésére irányuló 
kérelmek intézéséről és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról 
szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 9/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közérdekű adatok közzétételéről szóló tájékoztatást 
megismerte és elfogadja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a honlap folyamatos feltöltését és 
aktualizálását a továbbiakban tartsa szem előtt. 
 
A közérdekű adatszolgáltatás díját a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézésének és kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
szabályzatában foglalt szerint helyben hagyja a testület. 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
Turopoli Zsolt polgármester szünetet rendel el. 
 
Szünet után. 
 
Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy 5 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes. 
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8./ N A P I R E N D 
 
Nagy Károly Tar, Szondy György út 184. szám alatti lakos kérelme Tar Liget út 30. sz. 
előtti közkút megnyitására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Nagy Károly közkút visszaállítási 
kérelmének elutasítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 10/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ” Nagy	Károly	kérelmének	-a	Tar	Liget	út	
30.	 szám	 előtti	 közkút	 visszaállítása	 -	
megtárgyalására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozza:	
1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy 
Károly kérelmét, a Tar Liget út 92. szám előtti közkút 
visszaállítása tárgyában elutasítja, mivel az ellentétben áll a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. törvény 
hatályos rendelkezésivel, ugyanis az ingatlanok vízellátását a 
közműre történő csatlakozással kell megoldani a törvény 55. 
§-a értelmében. 
 2./A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit, hogy a 
döntéséről értesítse a kérelmezőt.  
Határidő: 5 nap   
Felelős: Turopoli	Zsolt polgármester  
              Molnárné	Dr.	Kontra	Bernadett jegyző 

 
9./ N A P I R E N D 
 
Egyebek 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
- Szovjet hősi emlékművel kapcsolatban lehetőségek ismertetése. 
   Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Szovjet hősi emlékmű rossz állapota miatt a testületi döntés alapján vizsgáltuk a 
lehetőségeket. Szerettük volna a síremlékek felújítását elvégezni. Ehhez kikértük a 
Honvédelmi Minisztérium szakvéleményét, amelyet december hónapban kaptunk meg. Ebben 
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több pontban tájékoztatást kérnek tőlünk. A felújítással illetve a temetkezési hellyel 
kapcsolatban két lehetőséget adódik. 
Az egyik, hogy a helyszínen a Minisztérium iránymutatásával, segítségével felújítsuk az 
emlékművet. 
A másik lehetőség, hogy új helyet jelölünk ki az emlékműnek és a jelenlegi helyről az ott lévő 
holttestek exhumálásával az új helyre átköltöztetnénk a sírokat. 
Temetési helynek javaslom a köztemető felső részében lévő területet. Javaslom az együttes 
helyszíni bejárást, melyen a helyi érintettek és a Honvédelmi Minisztérium illetve az Orosz 
követéség képviselőivel. 
A költségek tükrében javaslom meghozni a végső döntés meghozatalát. 
Véleményem szerint a méltó hely a temetőben lenne. 
Az itteni helyreállítási költség is lenne, annyi mintha az áttemetést választjuk.  
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
 A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szovjet temetési hellyel kapcsolatos 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 11/2015. (I.20.) határozata 
 A Képviselő-testület megtárgyalta a szovjet temetési hellyel  
 kapcsolatos tájékoztatót, azt elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 
hogy vegye fel a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium 
illetve az Orosz követség képviselőivel és kezdeményezzen 
helyszíni bejárást. 
A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 
hogy készíttessen számításokat a temetési hely felújítására, 
illetve a temetési hely megszűntetésére és az exhumálás 
költségeire vonatkozóan. 
A Képviselő-testület az új, méltó temetési helyre történő 
áttemetést támogatja. 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

 
- Javaslat a 149/2015.(XII.9.) határozat visszavonása és új döntés 
meghozatalára 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Képviselő-testület december 9-i ülésén a településrendezési terv Településfejlesztési 
koncepció elkészítését és a településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv és Helyi 
Építési Szabályzat) felülvizsgálatát határozta el, és felhatalmazást adott arra, hogy ennek 
elkészítésére a szerződést az első szakaszra megkössem a VÁTI Városépítési Tanácsadó és 
Tervező Iroda Kft- vel . Akkor nem volt bent három árajánlat, ezért javaslom, hogy ezt a 
határozatot helyezzük hatályon kívül és kérjünk be újabb három árajánlatot, ennek a 
feladatnak az ellátására. 
 
Kérdés nem volt. 
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Vélemény 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Indokolni kellene, hogy miért döntünk így. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A döntés nem került közlésre, szerződéskötés nem történt mód van arra, hogy ismételt 
ajánlattételi felhívást tegyen közzé a testület. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 149/2015. (XII.9.) határozat 
módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 12/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 
december 09-én hozott 149/2015. (XII.9.) sz. határozatot 
visszavonja     

 
    Határidő: azonnal 
    Felelős: polgármester 

 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 149/2015. (XII.9.) határozat 
módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 13/2016. (I.20.) 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 megbízza a polgármestert Tar Község 
teljes közigazgatási területén a Településfejlesztési koncepció 
elkészítését és a településrendezési eszközeinek 
(Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 
felülvizsgálatához szükséges szerződés megkötése érdekében 
a Beszerzési Szabályzat szerinti Ajánlattételi felhívást 
tartalmazó előterjesztés nyújtsa be. 
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
földhivatali alaptérkép elkészítésének megrendelésére. 
    
4.) A Képviselő-testület a fedezetet a 2016. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 

  
  Határidő:  legkésőbb a 2016. márciusi ülés 

 Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester 
  Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
  Nagyné Kis Antinta aljegyző   

  
- Közétkeztetési feladat ellátásával kapcsolatos tájékoztatás. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik érvényes közétkeztetési szerződéssel, melyre az 
Államkincstár is felhívta a figyelmünket.  
Javaslom, hogy ezen feladat ellátására kérjünk be 3 árajánlatot az alábbi szolgáltatóktól: 
 
MORKA és RON Kft., a Szentkúton lévő szolgáltató, a Pásztói Kórház és a SODEXO 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közétkeztetés ellátására árajánlatok 
bekérésére vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 14/2015. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
megtárgyalta a közétkeztetés szerződés  nélküli ellátásával 
kapcsolatos tájékoztatót. 

  
A Képviselő-testület a helyzet rendezése érdekében felkéri a 
polgármestert, hogy közétkeztetési feladat ellátására alábbi 
szolgáltatóktól kérjen ajánlatot: 
- MORKA és RON Kft. Bátonyterenye Jó szerencsét út 26. 
- SODEXO Magyarország Kft. 1143. Budapest, Ilka út 31. 
- Dr. Boczek Tibor Margit Kórház Pásztó 3060 Pásztó,  

 Semmelweis út 15-17. 
- Szentkút Fons Sacer, horvathgabor@vipmail.hu és a 
hatályos Beszerzési szabályzat szerinti ajánlattételi felhívást 
tartalmazó előterjesztést nyújtsa be jóváhagyásra. 
 
Határidő:  legkésőbb 2016. márciusi ülés 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
  Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
  Nagyné Kis Antinta aljegyző   
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-Dr. Bakonyi Tiborné 3073 Tar, Vidróczki út 4. szám alatti lakos kérelme 
Pusztaszőlő zártkertben lévő 1369 és 1451 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan megvásárlására. 
 
Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az üggyel kapcsolatban bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Turopoli Zsolt átadja a szót Balog László alpolgármesternek 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Balog László szavazásra bocsátja, hogy személyes érintettsége okán Turopoli Zsolt 
polgármestert kizárja a szavazásból a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 15/2016. (I.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. 
Bakonyi Tiborné 3073 Tar, Vidróczki út 4. szám alatti 
Pusztaszőlő zártkertben lévő 1369 és 1451 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására 
kérelme ügyében Turopoli Zsolt polgármester személyes 
érintettségének bejelentését tudomásul veszi, és a 
szavazásból kizárja. 

  
Balog László alpolgármester átveszi az ülés vezetését és ismerteti a kérelmet. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző: 
Kétféle döntést hozhat a testület. Indokolni nem köteles 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Balog László alpolgármester szavazásra bocsátja a Bakonyi Tiborné földvásárlási 
kérelmének elutasítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 16/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Dr. Bakonyi Tiborné 3073 Tar, Vidróczki út 4. 
szám alatti lakosnak az önkormányzati tulajdonú Pusztaszőlő 
zárkertben lévő 1369 és 1451 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására 
irányuló kérelmét és az alábbi döntés hozta: 
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1. A Képviselő-testület nem jelöli ki a Tar zártkert 1369 
hrsz-ú és a Tar zártkert 1451 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanokat értékesítésre.  

  
2. A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt 

polgármestert/ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyzőt, 
hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

      
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester/ jegyző 

 
 
Balog László visszaadja a szót Turopoli Zsolt polgármesternek. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Tájékoztatom a testületet, hogy az üléstervben tévesen szerepel a február 15-i ülés napja, az 
nem szerda hanem hétfő, valamint a február 11-én Alsótoldon együttes  testületi ülést tartunk. 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselők munkáját, az ülést bezárja. 
 
 

Kmf 
 
 
Turopoli Zsolt   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester   jegyző 
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