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Iktatószám: ….............../2016. 

23. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14-i üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
tanácskozó termében a 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 
 
Jelen vannak: 
Turopoli Zsolt  polgármester 
Balog László  alpolgármester 
Ágasvári Zsolt képviselő 
Bognár Balázs  képviselő 
dr. Román Kinga képviselő 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző  
Nagyné Kis Anita   aljegyző 
Kis Zsoltné    jegyzőkönyvvezető 
Balogh János    Tari Polgárőr Egyesület Elnöke 
Sztaniszlav Dénes   rendőr alezredes Pásztói Rendőrkapitányság 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokhoz képest változtatást javasolok. 
Az 2.-4. napirendet cseréljük meg. 
 
11. napirendként  
Előterjesztés Javaslat a gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés biztosítása Tar 
településre kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
c. napirendi pontot javasolom tárgyalni. 
 
12. napirendként 
Javaslat a 3073 Tar, Szondy György út 138.szám alatt lévő ingatlan étékesítésének 
későbbiekben történő értékesítésére 
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
c. napirendi pontot javasolom felvenni. 
13. napirendként 



2 
 

Javaslat önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés jóváhagyására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
c. napirendi pontot javasolom tárgyalnai 
 
Egyebek nem kerül megtárgyalásra. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
190/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
december 14-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2015.(IV.11.) számú Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:Vida Ottó Kolozs rendőrkapitány 
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs rendőrkapitány 
 
3./ Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 2016. évi 
munkájáról 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
Előterjesztő: Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
 
4./Beszámoló Tar Község Önkormányzata 
képviselőinek képviselői tevékenységéről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: képviselő 
Előterjesztő: képviselők 
 
5./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2017. évi 
üléstervére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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6./ Beszámoló Tar Község adótevékenységéről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal és a 
Tari Örökzöld Óvoda között. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervjavaslat elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Javaslat a településfejlesztési koncepció fejlesztési 
irányainak kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Előterjesztés “Közszolgáltatási szerződés 
keretében Tar Község közigazgatási területén keletkező 
települési szilárd hulladék renszeres begyűjtése, 
elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyhoz kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt eljárs 
lezárására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Előterjesztés Javaslat a gyermekétkeztetés és 
szünidei étkeztetés biztosítása Tar településre kiírt 
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok 
elbírálására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12. Javaslat a 3073 Tar, Szondy György út 138.szám 
alatt lévő ingatlan értékesítésének későbbiekben 
történő értékesítésére. 
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13. Javaslat önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási 
szerződés jóváhagyására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Nagyné Kis Anita aljegyző 
A 22-es főszámra iktatott előterjesztéseknél a főszámot kérem 27-esre javítani, mert téves 
iktatás történt. 
 
1./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.11.) számú 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Itt egy kiegészítésről van szó, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról az iratkezelésre 
vonatkozó rendelkezésekkel és a szervezeti ábrával egészülne ki a rendelet. 
 
Kérdés nem volt 
 
Vélemény 
 
dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta az SzMSz módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezetet, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem 
és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet hozza: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2016.(XII.19.) rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2015. 
(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
2./ N A P I R E N D 
A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:Vida Ottó Kolozs rendőrkapitány 
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs rendőrkapitány 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A rendőrség beszámolóját a képviselők megkapták. Köszöntöm, a Rendőrkapitányság 
képviseletében megjelent Sztaniszlav Dénes rendőr alezredes Urat. 
A beszámoló igen alapos, statisztikai számokkal van alátámasztva, külön Tar településre 
vonatkozó adatokkal. 
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Sztaniszlav Dénes rendőralezredes 
Igyekeztünk alapos beszámolót készíteni. A beszámoló tartalmaz negatív tendenciát és 
pozítívat is. A Pásztói Rendőrkapitányság vezetői és beosztotti állománya nevében szeretném 
megköszönni az ez évi áldozatos munkájukat, az együttműködést, amely Tarral kiemelkedően 
jó és példaértékű. Ez vezetői és civil szervezeti szinten is jól működik. Kiemelkedően jó az 
együttműködés a Tari Polgárőr Egyesülettel. Eredményes évet tudhatunk  magunk mögött és 
remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. 
Köszönöm a beszámoló elfogadását. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Én is csak megerősíteni tudom alezredes Úr szavait. Valóban nagyon jó és eredményes az 
együttműködésünk. Bármilyen kérésünk volt, akár a vezetőség, akár a körzeti megbízott felé, 
rögtön kaptunk rá reagálást. Én is példaértékű kapcsolatnak tartom a Rendőrség és a 
Polgárőrség együttműködését. Kérem a beszámoló elfogadását. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Pásztói Rendőrkapitányság 
tevékenységéről szóló beszámolót, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pásztói Rendőrkapitányság 
beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 
0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozza: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
191/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pásztói Rendőrkapitányság beszámolóját 
és az alábbi döntést hozza: 
Tar Község Önkormányzata képviselő-testülete a 
beszámolót elfogadja, felkéri Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról értesítse a 
Pásztói Rendőrkapitányságot. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 

 
Sztaniszlav Dénes rendőr alezredes elhagyja az üléstermet. 
 
3. N A P I R E N D 
Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Balogh János Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
Előterjesztő:Balogh JánosTari Polgárőr Egyesület elnöke 
 
Polgárőrség beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Balogh János Tari Polgárőr Egyesület elnöke ismerteti a beszámolót. 
 
Balogh János Tari Polgárőr Egyesület elnök 
Javaslattal éltem Polgármester Úr felé, hogy „tari újságban” jelenjen meg egy 
figyelemfelhívás a bűnmegelőzésre, az elkövetési módokra történő figyelmeztetéssel.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Megköszönöm a beszámolót és az Egyesület egész éves munkáját, mind az Önkormányzati 
rendezvényeken, mind a járőrszolgálatban és az újra aktuálissá váló falopások 
megfékezésében. A Polgárőrség munkája nagymértékben hozzájárul a település biztonságához 
és minden egyes percet megköszönünk, amit a település érdekében tesztek. 
 
Kérdés 
 
Tóth József képviselő 
A falopást helyiek követik el? 
 
Balogh János Tari Polgárőr Egyesület elnöke 
Igen ők. Tapasztaljuk azt is, hogy már nem csak vállon, kerékpáron történik a lopás, hanem 
autóval is viszik. A probléma az, hogy nincs jogosultságunk arra, hogyha a településre beér a 
fa és van szállítási engedély, azt mi kétségbe vonjuk, hogy az honnan származik. 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Polgárőr Egyesület 
beszámolójának elfogadását. A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozza: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
192/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 
2016. évi munkájáról” szóló beszámolót, és az alábbi 
döntést hozza: 
A Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari 
Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja, felkéri Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról 
tájékoztassa a Tari Polgárőr Egyesületet. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 

 
Balogh János elhagyja az üléstermet. 
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4. N A P I R E N D 
Beszámoló Tar Község Önkormányzata képviselőinek képviselői tevékenységéről. 
Előkészítette: képviselő 
Előterjesztő: képviselők 
 
Tariné Molnár Anikó és Tóth József képviselők beszámolója a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Ágasvári Zsolt képviselő 
A testületi ülések többségén én is részt vettem, amiről hiányoztam ott jeleztem a távollétemet. 
A választópolgárokkal én is tartom a kapcsolatot, buszmegállóban, de előfordult, hogy 
otthonomban keresnek meg. Csomagosztásban segítek. 
 
Dr. Román Kinga Képviselő 
A testületi, illetve a bizottsági üléseken részt veszek. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás 
napi 40-50-60 alkalommal történik, a kapcsolattartás az megvan. Igyekszem részt venni a 
közös rendezvényeken. A szüreti mulatságon aktívan részt vettünk.  
 
Bognár Balázs képviselő 
Megkaptuk a kigyűjtést a testületi, illetve a bizottsági üléseken történő részvételünkről, amit 
megköszönök az ügyintézőknek. Két közös testületi ülés volt idén, mindkettőn részt vettem. 
Tari ülés a maival együtt 21 volt, itt négyszer hiányoztam, amin munkahelyi elfoglaltságom 
miatt nem tudtam részt venni. A Pénzügyi Bizottság elnöke vagyok, itt 1 zárt ülés volt, 
amelyen részt vettem, nyílt ülés 13 volt, itt háromszor hiányoztam, ebben az esetben Tariné 
Molnár Anikó vezette az ülést, amelyet ezúton is megköszönök. A Szociális Bizottságnak is 
tagja vagyok, itt nyílt ülés 10 alaklommal volt háromszor hiányoztam, zárt ülés 12 volt, itt 
ötször hiányoztam. Minden esetben munkahelyi elfoglaltságom akadályozott a részvételben. 
Az ünnepségeken igyekszem részt venni. A délelőtti órás ünnepségeken nem nagyon tudok 
részt venni. Tevékenykedem még a Sportegyesületnél, a Tar Községért Közalapítványnak 
vagyok az elnöke, itt a munka ezek után fog kezdődni, igyekszem ezt a feladatot is majd 
lelkiismeretesen ellátni. 
 
Balog László alpolgármester 
A testületi üléseken igyekszem részt venni, talán kettőről hiányoztam, amikor két hónapig 
külföldön tartózkodtam. A Bizottsági üléseken vendégként, amikor tudok részt veszek. A 
Sportegyesületben próbálok úgy tevékenykedni, hogy az megfelelően működjön. Ebben az 
évben a szezont pozitívan fogjuk befejezni. Remélhetőleg a jövő év még jobb lesz, még több 
támogatást tudunk kapni és lesz lehetőségünk pályázni. Pályázni ebben az évben is lehetett 
volna közösen az önkormányzattal, de ebben az évben fontosabb pályázatok indultak, ezért ez 
háttérbe szorult. Ezúton is köszönöm Tóth József képviselő munkáját. Az Önkormányzati 
támogatást köszönjük. 
A kiadott feladataimról annyit, hogy remélem a jövőben több feladatot kapok a Polgármester 
úrtól, ha így lesz, örömmel fogom azt végezni. Ha nem, hát úgy is  jó, valószínűleg ennyire 
van akkor igény.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszönöm a képviselők beszámolóját és egész éves munkáját. Eléggé húzós évünk volt, 23 
testületi üléssel komoly évet hagyunk hátra és zárunk. Remélhetőleg hamarosan lezárulnak a 
pályázatoknak az elbírálási szakaszai és pozitívak lesznek számunkra. 
A munka az alpolgármester részére biztos, hogy több lesz, a műszaki részek mindenképpen rá 
várnak. Köszönöm az éves szabadságolásom alatt történő helyettesítéseket. A képviselőknek a 
munkáját, amelyet rendezvényeken, testületi üléseken, választópolgárokkal való 
kapcsolattartásként a településért végeztek.  
 



8 
 

5./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2017. évi üléstervére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Ülésterv a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Bizottság megtárgyalta a 2017. évi üléstervet, azt elfogadásra javasolja. A Bizottság 
javasolja, hogy a rendes ülések időpontja szerdai nap 16.30 órai kezdettel legyenek megtartva. 
Ennek megfelelően a Pénzügyi Bizottsági ülések ezt megelőző napon kerüljenek megtartásra 
fél öt felé, a Művelődési Bizottság ülései pedig a testületi ülést megelőzően fél négyes 
kezdéssel javasoljuk.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A határozati javaslat erre vonatkozóan nem tartalmaz szabályokat, így módosítás nem 
szükséges, de az ülések meghívójának készítésekor mindenképpen figyelemmel leszünk a 
javaslatra.  
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Képviselő-testület 2017. évi 
üléstervére 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 
193/2016.(XII.14.) határozata 
1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. 
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 2017. évi üléstervét 
a sikeres megvalósítás érdekében 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 
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3. A testület utasítja a jegyzőt, hogy az üléstervet az 
előterjesztésért felelősök, továbbá a téma előkészítésével 
megbízottak részére küldje meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
6. N A P I R E N D 
Beszámoló Tar Község adótevékenységéről 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Az iparűzési adó, miért ennyivel kevesebb? 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
Kevesebb az adózó. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
És miért mentek el az adózók? 126-ból 111 adózó lett. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Megszűntek. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Olyan nincs aki telephelyet váltott? 
 
Bognár Balázs képviselő 
Az építményadónál drasztikus csökkenés látható. Ennek mi az oka? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző  
Építménybontás történt, az adós ügyintézők tájékoztatása alapján. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A kommunális adónak a behajtásánál? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Elindultak a folyamatok. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző  
2016 évben 46 személy vonatkozásában kérték meg az adós kollegák az adatszolgáltatást, 
hogy rendelkeznek-e munkahellyel? 46 főből 19 fő nem rendelkezett munkahellyel, a 
maradékból 1 letiltást kezdeményeztek, inkasszó nem történt, gépjárműadó meg nem fizetése 
esetén gépjármű nem került kivonásra a forgalomból.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Tudjuk, hogy milyen állapotban volt az adó a településen, nem csak tavalyi tartozások 
vannak. 
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Nagyné Kis Anita aljegyző  
Előző évi tartozások is szerepelnek az előterjesztésben.  
 
Molnárné Tari Anikó képviselő 
Én úgy tudom, hogy az adós programban van egy olyan lehetőség, hogy a behajtást átadja a 
NAV felé. Az adatgyűjtés nem a mi feladatunk, hanem a NAV-é. A tartozást kellene átadni a 
NAV-nak. Ez nem egy olyan nagyon nagy feladat lenne, a program megcsinálja a listát, csak 
át kellene adni.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Megnézzük, hogy az ASP rendszerben milyen lesz. A NAV is csak a túlfizetésekből tud 
elsősorban levonni, átvezetni, visszatartani. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
A nyomozati része már a NAV-é. Nekünk nyomozati részt nem szabad felvállalni! 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A NAV is csak elsősorban abból tudja levonni a tartozást, amiből túlfizetése van az adósnak. 
Most felvettük a kapcsolatot a bírósági végrehajtóval Szélpál Péterrrel is, folynak az 
egyeztetések. Nem csak idei évi tartozás és nem csak tavalyi tartozás. A gépjárműveknél éven 
túli tartozásnál alkalmazni kell a forgalomból kivonást. 
 
Tóth József képviselő 
Nem értem ezt. A NAV hajtja be a tartozást, utána meg átutalja nekünk a pénzt? Miért nem 
megy akkor ez már így 10 éve? Mi nem hajthatjuk be, ki van adva feladatnak? Nem értem! 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Behajthatjuk, a kivetésekhez képest  háttérbe szorult.  
 
Tóth József képviselő 
De ki, mi szorítja háttérbe? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A kivetések. Az adós köztisztviselő gyesen van. A helyettesítésére alkalmazott kolléga szintén 
gyesre ment. Nem voltunk és vagyunk könnyű helyzetben. 
Létezik olyan réteg ebben, amely nem is fizetőképes, a NAV behajtás sem tudja behajtani.  
 
Bognár Balázs képviselő 
A NAV csak akkor fogja behajtani, ha neki adófölöslege van? Mert akkor ennek sincs értelme, 
mert minden ötödik, vagy tizedik embernek lesz túlfizetése 5-6 ezer forint, és ha van 300 ezer 
forint tartozása, akkor ide utalnak ötezer forintot. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Az magánszemély, a vállalkozóknál megint más lehet a helyzet. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Iparűzési adót valószínűleg még fognak fizetni, mert sokan decemberben fizetnek, hiába, 
hogy nem ez a határidő.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Valószínűsíthető, hogy a magánszemélyek kommunális adója onnan nem folyik be, ahol 
segélyből, szociális támogatásokból élnek 
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Dr. Román Kinga képviselő 
Ezt nem értem, hogyha segélyezünk, akkor a segélyből eleve le kellene vonni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Most több vonalon elindultunk, meglátjuk milyen sikerrel járunk. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
11 millió forint az elévült tartozás! 
 
Bognár Balázs képviselő 
16 millió le lett írva, mert négy és fél év alatt teljesen elévül.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Azért érdekes a kommunális adó, mert gyakorlatilag ugyanannyi hátralék van belőle, mint 
építményadóból. 
 
Tóth József képviselő 
A kommunális adó is elévül? 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
De ha felszólítod, akkor újra indul.  
 
 
Tóth József képviselő 
Akkor miért írhatunk le ennyit? Akkor minden évben kellene kiküldeni felszólítást és akkor 
nem írunk le soha semmit! Akkor miért nem küldünk ki minden évben felszólítást? 
 
Hangzavar 
 
Bognár Balázs képviselő 
Nincs itt az adós? Hívjuk már be és mondja el hogy, hogy működik? 
 
Hangzavar. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
Ha kiküldik a felszólítást újra indul. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ezt kellene megtudni, mert ha újra indul, akkor nem évülne el soha! 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
Tartozásoknál mindenütt így van! 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Akkor meg hogy évülhetett el? Valami nem stimmel. Mindenesetre ez elég sok. 1.243/e . 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Félévvel hosszabbodik meg az elévülési idő. 
 
Bognár Balázs képviselő 
Azt jelenti, hogy négy és fél évig lehet behajtani? 
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Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Öt év az adófizetési kötelezettség elévülése. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ide az van írva, hogy négy év elteltével. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző  
A jelenlegi jogszabály alapján az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári 
évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el, amennyiben az adóhatóság 
végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Az nem fizet, aki tudja, hogy úgyis megteheti, nincs letiltható jövedelme. Az fizeti ki, akinek 
van veszteni valója. 
 
Tóth József képviselő 
Szerintem ezek közül van olyan, aki azt mondja, hogyha ő nem fizet, akkor én sem, nincs 
veszteni valója. 
 
Balog László alpolgármester 
Ha tartozás van, és van ingatlan, akkor rátehetik a házadra a tartozást. 
 
Tóth József képviselő 
Nem biztos, hogy minden esetben van neki ingatlana. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Remélem, hogy meg fog erősödni a behajtási tevékenység, mert változások vannak kilátásban 
a személyi állományban. 
 
Balog László alpolgármester 
Miért? Veszünk fel behajtót? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem. Reméljük, hogy az ügyintézőknek a tudása, vagy hozzáállása kicsit jobb lesz. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nem mindegy, hogy részmunkaidőben alkalmazunk. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
De hát itt hátralékok vannak. Az, hogy nem olyan felkészültek? Vagy megbízással van 
alkalmazva. Ez nem mentség! 
 
Bognár Balázs képviselő 
De most megint 4-4 órában veszünk fel valakiket! Az megint? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Ideális az lenne ha 8 órában itt dolgozna az  adós. 
 
Bognár Balázs képviselő 
Csak egy évre meg nem jön el senki. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
7 hónapra nem jön el senki! 
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Turopoli Zsolt polgármester 
A behajtásokkal megkerestük a bírósági végrehajtót, hogy mit lehet, hogyan működik? Hogy 
lehet ezeket a kintlévőségeket csökkenteni. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Azt nem tudom, hogy az éven túlit miért nem vonatták ki? Mert azt kivonatjuk Püspökin is, 
akinek éven túli tartozása van.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A végrehajtó is azt mondta, hogy ők is megnézik, hogy van-e ingatlan, miből lehet még 
behajtani, pl. gépjármű. De csak akkor fogunk pénzt látni, ha pl. árverésre kerül az a ház vagy 
a gépjármű. 
 
Hangzavar 
 
Balog László alpolgármester 
Vannak erre szakosodott cégek, akik ezt megoldják. Nem érdekli, hogy kicsoda, micsoda 
elveszik a házat.  
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
De Te állami cég vagy, és nem adhatod át egy külső valakinek csak a NAV-nak. 
 
Hangzavar 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A Nav-on kívül csak az önálló bírósági végrehajtónak adható át a tartozás. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
A jövőben megoldást kell találni erre! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Dolgozunk rajta.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Fizetési meghagyást bocsáthatunk ki. Ott kötelező a jogi képviselet alkalmazása. 
 
Bognár Balázs képviselő 
A beszámolóban van, hogy volt egy letiltás, az mit jelent? Meg is kaptuk a pénzt? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Az a munkabérből került letiltásra. Ha munkáltatója van, akkor a munkáltatója köteles levonni 
a béréből a tartozását. Ha a munkáltató nem vonja le, akkor beáll a mögöttes felelősség, és ő 
lesz tulajdonképpen az adós.  
 
Bognár Balázs képviselő  
Mi jeleztük a munkáltatónak a letiltást, akkor be kellett volna jönni ennek a pénznek. A 
beszámoló nem tartalmazza, hogy ez meg is történt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Van egy ügyintézőnk, aki Gyes-re ment, helyére jött egy másik ügyintéző, aki szintén Gyes-re 
ment. Most ketten jönnek vissza 4-4 órában. 
Addig amíg vissza nem jön 8 órában az ügyintéző, aki eredetileg volt. 
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Hangzavar 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Amit mi átvettünk 15-ben állományt az is már halmozódott. Eléggé szerencsétlenül vettük át, 
mert mire betanult volna az ügyintéző ő is elment Gyes-re. 
 
Tóth József képviselő 
Nálatok Püspökiben is ez a helyzet? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nem, ott sokkal jobb a fizetési hajlandóság.  
 
Tóth József képviselő 
A gépjárműadót nem a szegényebbek fizetik. Szerintem Püspökiben is a kommunális adóból 
van kintlévőség. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Püspökiben nincs kommunális adó. Tény az, hogy nagyobb munkateher hárul az itteni adósra, 
mert Püspökiben kettő darab adónem van, az átengedett adó a gépjárműadó és helyi adó az 
iparűzési adó. Azon kívül nincs semmilyen adónem bevezetve.  
 
Tóth József képviselő 
Nekünk a kommunális adóból mennyi jön be egy évben? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző  
Kb. 1,4 millió.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A gépjárműadó esetén a fizetési hajlandóság is nagyobb.  
 
Hangzavar 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  adótevékenységről szóló beszámolót azt azzal 
javasolja elfogadni, hogy negyedévente tájékoztatást kér a behajtási tevékenységről.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 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. 
 
Vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló Tar Község 
adótevékenységéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó módosított javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az 
alábbi határozatot hozza: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
194/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Beszámoló Tar Község adótevékenységéről” szóló 
beszámolót megismerte és az alábbi döntést hozza: 
(1)Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
adóhatóság 2015.-2016. évi beszámolóját  elfogadja. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
(2)Az adóellenőrzési tevékenységet tervszerűen és 
folyamatosan kell végezni, hasonlóképpen a behajtási 
tevékenységet is. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

                                                      (3)A helyi adókkal kapcsolatos feladatokról évente  
 tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  jegyző 

              (4) A kintlévőségek behajtásáról a képviselő-testületet  
          negyedévente tájékoztatni kell. 

7./ N A P I R E N D 
 
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal és a Tari Örökzöld Óvoda között 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az Államkincstári ellenőrzés során állapították meg megállapodás hiányát, ez kerül most 
pótlásra. Az anyag kiküldésre került. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző  
A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági feladatokat ellátó, 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervet kell beírni a határozati javaslatba 
is. 
 
Tóth József képviselő 
Van egy elírás az elején, gazdasági szervezettel nem rendelkezik.  
 
Nagyné Kis Anita aljegyző  
Nem elírás, a jogszabálynak megfelelő. Kincstárral egyeztetve lett. 
  
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosítási javaslatokat, amelyet a 
képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Munkamegosztási megállapodás 
jóváhagyása a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal és a Tari Örökzöld 
Óvoda között határozati javaslatot, a módosított megállapodási tartalommal, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
195/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása 
a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal és a 
Tari Örökzöld Óvoda között” című előterjesztést 
megárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 
l. számú  melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási 
megállapodást a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal, mint gazdasági feladatokat ellátó, gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, valamint a Tari 
Örökzöld Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv között. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
8./ N A P I R E N D 
Javaslat a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervjavaslat elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzési tervjavaslatot, azt a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Községi Önkormányzat 2017. évi 
belső ellenőrzési tervét, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozza: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
196/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Javaslat a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervjavaslat elfogadására” előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tar 
Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét 
a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 

A 196/2016.(XII.14.) önkormányzati határozat melléklete 
 

Tar Község Önkormányzata 
2017. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 
 

Revizori nap 
Rendelkezésre álló tényleges munkanapok száma 
___________________________________________________________________________ 
1. Rendszerellenőrzés 
A 2016. évi zárszámadás ellenőrzése, pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés                      20 
 
2. Pénzügyi ellenőrzés 
A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége házi pénztár 
működésének, szabályozottságának ellenőrzése.                 3 
3. Szabályszerűségi ellenőrzés 
Az ellátott feladatok megfelelően szabályozottak-e, tevékenységük során érvénysülnek-e a 
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői rendelkezések előírásai.  5 

 
4. Egyéb feladatok 
Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek készítése. 
Módszertani útmutató figyelembevételével éves ellenőrzési jelentés összeállítása. 
A vezetői döntéshozatalhoz szükséges tanácsadói feladatok ellátása, véleményezés, ajánlások 
megfogalmazása. 
A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és hazai 
államháztartási belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók  változásainak 
folyamatos figyelemmel kísérése.            
    5 
 
Tar, 2016.december 07. 
         ______________________ 
            Turopoli Zsolt 
            polgármester 
 
 
 
 



18 
 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda 2017. évi belső 
ellenőrzési tervét, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozza: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
197/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Javaslat a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervjavaslat elfogadására” előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Tari 
Örökzöld Óvoda 2017. évi belső ellenőrzési tervét a 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
A 197/2016.(XII.14.) önkormányzati határozat melléklete 

 
Tari Örökzöld Óvoda 

2017. évi Éves Ellenőrzési Terve 
 

Revizori nap 
Rendelkezésre álló tényleges munkanapok száma 
___________________________________________________________________________ 
1. Rendszerellenőrzés 
A Tari Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetésének, szakmai programjának, végrehajtásuknak 
pénzügyi, gazdasági végrehajtásának ellenőrzése                                20 
 
2. Pénzügyi ellenőrzés 
A Tari Örökzöld Óvoda házi pénztár működésének, szabályozottságának ellenőrzése.      3 
 
3. Szabályszerűségi ellenőrzés 
Az ellátott feladatok megfelelően szabályozottak-e, tevékenységük során érvénysülnek-e a 
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői rendelkezések előírásai.      5 

 
4. Egyéb feladatok 
Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek készítése. 
Módszertani útmutató figyelembevételével éves ellenőrzési jelentés összeállítása. 
A vezetői döntéshozatalhoz szükséges tanácsadói feladatok ellátása, véleményezés, ajánlások 
megfogalmazása. 
A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és hazai 
államháztartási belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók  változásainak 
folyamatos figyelemmel kísérése.              5 
 
Tar, 2016.december 07. 
 
         ______________________ 
            Turopoli Zsolt 
            polgármester 
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9./ N A P I R E N D 
Javaslat a településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak kiválasztására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A határozati javaslat kiküldésre került. A rendezési tervet készítővel megbeszélés volt, amit 
megbeszéltünk az mind megjelent a mostani javaslatba, kiegészítették, én elfogadásra 
javasolom. 
 
Kérdések 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Mit tudunk csinálni a szegregált területtel? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igazából semmit. A szegregált terület a 2011-es KSH felmérés alapján történt megállapításra 
és határolódott le. A lakosságnak az életkörülményei, jövedelmi viszonyai, épületek állapota, 
iskolai végzettsége, mind befolyásolja azt, hogy szegregátummá nyilvánították ezt a két 
területet Taron. Nem tudom, hogy a mai napon mennyire fedi ezt az állítást a valóság, bízunk 
benne, hogy a következő népszámlálási adatoknál nem lesz ilyen kiterjedt szegregátum. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A másik, hogy a piaccal kapcsolatban mit lehet tenni, mert ez tényleg jó lenne. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Erre is hamarosan nyílik egy pályázati lehetőség, ami az önkormányzati ingatlanokban piac 
kialakítását támogatná. Van az önkormányzat tulajdonában a Coop-nál egy udvar, ahol piacot 
lehetne kialakítani. A jelenlegi bérlő jelezte, hogy nem hosszú távban gondolkodik, 
hamarosan máshová költözik. Oda helyi kereskedők, vagy esteleg más településekről is 
jöhetnének árúsok. Mindenképpen támogatnám, hogy akár pályzati támogatás nélkül is 
alakítsunk ki piacot.  
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Ez nagyon kellene, hogy ne máshonnan hozzák az árút, hanem a településen belül lenne egy 
forgás.  
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak 
kiválasztására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a településfejelsztési koncepció 
fejlesztési irányainak kiválasztására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
198/2016.(XII.14.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak 
kiválasztásáról” szóló javaslatot megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 

 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megállapítja, hogy a településfejlesztési 
dokumentumok megalapozó vizsgálata megfelel a 
tervezés alapjának. 
 
2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Tar község településfejlesztési koncepciójának 
jövőképét és a kiválasztott fejlesztési irányokat 
elfogadja. 
 
 
 Határidő: 2017. január 20. 
 Felelős: polgármester 

 
10./ N A P I R E N D 
Előterjesztés “Közszolgáltatási szerződés keretében Tar Község közigazgatási területén 
keletkező települési szilárd hulladék renszeres begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt 
eljárs lezárására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség      
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjsztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó előterjesztést azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A kijelölésünk  december 31-én lejár. December 9-én jeleztük a Katasztrófavédelem felé, 
hogy elkezdtük a közbeszerzési eljárást, ez december 31-ig nem fog lezárulni, kértük a 
kijelölés meghosszabbítását. A folyamat elindult. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Azt lehet tudni, hogy mennyi idő a közbeszerzési eljárás? 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Két hónap kb. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Reméljük, hogy lesz ajánlat, mégpedig olyan, amit a Képviselő-testület el is tud fogadni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Elvileg a kijelölés ismét egy évre fog szólni.  Három szolgáltató van, Salgótarján, Hatvan és 
Gyöngyös. De meg lehet keresni még Gödöllőt. Nyugat-Nógrádban  becsődölt egy szállító, ott 
jelezték, hogy az összes települést a Gödöllői vette át.  
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Közszolgáltatási szerződés keretében 
Tar Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék renszeres 
begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátására kiírt eljárs lezárására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
199/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Közszolgáltatási szerződés keretében Tar Község 
közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátására kiírt pályázati eljárás 
lezárását az alábbiak szerint elfogadja: 
1./Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás 
elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó 
Laczkó Csaba (3100 Salgótarján Pécskő út 1. III. 
emelet 14. felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót megbízza. 
2./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
„Közszolgáltatási szerződés keretében Tar Község 
közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátására Laczkó Csabával 
szerződést köt. 
3./ Laczkó Csabát a közbeszerzési szakértői feladatok 
elvégzéséért összesen 359.000 FT+0% azaz bruttó 
háromszázötvenkilencezer forint díjazás illeti meg. 
 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére, a jegyző ellenjegyzése mellett. 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 
Határidő: 25 nap 
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11./ N A P I R E N D 
Előterjesztés Javaslat a gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés biztosítása Tar 
településre kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására  
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Két ajánlat érkezett be.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés biztosítása Tar 
településre kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat, azt a határozati javaslat szerint 
javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés 
biztosítása Tar településre kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat, azt a határozati 
javaslat szerint javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a gyermekétkeztetés és szünidei 
étkeztetés biztosítása Tar településre kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok 
elbírálására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem 
és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozza: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
200/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Javaslat 
a gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés biztosítása 
Tar településre kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett 
ajánlatok elbírálására lezárását az alábbiak szerint 
elfogadja: 
1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott gyermekétkeztetés 
és szünidei étkezés biztosítása Tar településre az 
összességében legkedvezőbb ajánlatot adó MORKA ÉS 
RON Kft-vel (székhely: 3070. Bátonyterenye, 
Jószerencsét út 26.) köt 2017. január 1-től határozatlan 
idejű vállalkozói szerződést. 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, a 
jegyző ellenjegyzése mellett. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Határidő: 2016. december31. 
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12./ N A P I R E N D 
Javaslat a 3073 Tar, Szondy György út 138.szám alatt lévő ingatlan értékesítésének 
későbbiekben történő értékesítésére 
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nyílt versenytárgyalási kiírás történt, vételi ajánlat nem jött. Úgy gondolom, hogy a 
későbbiekben, rövidebb időn belül ne hirdessük meg az ingatlant, ha olyan vevő jelentkezne, 
aki olyan árajánlatot ad, ami az önkormányzatnak előnyös akkor vegyük újra napirendre. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek úgy javasolja 
elfogadni, hogy a Szondy György út 138. számú önkormányzati ingatlan eladási szándékára 
vonatkozó határozatát is vonja vissza. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosítási 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 Szondy György út 138. szám alatti 
ingatlan értékesítési szánékának visszavonására vonatkozó határozati javaslatot,  
amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta a „Javaslat a 3073 Tar 
Szondy György út 138. szám alatt lévő ingatlan 
értékesítésének későbbiekben történő értékesítésére” 
című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonát képező 3073 Tar, Szondy 
György út 138. ingatlana tekintetében  a 116/2016. (V.26.) 
számú határozatában foglalt értékesítési szándékát 
visszavonja. Az ingatlant nem kívánja értékesíteni. 
Felelős: szöveg szerint  
Határidő: szöveg szerint 
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13. N A P I R E N D 
Javaslat önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés jóváhagyására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az ÖNKORMÁNYZATI ASP 
RENDSZR SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS jóváhagyására vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2016.(XII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
jóváhagyja a Magyar Államkincstár és Tar Község 
Önkormányzata továbbá a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal között kötött - határozat 
mellékletét képező – ÖNKORMÁNYZATI ASP 
RENDSZR SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-t.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját az ülést bezárja. 
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Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                            jegyző 


