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Iktatószám: ….............../2019. 
 

 
1. számú jegyzőkönyv 

 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 16-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 
Bognár Balázs    alpolgármester 
Ágasvári Zsolt   képviselő 
Lőrincz Gábor    képviselő 
Dr.Román Kinga   képviselő 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József     képviselő 
 
Meghívottak: 
Kis Anita    aljegyző 
Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 
 
László Istvánné   könyvtári szolgáltató hely könyvtárosa 
  
Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Javasolom, hogy az üléstervben tervezett, meghívó szerinti 12./ napirendi pontot – Az 
önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 2018. 
évben kapott támogatás felhasználásáról.” vegyük le naprendről, azt a következő rendes 
ülésen tárgyaljuk meg. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a a 2019. évi ülésterv és ez által a 
módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
213/2018. (XII.18.) számú határozatával elfogadott 2019. 
évi üléstervben szereplő 2019. január 12-i ülésre tervezett  
9. napirendi pontot „Az önkormányzata által pénzügyi 
támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 2018.  
évben kapott támogatás felhasználásáról.” napirendet a 
következő rendes ülésén tárgyalja meg. 
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A zárt ülés 2./ napirendje okafogyottá vált, mivel a kérelmező visszavonta kérelmét, így 
annak levételét is javasolom. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 
január 16-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három 
évben. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ 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 
Előkészítette: Kis Zsoltné ügyintéző 
Előterjesztő: Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
4.) Javaslat A közérdekű adatok megismerésére 
irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
szabályzata” felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné ügyintéző 
 
5.) Javaslat 2019. évi rendezvénytervének elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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6,/ Beszámoló a polgármester 2018. évi igénybevett 
szabadságáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző Tóth Anita igazgatási 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságolási 
ütemtervére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött 
szerződés felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9,/ Javaslat Tar Község Önkormányzata, valamint Tar 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat a téli rezsicsökkentés végrehajtása 
tárgyában a tüzelőanyagot természetben biztosító 
gazdálkodó szervezetnek ajánlattételi felhívás 
kiküldésére . 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat a Főnix MMK Nonprofit Közhasznú Kft 
részére kiadott -„GINOP-5.1.7-17 kódszámú pályázati 
felhívás keretében beadásra kerülő „Autóalkatrész 
felújítási üzletág fejlesztése a társadalmi vállalkozási 
jelleg erősítése érdekében- szándéknyilatkozat utólagos 
jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Beszámoló a Tar Községért Közalapítvány 2018. 
évi tevékenységéről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bognár Balázs elnök 
Előterjesztő: Bognár Balázs elnök 
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Zárt ülés 
 
1./ Javaslat Balogh Attila 3073 Tar, Szondy György út 
149.sz. alatti lakosok birtok összevonási célú önkéntes 
földcserére vonatkozó kérelmének elbírálására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző Tóth Anita igazgatási 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./Javaslat Antal Bálint Gergely (3073 Tar, 
Köztársaság út 26.) birtok összevonási célú földcserére 
vonatkozó kérelmének elbírálásra. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző Tóth Anita igazgatási 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 
1./ N A P I R E N D 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok 
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 
3/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 
polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót, valamint az 
190/2018.(XI.21.), 192/2018.(XI.21.), 193/2018.(XI.21.), 
194/2018.(XI.21.), 196/2018.(XI.21.), 197/2018.(XI.21.), 
198/2018.(XI.21.), 199/2018.(XI.21.), 212/2018.(XII.18.), 
215/2018.(XII.18.),216/2018.(XII.18.), 217/2018.(XII.18.) 
számú határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul vette. 
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2./ N A P I R E N D 
Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet 
követő három évben előterjesztés 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 
4/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata 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 
2019. év (100%): 20.000.000,-   0,- 
2020. év (100%): 19.000.000.-   0,- 
2021. év (100%): 18.000.000.-                            0,- 
2022. év (100%): 20.000.000,-   0,- 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    polgármester 

 
3./ 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 
Előkészítette: Kis Zsoltné ügyintéző 
Előterjesztő: Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
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Kis Anita aljegyző 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége közérdekű adatok megismerésére irányuló 
kérelmek intézéséről és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 
előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
Bognár Balázs alpolgármester 
A Közalapítvány pótolta a hiányosságot, hamarosan feltöltésre kerül Tar Község honlapjára. 

 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége közérdekű adatok megismerésére irányuló 
kérelmek intézéséről és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról 
szóló határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2019.(I.16.) 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. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 

4.) N A P I R E N D 
Javaslat A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata” 
felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné ügyintéző 

 
Határozati javaslat és szabályzat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Kis Anita aljegyző 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a közérdekű adatok megismerésére 
irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adtok nyilvánosságra hozatalának 
szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, az a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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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” felülvizsgálatára 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 
6/2019.(I.16.) határozata 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta„ A közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 
hozatalának szabályzata” (továbbiakban: szabályzat) 
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést.  
A felülvizsgálat során megállapított módosult adatok 
átvezetését az alábbiak szerint jóváhagyja 
A szabályzat: 

- preambulumában:	
„és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
27. §-a alapján „ szövegrész törlésre kerül 

- 6.	oldal	Telefonon	ügyfélfogadási	időben:	bekezdésben	
Kis Anita aljegyző 
A szabályzat 4.számú melléklet szerinti költségvetési évre 
megállapítandó díjat jóváhagyja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az adatváltozásokat szabályzaton 
vezesse át, és publikálja azt Tar Község Honlapján! 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

5.) N A P I R E N D 
 Javaslat 2019. évi rendezvénytervének elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kérdésként merült fel, hogy az egyes, iskolával 
közös rendezvények költségei mit takarnak. 
 
László Istvánné könyvtáros 
A költségek a szereplők és a vendégek megvendégelését, valamint a jutalmakra fordított 
összeget tartalmazzák. Ez az összeg nem fedezné a költségeket, az Iskola is minden esetben 
hozzájárul a rendezvény költségeihez. Az általuk a rendezvényre fordított összeget nem 
tudom pontosan megmondani, de kb. ugyanennyit tesznek hozzá. 
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Tariné Molnár Anikó képviselő 
Sokallom az összeget. Ha az iskola odaadja a gyerekeknek az ajándékot, a megvendégelésre a 
15/e forint sok. 
 
László Istvánné könyvtáros 
Az ajándékot is közösen adjuk. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
Ahol az Iskola is részt  vesz, ott kevesebb költséget javasolok. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az elmúlt évben is ilyen összegek voltak, és tudomásom szerint nem is lett mind elköltve. 
Nem gondolnám, hogy ezt az összeget le kellene faragni. 
 
Tóth József képviselő 
Ha közös rendezvény van, akkor az a költségeket is közösen kell állni, és hozz kell járulni. 
Nekem ez a véleményem. A 15/e forint olyan minimális összeg. 
 
László Istvánné könyvtáros 
A rendezvényeken a civil szervezetek is részt vesznek. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
Jó, elfogadom, visszavonom a módosító javaslatomat. 
Turopoli Zsolt polgármester és László Istvánné könyvtáros részletesen ismerteti a 
további rendezvényeket. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2019. évi 
rendezvénytervére 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 
7/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Javaslat Tar Község 2019. évi 
rendezvénytervezetére” című javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tar 
Község Önkormányzata 2019. évi rendezvénytervezetét a 
határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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A 7/2019.(I.18.) határozat 1.sz. melléklete 

TAR KÖZSÉG 2019. ÉVI 
RENDEZVÉNYTERVEZETE 

Ideje A rendezvény megnevezése Helye Felelősök Tervezett 
költségek 

2019.									
Január22.	kedd	

Magyar	Kultúra	Napja																																																	
Himnusz	és	Szózat	versmondó	

verseny	

Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné																																	
Sándor	Rózsa	Anita	

15.000.-Ft	

Február	15.	
péntek	

Farsangi	szokások,hagyományok"	
tari	módra	"/Kultúrházak	éjjel-
nappal	rendezvénysorozat	

keretében/		

	Művelődési	Ház	nagyterme	 László	Istvánné,	Szabó	
Tamásné,	Helyi	Civil	
Szervezetek	vezetői	

30.000.-Ft	

Március	13.	
szerda	

Műveltségi	Vetélkedő	1848-49	
emlékére					

Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné,		Rózsa	
Anita	

15.000.-Ft	

Március	14.	
csütörtök	

Megemlékezés	az	1848-49	es	
Forradalom	és	Szabadságharc	

emlékére																																			

Tari	Kodály	Zoltán	Általános	
Iskola		

Tar	Község	Önkormányzata	
Helyi	Intézmények,	Civil	
Szervezetek																								

15.000.-Ft	
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Április	
11.csütörtök	

Ünnepi	délután	a	Költészet	Napja	
alkalmából																		

Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné,		Sándor	
Rózsa	Anita,	Nagyné	Solti	
Angelika,	Civil	szervezetek												

25..000.-Ft	

Május	24.	
péntek										

Gyermeknapi	vidámságok													Önkormányzat	melletti	
terület	

Tar	Község	Önkormányzata																																																					100.000.-Ft	

Június	
01.szombat	

dr.Tuzson	János	Emléknap	 Tuzson	Arborétum	 Tar	Község	Önkormányzata	 400.000.-Ft	

Június	29.-										
/1	nap	/	

Muzsikál	az	erdő	 Tar	Lőrinc	udvarház	 Tar	Község	Önkormányzata	
Muzsikál	az	Erdő	
Alapítvány	

500.000.-Ft	

Augusztus																	
16-17-18															

/péntek,szomba
t	vasárnap	/													

Falunap	Tar	községben	 Általános	Iskola	parkja	 Tar	Község	Önkormányzata												2.000.000.-Ft	

Szeptember	
26.csütörtök	

Ünnepi	délután	a	Magyar	Népmese	
Napja	alkalmából	

Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné,	Szabó	
Tamásné,Tari	Mária	,	
Sándor	Rózsa	Anita	,	
Nagyné	Solti	Angelika	

20.000.-Ft	

Szeptember	
28.szombat								

Szüreti	Vígasságok	Taron	 Falu	központja,	Fő	út	 Tar	Község	Önkormányzata	
Helyi	Intézmények,										
Civil	szervezetek																																																																																

350.000.-Ft	

Október	
04.péntek	

Idősek	napi	ünnepi	rendezvény	 	Művelődési	Ház	nagyterme	 Tar	Község	Önkormányzata																	200.000.-Ft	

Október	
21.hétfő	

Műveltségi	vetélkedő	a	Nemzeti	
ünnep	alkalmából	

Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné												
Sándor	Rózsa	Anita	

15.000.-Ft	
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Október	22.	
Kedd	

Nemzeti	Ünnep	az	1956-os	
Forradalom	és	Szabadságharc	
emlékére/fáklyás	felvonulás	/													

Az	Önkormányzat	előtti	
tér,Emlékmű	

Tar	Község	
Önkormányzata,	Helyi	
Intézmények,	Civil	
szervezetek																											

15.000.-Ft	

November	08.	
péntek	

Márton	napi	Libaságok	Taron	 Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné,	Szabó	
Tamásné,	Helyi	
Intézmények,	Civil	
szervezetek	

35..000.-Ft	

December	01.	
vasárnap	

Adventi	Koncert	 Művelődési	Ház	nagyterme	
Tar	Község	Önkormányzata	

150.000.-Ft	

December	
06.péntek	

Falu	Mikulása	 Helyi	Intézmények	
Falu	központja	

Tar	Község	Önkormányzata	 50.000.-Ft	

December	
19.csütörtök	

Karácsonyi	ünnepi	délután	és	
karácsonyi	vásár	

Művelődési	Ház	melletti	
terület	

Tar	Község	Önkormányzata	 150.000.-Ft	
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László Istvánné elhagyja az üléstermet. 
 
6,/ N A P I R E N D 
 Beszámoló a polgármester 2018. évi igénybevett szabadságáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a polgármester 2018. évi igénybevett 
szabadságára 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 
8/2019.(I.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzata 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  

 
2019. évben 52 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint: 
 
Alapszabadság: munkanap/év  2019.01.01. – 2019.10.31. 32 munkanap 
 
Gyermekek után 
járó pótszabadság: munkanap/év  2019.01.01. - 2019.10.31.  6  munkanap 
 
2018. évben fel nem használt szabadság:      14 munkanap 
 
 
2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szurdokpüspöki Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy Tar Község Polgármestere részére a jelen 
határozat 1. pontja szerint a 2019. 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  2018. évi ki nem vett szabadság kiadásáról  2019.03.31-ig. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: jegyző 
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7./ N A P I R E N D 
 Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Módosítom az előterjesztést azzal, hogy január 15-én voltam szabadságon, így a januári 
szabadság mértéke 3-ra emelkedik. 
Az Április 10-12, helyett 10-11-e legyen és ott a szabadság mértéke 2 nap. Így összességében 
nem fog módosulni a szabadság napok száma. 
 
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. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a polgármester 2019. évi szabadságolási 
ütemtervére vonatkozó módosított határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Turopoli Zsolt polgármester 2019. évi szabadságolási 
ütemtervét a határozati javaslat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
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A 9/2019.(I.16.) határozat melléklete 

Szabadságolási ütemterv Turopoli Zsolt polgármester úr részére 
2019. évben.                                                                                                       

2019. évi megállapított szabadság mértéke: 38 nap                              
Áthozott szabadság mértéke 14 nap 

Hónap 
Tervezett szabadság 

időpontja  Szabadság mértéke 
Január 10, 23, 15, 3 nap 
Február 07-08, 22 3 nap 
Március 01-11, 22 8 nap 
Április 10-11 2 nap 
Május 02-03, 23-24 4 nap 
Június 13-14 2 nap 
Július 18-31 10 nap 
Augusztus 01-02, 08-14, 28-30 11 nap 
Szeptember 02-03, 19-20 4 nap 
Október 15, 24-29 5 nap 
November     
December     
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8./ N A P I R E N D 
Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött 
szerződés felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a foglalkozás-egészségügyi ellátásra 
kötött szerződés felülvizsgálatára 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 
10/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szalkai 
és Társa Kft. Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a 
foglalkozás-egészségügyi ellátásra a szerződést 
felülvizsgálta és helybenhagyta.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
9,/ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata, valamint Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
között kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
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Vélemény 
 
Kis Anita aljegyző 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata, 
valamint Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 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, 
valamint Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött Együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 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 
11/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar 
Község Önkormányzata, valamint Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta és a határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
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A 11/2019.(I.16.) határozat 1. számú melléklete 

 

Együttműködési Megállapodás 

amely létrejött egyrészről 

Tar Község Önkormányzata 3073 Tar Szondy György út 92. (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3073 Tar Szondy György út 92. (a továbbiakban: 
Nemzetiségi Önkormányzat) között az alábbiakról: 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80.§ (2) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) alapján Tar Község Önkormányzata és Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 

A megállapodás az alábbi jogszabályok figyelembevételével jött létre: 

• nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban:Mötv.) 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 36/2011.(XII.31.) (a 

továbbiakban: Áhsz.) 
• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 
A megállapodás főbb területei: 

1.A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei. 
2.Testületi ülések előkészítése. 
3.Testületi, tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, 

iratkezelési, postázási feladok ellátása. 
4.Költségvetés tervezése, beszámolás. 
5.Költségvetési gazdálkodás rendje. 
6.Ellenőrzési feladok ellátása. 
7.A feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése, kivétel a telefonhasználat. 
 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei: 
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés 
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 
feladok ellátásáról. 

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 16 
órában biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt -
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén (3073 Tar Szondy György 
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út 92.)- helyiség ingyenes használatát, továbbá az irodahelység fenntartási költségeit is az 
Önkormányzat visel. 

Fogadónapokhoz, a testületi ülésekhez, a közmeghallgatás lebonyolításához szükség szerint 
biztosítja az I. emeleti tanácskozó termet. Amennyiben a várható résztvevők előzetesen 
becsült száma igényli, akkor a Művelődési Ház Nagytermét biztosítja az Önkormányzat. 

2. Testületi ülések előkészítése: 
Meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, testületi ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartások 
vezetése a hozzájuk szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításával. 

3. Testületi, tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, iratkezelési, postázási feladok ellátása: 

A testületi döntések és tisztségviselői döntések előkészítése, nyilvántartása, sokszorosítása, 
postázási feladatok ellátása, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatban nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása az Önkormányzat 
feladata. 

A Nemzetiségi Önkormányzat üléseit a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében elnökhelyettese hívja össze. A Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit a jegyző, az aljegyző, illetve a munkaköri leírás 
szerinti ügyintézője készíti el, illetve irattárazza. A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóját és 
jegyzőkönyvét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles aláírni. A Nemzetiségi 
Önkormányzat ülésén a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személy köteles a jegyzőkönyvet 
annak elkészítésétől számított 3 napon belül hitelesíteni. 

A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein, zárt ülésen is részt vesz a jegyző, az aljegyző, a 
munkaköri leírás szerinti ügyintéző. 

A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein az Önkormányzat megbízásából és képviseletében a 
jegyző, az aljegyző jelzi amennyiben törvénysértést észlel. 

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról 
a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége útján gondoskodik jelen 
megállapodásban foglaltak szerint. 

Az Njt. által meghatározott nemzetiségi jogok a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, 
hagyományápolás és kultúra, helyi sajtó, esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás, szociális 
ellátás kérdéskörökben a nemzetiségi lakosságot érintő helyi önkormányzati határozatot, 
rendeltet a képviselő-testület csak a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével alkothatja 
meg. 

4. Költségvetés tervezése, beszámolás: 
Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számlával, törzskönyvi 
azonosítószámmal, adószámmal rendelkezik. 
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A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 
külön elemi költségvetésben kell szerepeltetni, a gazdálkodásról önálló könyveket kell vezetni 
és önálló beszámolót kell készíteni. 

Éves költségvetés tervezet: 

A költségvetési koncepció összeállítása előtt, amennyiben azt Nemzetiségi Önkormányzat kéri 
-az Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi 
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. 
törvény 64.§ (1) bekezdése alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ 
(1) bekezdése hatályt vesztette, így ennek értelmében költségvetési koncepció megalkotása 
nem kötelező, viszont a tervezés megkezdéséhez iránymutatásul szolgálhat -a jegyző, az 
aljegyző a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével (a továbbiakban: elnök) áttekinti a 
Nemzetiségi Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, ehhez 
rendelhető kiadásait és bevételi forrásait. 

A jegyző, az aljegyző és az elnök által közösen elkészített, következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepcióját- amennyiben készül- az elnök benyújtja a képviselő-testületnek. A 
koncepciót a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, határozatot hoz. 
Amennyiben az Áht. nem ír elő koncepció készítési kötelezettséget, akkor Nemzetiségi 
Önkormányzat esetileg dönt arról, hogy készít-e költségvetési koncepciót. 

A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési koncepciójáról- amennyiben az 
készül- véleményt alkot határozat formájában. A Nemzetiségi Önkormányzat véleményét 
tartalmazó határozatot az elnök átadja a jegyzőnek, az aljegyzőnek, a költségvetési koncepciót 
tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt 5 nappal, melyet az Önkormányzat koncepció-
tervezetéhez csatolni kell. 

Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójáról hozott határozatot és az 
Önkormányzat költségvetési koncepciójáról kialakított véleményt tartalmazó határozatot 
egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek, az aljegyzőnek. 

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat véleményével együtt tárgyalja meg a 
koncepciót –ha készül- és hozza meg a határozatát. 

A jóváhagyott koncepció és határozat Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó részéről a 
jegyző, az aljegyző szóban, illetve külön kérés alapján írásban tájékoztatja az elnököt. 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges 
adatokat a jegyző, az aljegyző –a költségvetési törvényből adódó részletes információk 
rendelkezésre állását követően haladéktalanul- közli a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. 
Az elnök további adatokat, információt kérhet a tervező munkájához. 

Az elnök tárgyév február 5-ig írásban átadja a jegyzőnek, az aljegyzőnek a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az 
elnök külön kérésére a jegyző, az aljegyző készíti elő a határozat tervezetet, de annak 
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előterjesztése az elnök feladata. Az elkészített költségvetési határozat tervezetet a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény szerint február 15-ig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta 
el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig 
nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének. 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését határozatban állapítja meg. A Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési szerkezetére az Áht.23.§-ban és az Avr. 24.§ és 28.§- ában foglalt 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét- a 
nemzetiségi közügyeket érintő ügyekben- véleményezi, az erről szóló határozatát a 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek, 
az aljegyzőnek olyan határidőben, hogy az a képviselő-testület részére írásban a képviselő-
testületi meghívóval kiküldhető legyen. 

Az Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási 
előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért az Önkormányzat felelősséggel nem 
tartozik. 

Előirányzatok módosítása: 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el vagy 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatin belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a 
költségvetésről szóló határozatát. 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján módosítható. Az előirányzatok módosítására, 
átcsoportosítására az Áht. 34.§ rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Információszolgáltatás a költségvetésről: 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el és erről információt 
úgy szolgáltat a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége felé, hogy 
az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni. 

Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának: 

- 2019. február 15-ig a képviselő-testület elé terjeszti a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetését 

-2019. májusi ülésen beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetés végrehajtásáról 

-2019. augusztus hónapban számot ad a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. 
félévi teljesítéséről 

-2019. november hónapban a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi I-III negyed 
éves költségvetésének teljesítéséről ad számot. 
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 A tájékoztatás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 
határozatában megjelenő előirányzatok és teljesítési adatok, illetve a költségvetési 
egyenleg alakulását. 

Az elnök a felsorolt tájékoztatási kötelezettségekhez írásban a jegyző, az aljegyző részére 
információt szolgáltat. Az információnak hasonló szerkezetűnek kell lenni, mint a 
költségvetés. Az információszolgáltatás határidejét a jegyző, az aljegyző állapítja meg, 
figyelembe véve az Önkormányzat üléstervét. 

Éves zárszámadás: 

A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint éves 
költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és 
kiadásról el kell számolni. A zárszámadási határozat tervezetet az elnök állítja össze a 
vonatkozó jogszabályokban előírt tartalommal. A feladat végrehajtásához a jegyző, az 
aljegyző segítséget nyújt. 

A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását az elnök a költségvetési évet követő ötödik 
hónap utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé, aki 
határozatot hoz. 

5.Költségvetési gazdálkodás rendje: 

Költségvetési gazdálkodás végrehajtása: 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége látja el. A Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési gazdálkodását a Gazdálkodási Szabályzat szerint az abban 
megjelölt személyek kötelesek végezni. 

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás 
végzésére jogosult személyeket Nemzetiségi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzata 
tartalmazza. 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős. 

Kötelezettségvállalás rendje: 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. 

Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelőzően, írásban lehet. 

Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a 150.000 forintot el nem érő 
kifizetéshez. 
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Pénzügyi ellenjegyzés rendje: 

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni. 

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzati terhére vállalt kötelezettség esetén a 
jegyző, az aljegyző vagy az általa írásban kijelöl, a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége állományába tartozó, jogszabályban előírt végzettséggel, 
képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. 

A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre 
áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás 
nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

Teljesítés igazolás rendje: 

A teljesítés igazolására jogosult személyeket a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írásban 
jelöli ki. 

A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 
kötelezettségvállalás esetében- ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 
teljesítését követően esedékes- annak teljesítését. 

A teljesítését az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az 
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

Érvényesítés rendje: 

Az érvényesítést a jegyző, az aljegyző vagy az általuk írásban kijelölt, a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének állományába tartozó, jogszabályban 
előírt végzettséggel, képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. 

Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet és e megállapodás előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 

Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésének tartalmaznia 
kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 

Utalványozás rendje: 

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban 
felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni készpénzes 
fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli 
rendelkezéssel lehet az Ávr. előírásainak betartásával. 
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Összeférhetetlenségi szabályok: 

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem 
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
személlyel. 

Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

A pénzügyi ügyintéző a Nemzetiségi Önkormányzatnál kötelezettségvállalásra, pénzügyi 
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésére, utalványozására jogosult személyekről 
és aláírás- mintájukról naprakész nyilvántartást vezet. 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése, pénzforgalma: 

A Nemzetiségi Önkormányzat az OTP Bank-nál vezetett önálló fizetési számlával 
rendelkezik. 

SZÁMLASZÁM: 11741024-15830463 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos 
minden pénzforgalom külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti fizetési 
számlán bonyolódik. A számlához kapcsolódóan az aláírásra jogosultakat megbízni kizárólag 
a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult. 

A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége felelős a pénzforgalmi 
előírások betartásáért a fenti számlával kapcsolatban. A bankszámlakezelést a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének kijelölt dolgozója jelen megállapodás, a 
Gazdálkodási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint végzi. 

A Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárat vezet, készpénzforgalmát a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének pénztárában bonyolítja. A házipénztári 
pénzkezelést a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének kijelölt 
dolgozója jelen megállapodás, a Gazdálkodási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzatban 
foglaltak szerint végzi. 

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje: 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatit 
jelen megállapodás, a Gazdálkodási szabályzat és a vonatkozó szabályzatok, illetve 
jogszabályok szerint kell ellátni. 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási adminisztrációs feladatait a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének kijelölt dolgozói végzik. 
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A Nemzetiségi Önkormányzat analitikus és főkönyvi nyilvántartási feladatait, 
vagyongazdálkodási feladatait a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltségének dolgozói látják el. 

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeiből 
vásárolt eszközt nyilvántartásba vétel céljából a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége illetékes dolgozójának bemutatni, a számla teljesítés igazolásáról, 
utalványozásáról gondoskodni. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 
az elnök a felelős. 

 

Ellenőrzési feladatok ellátása: 

A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzési feladatainak ellátásáért az elnök a felelős. 

A Nemzetiségi Önkormányzat a függetlenített belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége útján gondoskodik. A 
Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait- külön megállapodás alapján –a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége a vonatkozó jogszabályok 
–különös tekintettel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira-, a nemzetközi, valamint az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók 
figyelembevételével, valamint a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltség belső ellenőrzési vezetője által készített és a jegyző által jóváhagyott Belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint látja el.  

A függetlenített belső ellenőrzés működtetéséért az elnök, a jegyző és az aljegyző felelősek. 

A függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátását. 

A függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátását a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltség –mint külső szolgáltató- és Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
által kötött megállapodás rögzíti. 

Együttműködés egyéb területei: 

A Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat lehetőségeik keretén belül 
együttműködnek és elősegítik: 

• a munkanélküliek foglalkoztatását, 
• a tanulásban elmaradott roma tanulók felzárkóztatását, 
• a jó tanulók támogatását, 
• a szociálisan rászorulók segélyezését, a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését. 

Minden lehetséges eszközzel azon lesznek, hogy 
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• a nemzetiséghez tartozó lakosság lehetőségei szerint hasznos munkát végezzen a 
településen, 

• a munkájukkal példát mutassanak, 
• a munkabér jövedelmeikből eleget tegyenek lakás-takarékpénztári, közüzemi 

szolgáltatási és adófizetési kötelezettségüknek, 
• a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy közreműködik a roma nemzetiség közcélú 

munkájának megszervezésében, ellenőrzésében, 
• a Nemzetiségi Önkormányzat kéri, hogy a nemzetiséghez tartozó lakosság 

esélyegyenlőségét, felzárkózását az Önkormányzat kísérje figyelemmel és biztosítsa. 
Záró rendelkezések: 

Megállapodó felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat  
megbízatásának idejére kötik, évente január 31-ig felülvizsgálják. A megállapodás az 
Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat határozatával válik elfogadottá, 
rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.  

 

A megállapodást Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……/2019.(…….) számú 
határozatával, Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2019.(……..) 
számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Tar, 2019. január …… 

______________________   ______________________________________ 

    Turopoli Zsolt     Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről 

     polgármester      Szabó Józsefné elnök 
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10./ N A P I R E N D 
Javaslat a téli rezsicsökkentés végrehajtása tárgyában a tüzelőanyagot természetben 
biztosító gazdálkodó szervezetnek ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Több helyen érdeklődtem, egyeztettem. A Magyar Faluszövetség is vizsgálta a lehetőségeket. 
Talán ez a legegyszerűbb és célravezetőbb megoldás. Mindenki megkapja az utalványt, azt az 
adott helyen beválthatja. Szerződést kötünk a Tüzéppel, a beváltott utalványok alapján fogunk 
elszámolni. A jogosult választhat, hogy gázt visz el, fát vagy szenet. 
A Kocsis Tüzép jelezte, hogy fát nem tud adni. 
A szállítást mindenkinek magának kell megoldani. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a téli rezsicsökkentés végrehajtása 
tárgyában a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezetnek ajánlattételi 
felhívás kiküldésére 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 
12/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a téli rezsicsökkentés 
végrehajtása tárgyában a tüzelőanyagot természetben 
biztosító gazdálkodó szervezetnek ajánlattételi felhívás 
kiküldésére” című javaslatot és az alábbi döntést hozza:  

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a téli 
rezsicsökkentés tárgyában, a 416384 ebr42 azonosító 
számon nyilvántartott támogatói okiratban kapott 
támogatás felhasználása tárgyában az alábbi gazdasági 
szervezeteknek ajánlattételi felhívást küld ki:  
 

a.) Kocsis Tüzép Kft. 3060 Pásztó Irinyi út 2731. hrsz 
b.) Boltív Tüzép Kft. 3060 Pásztó Kossuth Lajos u. 116. 
c.) Pásztói Tüzép Kft. 3060 Pásztó Ifjúság út 1. 
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2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő: 2019. január 21. 
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A 12/2019.(I.16.) határozat melléklete 

 
Ajánlattételi felhívás 

1. Az ajánlatkérő neve:  Tar Község Önkormányzata 

Címe:    3073 Tar Szondy György út 92. 
Telefon/fax szám:  06-32-470-777/06-32-470-444 

Képviselő:   Turopoli Zsolt polgármester 
 

2. Beszerzés tárgya:   a 416384 ebr 42 azonosítószámon nyilvántartott téli  
rezsicsökkentés tárgyában a tüzelőanyagot természetben  
biztosító gazdálkodó szervezettől ajánlat kérése   
 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
Tar Község Önkormányzata támogatást nyert a 416384 ebr 42 azonosítószámú, a téli 
rezsicsökkentés támogatása keretében,  tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó 
szervezettől ajánlat kérése . A gazdálkodó szervezetnek az alábbi tételeket kell biztosítania: 
 
szén:     3 háztartás 
tüzifa:     249 háztartás 
propán butános palackos gáz: 4 háztartás 
 
Háztartásonként 12.000 Ft összegű támogatás adható. A 3. pontban megjelölt tételek 
mennyisége változhat, mert a háztartások egyszeri módosítást kezdeményezhetnek. 
 
4. A szerződés meghatározása: szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: határozott idejű, 2019. december 15.  
6.A teljesítés helye: gazdálkodó szervezet telephelye 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a megbízott által kiállított számla ellenében a kézhezvételt 
követő 30 napon belül banki átutalással teljesíti. 

8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
(egyszerű másolatban is benyújthatók) 

a) Két db referencia megnevezése, 

b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

9.A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. február 06., 16:00 óra 
11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
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12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy 
személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu). 
 
A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb ár. 
 
Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét, illetve az 
ajánlati árat (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 
 
13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2019. február 15. 
14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: Díjmentes 
b) Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 
példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat 
(üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

 
Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem 
releváns. 
c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 

  Turopoli Zsolt polgármester 
 Tel.: 06-32-470-777 

 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 
eljárás, ha : 
- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 

- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 

- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 
ajánlattevő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, 
- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 
Tar, 2019. január  ………….. 
 
 
      Turopoli Zsolt 
      polgármester 
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11./ N A P I R E N D 
Javaslat a Főnix MMK Nonprofit Közhasznú Kft részére kiadott -„GINOP-5.1.7-17 
kódszámú pályázati felhívás keretében beadásra kerülő „Autóalkatrész felújítási üzletág 
fejlesztése a társadalmi vállalkozási jelleg erősítése érdekében- szándéknyilatkozat 
utólagos jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:  Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Zrínyi út 19. számú ingatlanban működő cég szeretne 
bővíteni a tevékenységüket, melyre pályázatot kívánnak beadni. Ehhez szándéknyilatkozatra 
volt szükségük, melyet kiadtam, ennek a jóváhagyását kérem a testülettől. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Főnix MMK Nonprofit Közhasznú 
Kft részére kiadott -„GINOP-5.1.7-17 kódszámú pályázati felhívás keretében beadásra 
kerülő „Autóalkatrész felújítási üzletág fejlesztése a társadalmi vállalkozási jelleg 
erősítése érdekében- szándéknyilatkozat utólagos jóváhagyására 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 
13/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólag 
jóváhagyja a Főnix MMK Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére kiadott aláírt szándéknyilatkozatot a GINOP-5.1.7-
17 kódszámú pályázati felhívás keretében beadásra kerülő 
„Autóalkatrész felújítási üzletág fejlesztése a társadalmi 
vállalkozási jelleg erősítése érdekében” című pályázat 
tárgyában. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

12./ N A P I R E N D 
 Beszámoló a Tar Községért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bognár Balázs elnök 
Előterjesztő: Bognár Balázs elnök 
 
Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Bognár Balázs alpolgármester (Tar Községért Közalapítvány elnöke) 
Az idén megtartottuk az első kuratóriumi ülést, és felügyelő bizottsági ülésünk is volt. Az Szja 
felajánlásokból az idei célt még nem fogalmaztuk meg. Ötletként felvetődött, hogy a Tuzson 
János nap kapcsán esetleg kisvonatot lehetne indítani, aminek a költségét a Közalapítvány 
fedezné. 
 
Kis Anita aljegyző 
Elnök Úr jelezte, hogy Közalapítványból Alapítvánnyá szeretnének alakulni, mert 
támogatásokra így tudnának pályázni.  
Mint alapítónak lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy Közalapítványból 
Alapítványra módosuljon, de visszafelé ez már nem működik. Tehát ha alapítvánnyá 
alakulnak, közalapítvány már nem lehet. 
Jelenleg az az Önkormányzatnak két közalapítványa van. Az egyik a Szondy György út 55-re 
Sándor Sándor névre, a másik a Szondy György út 9-re van bejegyezve. Ez most derült ki, 
még utána járás szükséges. 
 
Bognár Balázs alpolgármester (Tar Községért Közalapítvány elnöke) 
Közalapítványt már nem lehet létrehozni, de a meglévők nem szűntek meg, és az 
alapítványokra vonatkozó szabályok érvényesek rá. Pályázatok benyújtása végett van szükség 
a módosításra, mert az elmúlt évben is elutasításra került egy 3 milliós pályázat, mert 
közalapítvány vagyunk. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Községért Közalapítvány 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló 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 
14/2019.(I.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tar Községért Közalapítvány 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, az elfogadja. 
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Napirenden kívül 
 
Ágasvári Zsolt képviselő 
Az elmúlt ülésen nem tudtam részt venni, ezért elmaradt a képviselői munkámról szóló 
beszámoló, amelyet most szeretnék pótolni. 
A testületi ülések nagy többségén itt voltam, rendes ülésről nem hiányoztam. Rendkívüli 
ülésről egyéb elfoglaltságom miatt 7 db-ról voltam távol. 
 
A Képviselő-testület Ágasvári Zsolt beszámolóját tudomásul vette. 
 
Bognár Balázs alpolgármester 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy december hónapban az „ Egy a célunk Tarért” 
Egyesületnek és a Tari Nyugdíjas Egyesületnek mint képviselő 50-50 ezer forint készpénz 
támogatást adtam, melyet az egyesületek elnökei vettek át. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester a nyílt ülést bezárja, az ülés zárt ülésként folytatódik. 

 
 

kmf 
 
 
 

Turopoli Zsolt     Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                                     jegyző 

 

 
Kis Anita 
aljegyző 


