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Iktatószám: 130-......../2019. 

 

 

22. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 25-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 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József    képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita                                       aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

56 érdeklődő állampolgár. 

 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből  

5 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt és dr. Román Kinga távolmaradásukat jelezték, az 

ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti egyetlen napirendi pontot a 

Közmeghallgatást fogadjuk el. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  napirendi javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2019.(IX.25.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

szeptember 25-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Közmeghallgatás 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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1./ N A P I R E N D 
Közmeghallgatás 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

Turopoli Zsolt polgármester 

Köszöntöm a megjelenteket. Örülök, hogy ilyen nagy érdeklődés mutatkozik. Az elmúlt év 

történéseiről, az önkormányzat gazdálkodásáról, pályázatokról és az általam fontosnak tartott 

dolgokról szeretnék számot adni. 

Kezdeném azzal, hogy idén 20 testületi ülést tartottunk ez a 21-ik. Az üléseken 7 rendelet került 

megalkotásra és 144 határozatot hoztunk. Úgy gondolom, hogy a jó előkészítésnek köszönhetően 

egyetlen törvényességi észrevételt sem kaptunk. A 20 ülés igen magas szám. Törvény szerint 6 ülést 

kötelező tartani. A 20 testületi ülés jóval meghaladja a törvény által előírt ülésszámot.  Ennek indoka, 

hogy a folyamatos pályázatokhoz szükséges döntéseket kellett meghozni. 

A következő dolog, ami igen sarkalatos kérdés a településen az ebrendészet. 

Ebben az évben ugyan 5 kutyát szállítottunk el, de több ellenőrzést is tartottunk. Ennek ellenére 

mégis többször tapasztaljuk, hogy az állattartók közterületre engedik a kutyákat. Arra kérem az itt 

jelenlévőket, hogy Önök is szóljanak rá a kutyatulajdonosokra, ha nem megfelelően tartja kutyáját, 

vagy jelezzék a Hivatalban. 

Az elmúlt évben 255.747 Ft ebrendészeti bírság került behajtásra.  

Állatvédelmi ellenőrzést 5 alkalommal végeztünk. Egy alkalommal az állattartó az állatok 

nem megfelelő tartása miatt megfelelő tartási hely kialakítására lett kötelezve, amelyet 

végrehajtott, így nem kellett végrehajtást elrendelni. Egy esetben az eb közterületen 

támadott, az ebek elszállításra kerültek, az eljárás folyamatban van. Egy esetben az 

ingatlanon nem megfelelő tartási módot tapasztaltunk és az ebek nem rendelkeztek 

védőoltással és transzponderrel, így haladék adásával pótlásra hívtuk fel az ebtartót. 

Még mindig  elmondható, hogy a kutyatartással kapcsolatban az állampolgárok hiányosan 

teljesítik a kötelezettségeiket. 

Itt is felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy az ebeket 3 hónapos korban védőoltással, 4 

hónapot betöltött ebet transzponderrel –chippel- kell ellátni. 

Ennek hiánya bírságot von maga után. 

Kérjük az eb tartókat a vonatkozó szabályok betartására. 

 

A szociális bizottság 7 alkalommal ülésezett, 24 határozatot hozott zárt ülésen, 27-et pedig 

nyílt ülésen. 
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Polgármesteri hatáskörben 272 határozat került meghozatalra. Ezek a tüzifa (181), temetési 

segély(16), egyedi méltányosság (67), újszülött támogatás (0), felsőoktatási támogatás (7) 

illetve nyelvvizsga támogatás (1) tárgykörben születtek. 

Többször jeleztük, de még mindig nem élnek vele a szülők, hogy az újszülött támogatást 

vegyék igénybe. Itt is kérem, hogy szóljanak egymásnak, ha környezetükbe újszülött érkezik.   

Gyermekvédelmi támogatásban 159 gyermek részesült, Erzsébet utalványban 278 gyermek 

részesült. 33 személy részére ad az önkormányzat lakhatási támogatást, amely valamely 

szolgáltató részére kerül átutalásra.  

Gyermekétkeztetésben 2018. téli szünetben 36, 2019. tavaszi szünetben 22, 2019. nyári 

szünetben 79 gyermek részesült. 

Adóhatósági tevékenység 

2019. évben kiadott adó- és értékbizonyítványok száma:   23  db 

2019. évben kiadott működési engedélyek, illetve igazolások száma:   1  db 

2019. évben kiadott szálláshely üzemeltetési engedélyek száma:   0  db 

Kérjük a Tisztelt lakosokat, vállalkozókat, hogy a naprakész adónyilvántartás érdekében az 

adókötelezettséget érintő változásokat az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványokon 

bejelenteni, bevallani szíveskedjenek! 

Adóbevallás (2018. évtől adatbejelentés) benyújtása szükséges többek között az alábbi 

esetekben: 

Magánszemélyek kommunális adójánál (adatbejelentés): 

 - tulajdonváltozás, haszonélvezeti jog bejegyzése esetén: eladók, vevők, 

             örökösök, haszonélvező részéről; 

 - új lakásingatlan építése, illetve átminősítés esetén; 

 - adómentesség igénylése: az az adóalany, aki az adóévben tölti be, illetve  

   korábban már betöltötte a 75. életévét (mentesség a tulajdoni hányad  

   után jár). 

Gépjárműadóban (adatbejelentés): 

- a mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő adóalany, illetve ilyen 

személyt szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany 

személygépjármű utáni adómentesség igényléséhez; 

- egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű utáni 

mentesség igénybevételéhez; 

- a gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén a rendőrhatóság igazolása alapján az 

adófizetési kötelezettség szüneteltetéséhez. 

A gépjármű tulajdonváltozás bejelentése nem az önkormányzati adóhatóságnál 

történik. Az eladónak és a vevőnek egyaránt a kormányablaknál van bejelentési, illetve 

átírási kötelezettsége. 

A gépjárműadó megállapítása, törlése törvényi rendelkezés alapján a központi 

gépjármű nyilvántartás adatai alapján történik! 
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Talajterhelési díj esetén (bevallás): 

 - nem elég megfizetni a kiszámolt összeget, hanem a megküldött nyomtatványt is  

           vissza kell juttatni) 

Iparűzési adóban (bevallás): 

 - az éves bevallások benyújtása mellett fontos a záró bevallások benyújtása a  

vállalkozási tevékenység megszüntetése, szüneteltetése esetén. 

- adatváltozás, vállalkozási tevékenység megkezdése, befejezése, szüneteltetése, 

adózási mód változása (pl. KATA-s adózásra való áttérés vagy vissza…stb.)  

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS benyújtása szükséges. 

Építményadóban (adatbejelentés): 

 - tulajdonváltozás esetén: eladók, vevők részéről; 

 - új épület építése, illetve átminősítés esetén; 

 - a helyi adótörvény alapján adómentesség igénybevételéhez. 

Az önkormányzati adóhatósághoz – a kézbesítési problémákat megelőzendő – a 

lakcímváltozást érdemes bejelenteni, de levelezési cím megadására is lehetőség van! 

A kétszer sikertelenül megkísérelt kézbesítést követően visszaérkezett hivatalos levelek, 

határozatok kézbesítés nélkül is jogerőssé (véglegessé), így végrehajthatóvá válnak! 

2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek részére – ideértve az egyéni vállalkozókat is- 

kötelező az elektronikus ügyintézés. 

Tar Község Önkormányzata elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi 

előírások alapján az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az 

ELÜGY, melyet az ügyfelek Tar község hivatalos oldalán keresztül a Hivatal/Elektronkus 

ügyintézés alatt az Önkormányzati Hivatali Portálon érhetnek el. 

 

Elektronikusan többek között az önkormányzati adók és a gépjárműadó bevallások, 

bejelentések nyújtható be, de kérhető adóigazolás, illetve folyószámla egyenleg lekérdezése 

is. 

ugyanitt kereskedelmi tevékenységgel, szálláshellyel kapcsolatos ügyek is indíthatóak. 

Az ELÜGY használatához cégek, egyéb szervezetek esetén  cégkapu létesítése és az 

önkormányzathoz meghatalmazott bejelentése szükséges. 

Egyéni vállalkozó az ügyfélkapus regisztrációja alapján tudja használni a rendszert. 

Az adóbevételek -2019. szeptember 10-i állapot- alakulása: 

Építményadó:2.429.990 Ft, magyánszermélyek kommunális adója: 1.334.983 Ft, helyi 

iparűzési adó:15.027.796. A 21-es építése kapcsán ideiglenes iparűzési adó került 

megállapításra ezért ilyen magas az összeg. Gépjáműadó:7.914.894 Ft befizetés történt. Itt is 

megjegyzem, hogy ennek 60%-át tovább kell utalni az Államnak, a fennmaradó 40 % képezi 

az önkormányzat adóbevételét. Késedelmi pótlék 17.803 Ft, talajterhelési díj 457.150 Ft 

összegbe került befizetésre. 

 

Hulladékszállítás: itt is több probléma volt és talán még van is. Cserélődött a szolgáltató és 

átszervezik a régi céget, bízunk benne, hogy javulni fog a helyzet. 

NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 2019. szeptember 30-tól NHSZ Mátra 

Hulladékkezelő Nonprofit Kft. néven működik tovább. A szemétszállítás a községben heti egy 

alkalommal minden hét szerdai napon történik.  
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A hulladék szállítására ezen kívül az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 

- a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségében megvásárolható a 

kommunális hulladék elszállítására alkalmas szemeteszsák 330 Ft-os áron. 

- a szelektív hulladék elszállítására ingyenes zsák igényelhető a Hivatal titkárságán. 

-Lomtalanításra mindenkinek egyéni igénybejelentés alapján, előre egyeztetett időpontban 

igényelhető. 

A hulladékgazdálkodási ütemtervet a közfoglalkoztatottak által minden postaládába 

eljuttatunk, ami tartalmazza a szállítások pontos időpontját és lehetőségeit. 

Ezen kívül a honlapon is elérhetők az információk. 

Szolgáltató elérhetősége: NHSZ Mátra Nonprofit Kft. 3200 Gyöngyös, Kenyérgyári út 19.  

Önkormányzati ingatlanok 

Elég sok önkormányzati ingatlannal rendelkezünk. Ezek egy jó része ki van adva. A 21-es 

ingatlan építése kapcsán is volt kiadva két ingatlan. További hasznosításukra is vannak 

terveink, amiről a pályázatok kapcsán fogok szót ejteni. 

A szolgálati lakásokra folyamatosan van  jelentkező. Úgy gondolom, hogy ezek is apró, de 

fontos bevételei az önkormányzatnak. 

Civil szervezetek. 

A működő civil szervezetek támogatása az önkormányzatnak fontos feladata, erejéhez mérten 

támogatja is azok működését. Viszonzásul az önkormányzati rendezvényeken hozzájárulnak 

azok színvonalasabbá, színesebbé tételéhez. 2019. évben a Tari Polgárőr Egyesületet 300.000, 

a Tari Nyugdíjas Egyesületet 150.000, Tari Szabadidős Egyesület 1.500.000, Tari 

Konytyvirág  Hagyományőrző Egyesület 200.000 Ft, Tar Lőrinc Baráti Kör 150.000, Egyéb 

rendezvények szervek támogatása –Öreg fiúk Labdarúgó kupa, 50.000, Dornyai Béla 

Múzeum:20.000, Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány 20.000 – 90.000 Ft 

támogatásban részesültek az önkormányzattól. Sokan kérnek támogatást az önkormányzattól, 

ezt az utolsó két szervet választottuk támogatásra. 

A Szabadidős Egyesült TAO-ós pályázatot nyújtott be amiből az öltöző berendezését újították 

fel és fűnyíró traktort vásároltak. Ehhez szükséges volt önrészt hozzátenni, ami az egyesület 

erejét meghaladta. A beruházás szükségességét elismerve állapítottunk meg magasabb 

támogatást az Egyesületnek.  

Tar Községért Aapítvány az elmúlt évben támogatta a karácsonyi díszkivilágítás 

megvásárlását. Emellett az idei évben NEA-s pályázatot nyújtottak be, amely eredményes lett, 

de várólistára került. Tuzson János emléknapon kisvonat bérlését finanszírozták volna, de ez 

meghiúsult. Még a választások előtt ülésezik a kuratórium, ahol döntenek a beérkezett 1 %-os 

felajánlás felhasználásáról. Várhatóan a karácsonyi koncert finanszírozásában vállalnak részt. 

Elmondható, hogy nem csak mi adunk a civileknek, hanem ők is nekünk. 

Pályázatok, beruházások 

Érdekes helyzet, hogy a 2014-2020 pályázati időszakról beszélünk, és lassan itt vagyunk 

2020-ban és most kezdődnek a kivitelezések. Ez sajnos egy ilyen elhúzódó folyamat, a 2014-
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2015-ben benyújtott pályázatainkra jó esetben 2017-ben kaptunk választ, ami után elkezdtük a 

tervezéseket, engedélyeztetési folyamatokat, ami bizony elég hosszú folyamat. Ezután 

következhetett a kivitelező kiválasztása, és ahol sikerült ott elindult a beruházuás. 

Ilyen volt az orvosi rendelő. Ott én kaptam hideget-meleget. Első pályázat volt amibe 

belevágtunk. Nem túl jó kivitelezési minőséget láttunk. Amit tudtunk a műszaki ellenőr és én 

azt kivertük belőlük. Talán most már elfogadható. Ennek ellenére azt mondom, hogy ez egy 

30 éve egy állapotban lévő épület. Festésen és nyílászáró cserén kívül mást felújítás nem 

történt. Ahhoz képest megújult és lehet használni. Az orvosi rendelőnél 2 millió pár száz ezer 

forint erejéig eszközbeszerzésre is sikerült szorítani pályázati összegből. Megújult a bútorzat 

és néhány szükséges eszköz is le lett cserélve. 

Elkezdődött a régi hivatal épületében a család és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi 

segítségnyújtóknak az épület kialakítása teljes felújítása. 100 %-os támogatással. Az elnyert 

pályázat összege 43 millió forint. Ebből a pályázatból a teljes berendezést is meg tudtuk 

vásárolni. Ez a beruházás már befejeződött. 

Közben elkezdődött egy vidékfejlesztési pályázatból a civil ház felújítása, ami régi terv volt. 

Két lépcsős folyamat. Az első lépcső hamarosan lezárásra kerül. A második lépcső egy 

akadálymentes parkoló, feljáró és belső akadálymentes mosdó kialakítása történne meg. Ez 

még elbírálás alatt van, bizakodók vagyunk. 

Az egyik legnagyobb pályázatunk a turisztikai attrakció, ez már elkezdődött. A tűzoltó 

szertárnál lesz egy bemutató tér, ahol Tar Lőrinc korát mutatjuk be. Lesznek irodák, mosdók, 

ajándékbolt. Itt fogadnánk a turistákat, majd innen tovább menve a templomhoz és a 

megépülő barlangoz, ahol Tar Lőrincnek a látomását, melyet észak Írországban tapasztalt meg 

mutatnánk be. Innen feljutva a várromhoz tudnánk bemutatni, hogy mekkora volt valójában 

az udvarház. Az ásatások is megkezdődtek és folyamatban van. 

A hentes üzlet és a régi tornaterem felújítása is a befejezéséhez közeledik. Akik jelenleg az 

iskola tornatermét és a közösségi házat használják ping-pongozásra, zumbázásra itt megfelelő 

a tevékenységhez alkalmas körülmények között lehetnek. Ajánlom mindenkinek, hogy olyan 

sportolásra használja, ami kedvére való. A házirendje folyamatosan ki lesz alakítva, vannak 

terveink. Remélhetőleg ez is némi bevételhez juttatja az önkormányzatot. 

A Fenyves-pusztához vezető út felújításával egy 30 éves adósságot törleszthettünk. Sikerült 

az utat úgy megépíteni, hogy kerékpárral, személyautóval is megközelíthető legyen. 

Ez is része annak a turisztikai elképzelésnek, amellyel szeretnénk azt elérni, hogy minél több 

ember jöjjön Tarra, minél több pénzt hagyjon itt Taron, de ne csak az önkormányzatnál, 

hanem minél több ember be tudjunk kapcsolódni ebbe, és profitálni tudjon ebből az 

ötletünkből.  

Megítélt pályázatunk van erre az épületre, - Szondy György út 92.- az épület szigetelése, 

napelemekkel látnánk el az épület tetejét, és egy olyan fűtő rendszer lenne kialakítva a 

nagyterembe és a hivatali helyiségekbe ami 0 energiafelhasználással történne. Ingyenes lenne 

a fűtés. 
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Emellett van egy megítélt támogatásunk az iskola energetikai megújítására. A 4 széntüzelésű 

kazán váltanánk ki két faelgázosító kazánra, valamint nyílászárók cseréje is meg fog 

valósulni. 

Az iskolához kapcsolódik még egy beruházás. Az iskola konyhájának a felújítása. Itt jelenleg 

már a közbeszerzési eljárás zajlik. Itt is elkezdődik hamarosan a kivitelezés. A konyhát 

visszavesszük önkormányzati működésbe. Csak a falu lakói lennének kiszolgálva. Bízunk 

benne, hogy az alacsonyabb adagszámmal jobb minőséget tudunk majd produkálni. 

Az óvodára szintén van egy megítélt energetikai pályázatunk. Ott szigetelést kapna az épület, 

valamint kazáncsere lenne és kialakításra kerülne egy mozgáskorlátozott WC.  

Van még megítélt pályázatunk a COOP udvarban piac kialakítására. Engedélyeztetési 

folyamat zajlik.  

Ezek a már megítélt nyertes pályázataink. 

Ezek mellett vannak benyújtva és elbírálásra váró pályázataink is. 

Az óvoda mellett szeretnénk kialakítani egy bölcsödét. 

A régi hivatal mellett a Szondy György út 57-ben idősek napközi otthona kerülne kialakításra. 

Azt gondolom, és ez a pályázatok kapcsán folyamatosan megfogalmazódott a Képviselő-

testületben, hogy úgy tegyük élhetővé Tart, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig próbálunk 

valamilyen szolgáltatást nyújtani. Azt gondolom, hogyha sikerülne ezt a két utóbbi tervet is 

megvalósítani, akkor ez a terv megvalósulna. (bölcsöde, óvoda, iskola, szociális és 

családsegítő szolgálat, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, idősek napközi otthona.) 

Sokan feltették a kérdést, hogy miért akarunk bölcsődét építeni? 

Úgy gondolom, ha valaki ide akar költözni fiatal házas, akkor nekünk nem azt kell mondani, 

hogy gyere ide, majd akkor csinálunk bölcsödét, hanem azt mondhatjuk, hogy gyere ide, mert 

van bölcsődénk. Azt gondolom, hogy ezzel ide tudjuk csábítani a fiatalokat. 

Érezhetően fellendült a faluban az ingatlaneladás. Talán már jó állapotú ingatlant nem is 

nagyon lehet találni. Bízunk benne, hogy előbb utóbb az építkezési kedv is beindul. A falusi 

csok Taron igénybe vehető. Ez jó pár milliós többletet ad a kezdéshez. Ezeket a lehetőségeket 

meglovagolva talán elérjük, hogy ne egy elöregedő falu legyeünk, hanem jövőképpel 

rendelkezzünk.  

Látható, hogy több fiatal itt vásárolt házat, vagy éppen itt szándékozik vásárolni. Ez 

mindenképpen jó irány és köszönöm is nekik. 

A pályázatokról azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok pályázatot sikerült 

kihasználnunk és bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz.  

Itt van előttünk a magyar falu program, amibe már nyújtottunk be pályázatot és reményeim 

szerint még fogunk is. 



8 
 

 

Utak állapota 

Az elmúlt évben 5 utat sikerült felújítani, nem teljes hosszában, de a kritikus részek javításra 

kerültek. A 21-es építése kapcsán láthattuk, hogy a költségek nagyon meredeken emelkedtek. 

Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, de nagyon nehéz. Az elmúlt évben a 

belügyminisztérium által kiírt pályázatokra kelet-nógrádból minden település nyújtott be 

pályázatot és két település nyert. Igyekszünk lobbizni, de látni kell, hogy nagyon nehéz. 

A 21-es ma átadásra került. Ideiglenes működési engedélyt kapott 5 évre, ezt követően adnak 

ki véglegeset. Ami hiba addig kijön, azt ha lehet orvosolják. Ilyen pl. hogy Tarnál kihagyták a 

buszmegállók fedését . Ezt folyamatosan jeleztük, alpolgármester úr volt ott az átadásnál, ahol 

írásba is vették. Erre a NIF-től az alábbi választ kaptuk: 

„ A buszvárók elhelyezés igénye a 2008-2009 időszakban folytatott tervezés és engedélyezés 

során Tar és Mátraverebély települések önkormányzata részéről nem merült fel, ezért nem is 

kerültek bele a véglegesített kiviteli tervekbe, ezáltal sem Támogatási, sem a Kiviteli 

Szerződésbe sem”. 

Tájékoztatjuk, hogy utólagos kezelői igényeket nem áll módunkban figyelembe venni a 

jelenleg hatályos szerződésen belül. Jelenleg vizsgálat alatt van a 21-es főút Hatvan és 

Salgótarján közötti teljes szakaszára a 2002 és 2009 között megvalósított előzési szakaszok 

burkolatainak felújítására és az utólagosan felmerült egyes igények kezelésére egy 

„záróprojekt” indítása, melyben jelezni fogjuk az Önök által bejelentett igényt. 

Most elkezdődik azoknak a szakaszoknak a felújítása amik tönkre mentek, ennek keretében 

jelezni fogják az általunk bejelentett igényt, ha ez mégsem valósul meg, akkor megpróbáljuk 

saját erőből megvalósítani. 

A másik hiányosság, amit sikerült elérni, hogy közvilágítás nélkül akarták a járdát hagyni. Ez 

kiépítésre került és nagy eredménynek tartom. 

Ha valakinek bármilyen észrevétele van a 21-es építéssel kapcsolatban, akkor azt tegye meg, 

továbbítani fogjuk a kivitelező felé. 

Közvilágítás  

Az elmúlt évben is elmondtam már, hogy a faluközpontban egy pár lámpatest lecserélésre 

került led-es lámpatestre. 

Az ÉMÁSZ-nál most van kidolgozás alatt egy olyan program, amiért az önkormányzatoknak 

nem kell fizetni, hogy használati díjakból befolyt összegből megfinanszíroznák a lámpák 

cseréjét. Jó kapcsolatban vagyunk a projekt vezetőjével, aki biztat bennünket, hogy a Fő út 

cseréjére sor kerül.  
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Könyvtár 

A nyáron felújításra került ebben az épületben a könyvtárnak helyet adó helyiség, melyet 

júniusban át is adtunk a nagyközönségnek. A hétfői napon a megyei könyvtár által szervezett 

konferenciának adtunk otthont, ahol a megye minden településéről itt voltak a könyvtárosok. 

Büszkeséggel töltött el, hogy ilyen rendezvény került nálunk megrendezésre, amelyért 

köszönetemet fejezem ki László Istvánné könyvtárosnak.  

Elmondom még, hogy a megyei Könyvtár is támogatta a felújítást, bútorokat, berendezéseket 

kaptunk tőlük. 

Buszmegálló 

A faluközpont két oldalán lévő buszmegállók felújításra kerültek. Ez a felújítás nem áll meg 

itt. Az új telelepi buszmegálló felújítása kivitel elkezdése szakaszába érkezett, várhatóan a 

jövő héten elkezdődik a munka. A Pásztó felőli faluvégen a buszmegálló felújítása azért 

váratott magára, mert a főút építésének kivitelezéshez hozzátartozik a vízelvezetés kiépítése 

is. Új áteresz is lesz kialakítva. A buszmegállók árokra vannak építve és mivel ezek cserére 

kerülnek addig fölösleges lett volna az új buszmegálló megépítése. 

Zebra kialakítása 

Az Óvodánál folyamatban van egy zebra kialakítása is. 

Kamerarendszer 

A kamerarendszerünk 4 helyen 5 kamerával üzemel. Ezt szeretnénk bővíteni, pályázatunk is 

rá. Bízunk benne, hogy az is elbírálásra került és eredményes lesz. 

Kerékpár út 

Kicsit elakadt a folyamat, mert a kisajátítás igen lassan megy. A beruházás konzorciumban 

fog megvalósulni, a tari Önkormányzat az úthoz szükséges területet adja, ami a tulajdonában 

van. A többi területet ki kell sajátítatni, vagy meg kell vásárolni. Bátonyterenye a konzorcium 

vezetője. Amennyiben a tulajdonviszonyok rendezve lesznek, felgyorsulhat a folyamat. A 

tervezés során kértük, hogy a rácsatlakozási lehetőség a kerékpár útra a Tar Lőrinc úton is 

megvalósulhasson. A nyomvonal a Zagyva és a vasút között megy végig.  

Megvásároltuk a Szondy György út 80. szám alatti ingatlant, ahol tájházat szeretnénk 

kialakítani. Az utolsó olyan ház a településen ami a jellegét megtartotta. A tető cseréje 

megtörtént, a homlokzatot csinálják most, aztán kezdődnek a belső munkálatok. Ez önerős, 

annak függvényében haladunk tovább. Ha esetleg lesz pályázat, akkor azt kihasználjuk. 

Látható, hogy igen sok beruházás volt és van a faluban, melyhez időnként szükséges az önerő, 

amelyet minden esetben biztosítani tudtunk. Mindezek mellett elmondható, hogy stabil a 

gazdálkodásunk, mindig van tartalék képezve. Ez köszönhető a plusz adóbevételeknek is.  
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Tervek 

Nagyon sok beruházásunk van, sok épületünk megújul. Várhatóan a turisztikai beruházások 

még tovább növelik az autóforgalmat. A parkolási lehetőség nem túl jó, ezért szükségesnek 

látjuk parkolóhelyek kialakítását. Már most is kevés a hely a Hivatal előtt, a temetőben egy 

nagyobb temetésen, vagy mindenszentekkor, de gondot jelent a parkolás az Óvodánál, az 

orvosi rendelőnél is. Mindezek megoldására parkolóhelyeket próbálunk kialakítani.  

Közmunkaprogram 

Jelenleg 15 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottunk van, 7 fő pedig startmunkában. Az 

iskolakertben dolgozik a közmunkások egy része, a másik a foci pálya melletti 

gyümölcsösben. Bízunk benne, hogy a foci pálya mellett fennmaradó eddig parlag terület 

helyzete megoldódott, bérbe adtuk, lucernás lesz benne. 

A zöldterületek fenntartása, karbantartása igen nagy feladatot ró az önkormányzatra, mivel 

igen nagy területet kell karbantartanunk. 3-4 olyan emberünk van, akinek a kezébe motoros 

kaszát lehet adni. Ez egyrészt jó is, hogy közmunkást nehéz találni. A környező cégek 

felszívták az embereket.  

Kérem, hogy az elmondottakhoz mondjanak véleményt és tegyék fel kérdéseiket! 

Csépe Ferencné  

Bárki idejön akárhonnan, nem tud elmenni WC-re. Orvosi rendelő 10-kor bezár, a kulturba se 

engednek be senkit a közmunkások. Tényleg nem lehet bejönni a kultúrba mosdóba? 

Turopoli Zsolt polgármester 

A településen nincs köz WC. Bízok benne, ha a turisztika működni fog, akkor ott lesz olyan 

hely ahová a turisták bemehetnek. A kultúr mosdója nem nyilvános WC. Rendezvények 

esetén és az itt dolgozóknak használható.  

Szajkó László 

Taron a Gyógyszertár tervbe van-e véve? 

Turopoli Zsolt 

Ez minden évben visszatérő kérdés. Ezzel kapcsolatban a helyzet az, hogy jelenleg nincs 

olyan gyógyszertár, aki itt akarna fiók gyógyszertárat nyitni. Ennek anyagi és emberhiány 

okai is vannak. A környék gyógyszertárai egy gyógyszerésszel működnek ha kettő van, akkor 

hosszabb a nyitva tartásuk. Gyógyszerkiadás csak gyógyszerész jelenlétével történhet.  

A házi gondozásban résztvevőknél úgy működik a rendszer, hogy a gondozónők a recepteket 

összegyűjtik. Ezt szeretnénk kibővíteni. Keressük a jogi lehetőséget. Próbáljuk azt a 

megoldást kidolgozni, hogy behoznák az önkormányzathoz a receptet, megbízást adnának a 

kiváltásra. Ezt a receptet kiváltjuk, és a szociális épületnél kiadnánk, vagy esetleg házhoz 

kivinnénk. Salgótarjántól Jobbágyiig tárgyaltam gyógyszertárakkal, felajánlottam az ingyen 

helyiséget, bútorzatot, rezsimentességet, de nem tudnak nyitni, gyógyszerészt adni. 
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Nagyon sok ember megszokta azt, hogy bemegy Pásztóra és akkor már kiváltja a gyógyszert 

is. Azt is tudom, hogy van egy réteg, aki ezt nem tudja megoldani. 

Elmondanám még, hogy nagy hiányosságom volt az elmúlt években, a folyamatos 

tájékoztatás, az újság kiadása. Mostanra sikerült kialakítani és találni olyan embereket, 

akikkel talán sikerül ezt a hiányt pótolni. 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők és minden megjelent részvételét, az 

ülést bezárja.  
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