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Iktatószám:116-…../2015. 
 

7. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-i soros  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
                         Tanácstermében, 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Ágasvári Zsolt képviselő  
Bognár Balázs képviselő  
Dr. Román Kinga  képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
Csépe Zsolt Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
 tűzoltóparancsnoka 
László Istvánné könyvtáros 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 képviselő jelen van az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület Ágasvári Zsolt és Tariné Molnár Anikó képviselőket 
válassza meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, Ágasvári Zsolt és Tariné 
Molnár Anikó képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 
Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület 
azzal, hogy 3. napirendként vegye fel a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ezt követően a napirendek sorszáma eggyel 
tolódik. Kérem, még 9. napirendi pontnak felvételre Javaslat Mária út Közhasznú 
Egyesülethez történő belépésre. 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
1./ Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati  
     rendelet megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Csonka György 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester ( egyezzen az előterjesztés címével)  
 
 2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között  
      történt, fontosabb eseményekről. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni  
     Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának  
     2014. évi tevékenységéről. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előterjesztő: Csépe Zsolt Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói  
                            Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka 
 
4./ Javaslat Tar Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat elfogadására. 
     A határozat elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési tervére. 
     A határozata elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat árajánlat kérésre Tar Község településrendezési eszközeinek módosítására –  
     a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező 21. sz. főút  
     négynyomúsításának megvalósíthatósága érdekében. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Tar Község 2015. évi rendezvénytervezete 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat a Jobbágyi- Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társuláshoz csatlakozási  
     szándék kinyilvánítására. 
     A határozat elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Javaslat Mária út Közhasznú Egyesülethez történő belépésre. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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1./ N A P I R E N D 
 
Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Csonka György 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. A rendelet-tervezet kiküldésre került. 
A rendelet-tervezetet megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság, felkérem Ágasvári Zsolt elnök 
urat, mondja el a Bizottság véleményét. 
 
Ágasvári Zsolt Ügyrendi Bizottság elnöke 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt a javasolt módosításokkal a 
Képviselő-testületnek, 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Felkérem Nagyné Kis Anita aljegyzőt, hogy a módosítási javaslatokat mondja el! 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A rendelet-tervezet 4. § 6. bekezdése kikerülne a tervezetből, mivel az az 5. § (1) 
bekezdésével megegyezik. A rendelet-tervezetben apróbb hibák, kötőjel, pont, vessző 
elszámozás, a, b, c pontok nem sorrendisége lelhető fel, ezeket értelemszerűen fogjuk javítani. 
A 9. § (2) bekezdése a tartózkodás nem szavazatot jelent szövegrésszel egészül ki. 
A 10. § (3) bek. első mondatát kivesszük a tervezetből, mivel a Mötv. szavazategyenlőséget 
nem tesz lehetővé. 
14. § (6) bekezdéssel egészül ki, miszerint a kifüggesztés időtartama 30 nap, a honlapon 
történő közzététel a rendelet hatálya napjáig tart szöveggel egészül ki.  
18. § (3) bekezdése d) ponttal egészül ki, miszerint a jegyző és az aljegyző felett az egyéb 
munkáltatói jogokat Szurdokpüspöki község polgármestere gyakorolja. Ez a társulási 
megállapodásban, csatlakozási szerződésben nem szerepel. 
34. § (3) bekezdésében Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat a hivatalos elnevezés, erre kell 
javítani. 
Az 1. sz. függelékben Bognár Balázs lakcíme helyesen Szondy György út 59. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Korábban arról volt szó, hogy a bizottságok száma le lesz csökkentve. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen, ebben maradtunk a Jegyző Asszonnyal.  Támogatom, hogy csökkentsük le a bizottságok 
számát kettőre. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Miután 2000 fő alatt van a település így bizottságok létrehozása nem kötelező. Véleményem 
szerint a Művelődési és Szociális Bizottságot továbbra is működtetni kellene, mivel a 
települési támogatások elbírálása ennek a bizottságnak a hatáskörébe van utalva. Támogatnám 
még a Pénzügyi Bizottság megtartását. 
 
Hangzavar 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Ne foglalkozzunk most ezzel! 
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Hangzavar 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Két bizottság szűnne meg, az Ügyrendi Bizottság és a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó- és 
Ellenőrző Bizottság. A másik két bizottság a jelenlegi felállással, vagy ha testület úgy dönt, 
más tagi összetétellel maradhatna. 
A megszűnő bizottságok feladatát megosztanánk a megmaradó bizottságok között. Erről 
kellene akkor döntést hozni. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Én nem nyúlnék hozzá! 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Szerintem egyszerűsödne a munka. 
 
Tóth József képviselő  
Papír munka is kevesebb lenne! 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Ha valami olyan ügy vagy feladat van, akkor ideiglenes bizottságot is létre lehet hozni.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Mindenképpen célszerű lenne most dönteni erről, mert akkor újra hozzá kellene nyúlni, az 
SzMSz-hez, módosítani kellene azt.  
 
Turopoli Zsolt polgármester szünetet rendel el. 
 

SZÜNET 
 

Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 jelen van az ülés 
határozatképes. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Bizottságok 2-re történő 
csökkentésére – Pénzügyi Bizottság, Művelődési és Szociális Bizottság – vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a kiküldött rendelet-tervezettel 
kapcsolatos Ügyrendi Bizottság és Nagyné Kis Anita aljegyző által javasolt 
módosításokat, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Tar Község Önkormányzata és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályairól szóló módosított rendelet-tervezetet, amelyet a 
Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete 
 a Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
   
 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Javaslom, hogy az elfogadott rendeletnek megfelelően a bizottságok összetételét is 
határozzuk meg. 
Miután a bizottsági tagságnál személyi kérdésről van szó, az érintettek kérhetik, hogy 
zárt ülés keretében történjen a tárgyalás. 
 
Javasom, hogy a szavazás nyílt ülésen történjen. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a személyi kérdést nyílt ülés keretében tárgyaljuk 
szavazzon! 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a személyi kérdés nyílt ülésen történő 
tárgyalására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület, hogy 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2015. (III.25.) határozata 
A Képviselő-testület a bizottsági tagságra vonatkozó 
személyi kérdés nyílt ülésen történő tárgyalásához 
hozzájárul. 

Turopoli Zsolt polgármester 
A Bizottságok összetételére az alábbi javaslatot teszem: 
A Művelődési és Szociális Bizottság 
Elnökének: Dr. Román Kinga 
Tagjainak: Ágasvári Zsolt, Bognár Balázs, Tariné Molnár Anikó, Tóth József, képviselőket,  
                  Sándor Nóra nem képviselőt 
Pénzügyi Bizottság 
Elnökének: Bognár Balázs 
Tagjainak: Ágasvári Zsolt, Tariné Molnár Anikó, képviselőket 
                  Dr. Bárányi Gyula György, Juhászné Mustó Mária nem képviselőket 
javaslom. 
A személyes érintettség miatt szükséges dönteni, hogy szavazhatnak-e a képviselők az őket 
érintő bizottsági tagságuk tárgyalásánál. Javaslom, hogy az érintett képviselők rész 
vehessenek a szavazásban. 
 
Kérdés vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 
Képviselő-testület a személyes érintettség miatti szavazást elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  25/2015. (III.25.) határozata 

A Képviselő-testület a bizottsági tagságban személyesen 
érintett képviselők esetében hozzájárul ahhoz, hogy az érintett 
képviselők a szavazásban részt vegyenek. 
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A határozati javaslattal kapcsolatban kérdés vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester bizottságonként külön-külön szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, külön az elnök és külön a tagokra vonatkozóan, amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 26/2015. (III.25.) határozata 
 Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
 CLXXXIX törvény 57-58 §-ai alapján a  
 Pénzügyi  Bizottság 
 Elnökének: Bognár Balázs képviselőt 
 Tagjainak: Ágasvári Zsolt képviselőt 
              Tariné Molnár Anikót képviselőt 
   Dr. Bárányi Gyula György Tar, Villás telep 4. 
   Juhászné Mustó Mária Tar, Petőfi út 4. 
              szám alatti lakosokat megválasztja.              
 Utasítja a Jegyzőt, hogy a Bizottság működéséhez a  
 feltételeket biztosítsa. 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: jegyző 
 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 27/2015. (III.25.) határozata 
 Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
 CLXXXIX törvény 57-58 §-ai alapján a  
 Művelődési és Szociális Bizottság 
 Elnökének: Dr. Román Kinga képviselőt 
 Tagjainak: Ágasvári Zsolt képviselőt 
   Bognár Balázs képviselőt 
              Tariné Molnár Anikót képviselőt 
   Tóth József képviselőt 
   Sándor Nóra Tar Ady út 7. 
   szám alatti lakosokat  megválasztja.              
 Utasítja a Jegyzőt, hogy a Bizottság működéséhez a  
 feltételeket biztosítsa. 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: jegyző 
2. / N A P I R E N D 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között  
történt, fontosabb eseményekről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A lejárt határidejű határozatokról az előterjesztést és a határozati javaslatot a képviselők 
megkapták. A két ülés között történt fontosabb eseményekről az alábbiakban adok 
tájékoztatást: 
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- Elkezdődött a Csevice-völgyben az Egererdő Zrt.-nek a gépeivel és a mi közmunkásainkkal 
az útnak a felújítása. 
- Április 2-től indul a kibővített közmunka program, innentől 45 fővel menne a START 
munka. Ennek keretében a belvíz elvezető árkok és a Kovács-patak medrének a tisztítását, 
karbantartását végzik a foglalkoztatottak. 12 fő hosszú távú, hagyományos közfoglalkoztatott 
lesz, akik az emlékmű, valamint a Zrínyi út 17. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítását 
fogják elvégezni. 
- A Polgárőrségnek Taron volt kihelyezett ülése, ahol a polgárőr vezetők tárgyaltak. A Tari 
Polgárőr Egyesületet további támogatásukról biztosították. 
- 23-án volt Pásztón a Közkincs Kerekasztalnak a megbeszélése. Jelezték, hogy áprilisban a 
Zsigmond napokon szeretnék, ha Tar lenne az egyik fő vendég. A civil szervezetekkel ezt már 
leegyeztették.  
- Holnapi napra 26-ára jelentkezett be Becsó Zsolt országgyűlési képviselő. Az 
elkövetkezendő időszak lehetőségeit fogjuk megbeszélni.  
- A TOP (Településfejlesztési Operatív Program) programban a 4 benyújtott projekt 
javaslatunkhoz indikátor táblázatot kértek. Ilyenekre kell gondolni, hogy orvosi rendelő 
felújítása eddig 0 volt, most 1 lett. Ez már azt jelenti, hogy a folyamat valóban elindult, és 
reményt keltő a megvalósulás. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról 
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 
 28/2015. (III.25.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, 
valamint az 9/2015.(II.26.), 10/2015.(II.26.), 11/2015.(II.26.), 
12/2015.(II.26.), 13/2015.(II.26.), 14/2015.(II.26.), 
15/2015.(II.26.), 16/2015.(II.26.), 17/2015.(II.26.),   
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 

3. N A P I R E N D 
 
Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának  
2014. évi tevékenységéről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Csépe Zsolt Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói  
                       Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Csépe Zsolt tűzoltóparancsnok 
Tar településen az elmúlt évben 2 műszaki mentés és 9 tűzeset történt. Ezek közül 1 volt, ami 
jelentősebbnek számít, ekkor egy autószerelő műhely és a benne lévő terepjáró égett le. 
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Az esetek túlnyomó része külterületen, szabad területeken keletkezett. 
Március 5-én életbe lépett az 54/2014-es BM rendelettel kiadott országos tűzvédelmi 
szabályzat, amely újra szabályozza a bel- illetve külterületi szabadban történő égetést, annak a 
rendjét. 
A belterületi égetésnél elsődlegesen azt kell vizsgálni, hogy az adott település rendelkezik-e 
önkormányzati rendelettel, és az a kiskertekben keletkezett növényi hulladék elégetésére 
vonatkozóan tartalmaz-e rendszabályokat. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző megérkezik az ülésterembe. 
 
Tar településen a helyi rendelet alapján kedden 10-15 óra között lehet ilyen tevékenységet 
végezni. Ebben az időben legálisan el lehet égetni a kertekben keletkezett hulladékot, mindezt 
kellő körültekintéssel, szeles időben nem, illetve felügyelet nélkül nem szabad hagyni a tüzet. 
Zöld növényzetet pedig nem kellene égetni. 
A másik eleme a rendeletnek a külterületi égetés. Ez eddig bejelentés köteles volt, március 5-
től engedély kötelessé vált. Irányított égetésnek nevezzük. Az égetés megkezdése előtt 10 
nappal az illetékes Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé kell a kérelmet 
benyújtani, amelyet 5 napon belül elbírálnak. A 10 nap elég hosszú idő, megváltozhatnak az 
időjárási viszonyok, ezért un. esőnapot kell megjelölni. A lényeg az, hogy csak az egyik 
napon lehet égetni. Ha az első napon nem valósul meg, akkor telefonon jelezni kell azt a 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé, hogy a második napot veszi igénybe. Ez pl. tarló égetés 
lehet. Nagyon fontos még, hogy az égetést egyidejűleg maximum 10 ha egybefüggő területen 
lehet végezni, ezt a területnagyságot nem haladhatja meg.  
Az eljárás illetékköteles, 3000 Ft illetéket kell megfizetni a kérelem benyújtásakor. 
Felhívnám a figyelmet arra, hogyha külterületen, pl. ha gyümölcsösben, ribizlisben stb. 
nyesedék összegyűlik és azt kupacba összehordják és azt szeretnék meggyújtani, arra is a 
külterületi irányított égetés szabályai vonatkoznak, tehát engedély köteles.  
A kiinduló pont és a rendező elv a külterület és a belterület. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Belterületen van meghatározva területnagyság? A futballpálya mellett van egy nagyobb 
kiterjedésű önkormányzati terület, vasút van mellette, villanyvezeték van a területen. Van 
valamilyen szabály erre vonatkozóan? 
 
Csépe Zsolt tűzoltóparancsnok 
Az égetés a zárt kertekre, kis kertekre vonatkozik. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Akkor ezen a területen nem lehet égetni? 
 
Csépe Zsolt tűzoltóparancsnok 
De lehet, csak előtte le kell kaszálni, egy kupacba hordani. 
 
Tóth József képviselő  
Azt is csak kedden? 
 
Csépe Zsolt tűzoltóparancsnok 
Igen, belterületen csak kedden lehet égetni. 
 
Tóth József képviselő  
Szerintem a rendeletet módosítani kellene, a 10-15 óra közötti időpont pont az az időszak, 
amikor dolgoznak az emberek és nem tudják elégetni a kerti gazt. 
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Csépe Zsolt tűzoltóparancsnok 
Az erődterületek is külterületnek számítanak, erre azonban más szabály vonatkozik, a 
vágástéri hulladék égetésére nem kell engedélyt kérni, ez csak bejelentés köteles. A 
bejelentést a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra kell megtenni. 
Amikor tűzgyújtási tilalom van elrendelve, akkor tilos mindennemű égetés. Természetesen a 
zártkertekben lehet akkor is égetni. 
 
Tóth József képviselő  
Ezt a rendeletet környezetvédelmi szempontok miatt hozták? 
 
Csépe Zsolt tűzoltóparancsnok 
Van ilyen része is a dolognak, de elsősorban az volt a cél, hogy csökkentsék a szabadtéri 
vegetációs tüzeket, mivel azok az utóbbi időben nagyon elszaporodtak. 
Ha tudomásunkra jut, hogy a rendeletben meghatározott napon kívül égetnek, akkor 
bírságolnunk kell, 20-60 ezer forint. Ha tűzoltóság beavatkozik, akkor a büntetési tétel 
200.000 Ft. 
Az eredeti célja a törvényalkotónak az volt, hogy megtiltsa az égetést, ami azt jelentette volna, 
hogy a zártkertben se lehessen a növényi hulladékot elégetni. Ezt faluhelyen nem lehet 
kivitelezni. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tévedésből három anyagot küldött meg, és a határozati 
javaslatból kikerülne a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló, mivel azt nem kell elfogadnunk. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló és a tájékoztató 
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 
 29/2015.(III.25.) határozata 
 Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 megtárgyalta a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Salgótarjáni 
 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-
 parancsnokságnak a 2014. évi tevékenységéről szóló 
 beszámolót, azt elfogadja. 

  
 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
Csépe Zsolt tűzoltóparancsnok megköszöni a részvételi lehetőséget, elhagyja az 
üléstermet. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szünetet rendel el. 
 

SZÜNET 
 
Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 jelen van, az ülés 
határozatképes, azt folytatják. 
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4./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat elfogadására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés 21. oldal III.12. pont 
III.12.2 és a III.12.3. pontban a „jegyzőt” helyett a „lebonyolító”-t kell beírni. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény  
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A közbeszerzési szabályzatot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, azt a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közbeszerzési szabályzat 
módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja módosított közbeszerzési szabályzat 
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 
30/2015. (III.25.) határozata 
A Képviselő-testület megtárgyalta Tar Község Önkormányzata 
és Hivatala Közbeszerzési Szabályzatát, azt jóváhagyja. 
A Közbeszerzési Szabályzat e határozat 1.sz. mellékletét 
képezi. 

 
5./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési tervére. 
A határozata elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az előterjesztés a képviselők megkapták, azt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Aljegyző 
Asszonynak van módosítási indítványa, átadom a szót. 
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Nagyné Kis Anita aljegyző 
Az előterjesztés szerinti, a képviselőknek megküldött közbeszerzési terv azért módosulna, 
mert nem lett kiírva pályázat, ezáltal nem tudtuk a beszerzés becsült értékét meghatározni, 
nem tervezettre módosítottuk a eljárás típusát. A későbbiekben lehetőség van a közbeszerzési 
terv módosítására. 
A közbeszerzési tervet minden év március 31-ig kell elfogadni, és azt a honlapon közzé kell 
tenni. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2015. évi közbeszerzési tervet, a módosításokkal együtt, 
azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti közbeszerzési 
terv 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 módosított közbeszerzési terv 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
  

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2015. (III.25.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tar Község 
Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat 1. 
mellékletét képező tartalommal elfogadta azzal, hogy az előre 
nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb, a 
tervben szükséges változás esetén a közbeszerzési tervet 
módosítani kell. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
6. N A P I R E N D 
 
Javaslat árajánlat kérésre Tar Község településrendezési eszközeinek módosítására –  
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező 21. sz. főút  
négynyomúsításának megvalósíthatósága érdekében. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Melyik részre vonatkozik ez? 
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Turopoli Zsolt polgármester 
A Dósa-híd meg fog szűnni, a kis hídnál fog bejönni az út Tarra. Szervíz út fog bevezetni 
Tarra, ezért szükséges a módosítás. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A szerviz út csak az építkezés idejére lesz építve? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem, az végleges lesz, azon lehet a 21. sz. főútról lehajtva, Tarra bejönni. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Több ülésen is fogjuk még ezt tárgyalni, és teljes ismerettel rendelkezik majd róla a testület. 
Mivel nem volt eddig közbeszerzési szabályzat, ezért a Képviselő-testületnek kell 
lebonyolítani mindent saját magának, ezért kell az árajánlatkérésről is szavazni. Mindent a 
kiemelt projekből fognak fedezni, az Önkormányzatot nem fogja költség terhelni. 
 
Tóth József képviselő  
Mikorra várható, hogy elkészül a szakasz? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Minél gyorsabban lefolytatjuk az eljárást, annál hamarabb. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
2015 év végén el akarják kezdeni a földmunkákat. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja módosított közbeszerzési szabályzat 
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 
32/2015. (III.25.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testületének az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 30/A. §.-ában rögzítettek alapján kötelezettségek kell 
vállalnia arra, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a 
továbbiakban: NIF) mint építtető közreműködésével 
megvalósuló 21 sz. főút 17-48 km. sz. közötti szakasz 
négynyomúsítása tárgyú beruházás, tervszerű és határidőben 
történő megvalósítása érdekében az ahhoz szükséges 
településrendezési eljárást lefolytatja. A projekthez 
kapcsolódóan a tervező kiválasztásához az árajánlatkérést a 
melléklet szerint teszi közzé: 
 
 
2,) Az árajánlatkérés megküldésre kerül: 
 

1.) Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft 
3100. Salgótarján Mártírok útja 1. 
 

2.) Építészműhely Kft. 
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6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. 
 

3.) VÁTI Városépítési Kft. 
1085. Budapest, József Krt. 29. 
 
 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
Határidő: Az árajánlat kiküldésére:  2015. március 26. 
                Az árajánlat beérkezésére:  2015. április 13. 

 

 
 
7./ N A P I R E N D 
 
Tar Község 2015. évi rendezvénytervezete 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendezvényterv a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, a Művelődési és Szociális Bizottság 
megtárgyalta. Felkérem Dr. Román Kinga képviselőt mondja el a Bizottság véleményét. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Első kérdés az volt, hogy a költségek hogy alakulnak? Erre nem kaptunk választ. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Amikor a program összeállításra került, akkor azt gondoltuk, hogy egyenlőre nem különítünk 
el erre fedezetet, amikor közeledik a rendezvény időpontja, akkor majd látható lesz, hogy 
kell-e saját erő, vagy esetleg sikerül támogatóktól a forrást megszerezni. 
 
Vélemények 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
A Bizottság a márciusi rendezvényeket már nem nézte, mert az már elmúl, idén jó lenne, ha 
december 31-ig elkészülne a 2016 évi terv.  
A Szent Mihály napi falunapot, és a szüreti mulatságot összevonva szeptember 27-én 
vasárnapra javasoljuk tervezni. A búcsú napja vasárnap, ne legyen külön szombati és 
vasárnapi rendezvény. A szent mise vasárnap van. 
A művelődési házat, mint helyszínt még megjelölnénk, mert ha nincs jó idő, akkor ez 
szükséges. Ha esetleg szerveződik szüreti bál, akkor azt a művelődési házban lehet 
lebonyolítani. 
Az október 23- i ünnepséget nem a napján szoktuk tartani, pláne, hogy 3 napos ünnep lesz.  
22-én csütörtökön délután lehetne és nem az iskolában, hanem a művelődési házban. Mivel ez 
a falunak az ünnepe, így nem tűnne úgy, mint egy iskolai program. Az iskolások ott lépnének 
fel. 
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A falu mikulásról már kaptunk felvilágosítást, hogy ez nem rendezvény, hanem a mikulás 
körbe jár és ajándékoz. 
Az adventi gyertyagyújtással kapcsolatban: egy héttel el van csúszva, november 28-án 
kezdődik, akkor van advent első vasárnapjának előestéje. 
A falu karácsonyának az időpontját szeretnénk minél jobban kitolni, minél közelebb 
karácsonyhoz. Ez ellen szól, hogy az iskolások fellépését a szünetben nem lehet 
megszervezni. A javaslat az, hogy az iskolai szünet előtti utolsó napon legyen. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A szeptemberi falunapi időpont meghatározásánál azért gondoltunk a szombati napra, mert a 
családok vasárnap otthon tartják az elszármazottaknak a vendégséget. Javaslom, hogy az 
időpontok meghatározását halasszuk nyárra, annál is inkább mert most még nem tudni, hogy 
az Itthon vagy Magyarország szeretlek idén lesz-e? 
 
Tóth József képviselő  
 
Én is javaslom, hogy későbbiekben határozzuk meg a pontos dátumot. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Javaslom, fogadjuk el, hogy ezek a programok megvalósulnak, és pontos dátumot most ne 
határozzunk meg.  
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a rendezvényterv 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 módosított rendezvénytervezetet, 
amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2015. (III.25.) határozata 

                              A Képviselő-testület megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata  
2015. évi rendezvény-tervezetét e határozat melléklete szerint  
elfogadja. 

      
8./ N A P I R E N D 
 
Javaslat a Jobbágyi- Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társuláshoz csatlakozási  
szándék kinyilvánítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény  
 
Dr. Román Kinga képviselő  



 15 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a szándéknyilatkozat 
aláírását támogatja. 
A lakosságszámok pontosítása szükséges. A Bizottság támogatná, hogy még ebben az évben 
kerüljön sor a csatlakozásra. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
A Társulási Megállapodás nem tartalmazza, hogy el lehet térni az alapelvtől – amit az 
önkormányzati törvény szabályoz mármint, hogy január 1-jei dátummal lehet csatlakozni 
kivéve, ha a társulási megállapodás ezt másként szabályozza.  
A társulási megállapodást kellene módosítani ahhoz, hogy évközben is lehessen csatlakozni a 
társuláshoz. Ennek elég hosszú az átfutási ideje. 
 
Ágasvári Zsolt Ügyrendi Bizottság elnöke 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a társulásba történő belépési szándék-
nyilatkozat aláírását támogatja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége 
Szociális Társuláshoz történő csatlakozásra vonatkozó, előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2015. (III.25.) határozata 

1. Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
89. § (1) bekezdésére figyelemmel kinyilatkoztatja azon 
szándékát, hogy 2016. január 1. napjával a Jobbágyi-
Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társuláshoz (székhely: 
3063. Jobbágyi, Bencsik út 10.) kíván csatlakozni. 
  

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy elfogadja a társulás 
célját, vállalja a megállapodás szerinti költségek viselését, a 
megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismeri 
el. 
A képviselő-testület a társulás költségeihez való hozzájárulást 
2016. évi költségvetésében biztosítja.  
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozáshoz szükséges valamennyi jognyilatkozat 
megtételére, felhatalmazza továbbá a megállapodás 
előkészítésére vonatkozó tárgyalások lefolytatására, a 
megállapodás-tervezet elkészítéséhez szükséges mértékű 
kötelezettségek vállalására, és valamennyi szükséges 
intézkedések megtételére a képviselő-testület folyamatos 
tájékoztatása mellett.   
 

4.  A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésről a Társulási Tanácsot és tagönkormányzatokat 
Alsótold Község Önkormányzatát Jobbágyi Község 
Önkormányzat, Kisbágyon Község Önkormányzatát, Kozárd 
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Község Önkormányzatát, Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzatát, – a határozat megküldésével – tájékoztassa.  

 
Határidő: haladéktalanul, majd folyamatos  
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester  

 
 
9./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Mária út Közhasznú Egyesülethez történő belépésre. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Mária Út Közhasznú Egyesült már többször megkereste az Önkormányzatot, kérve a 
csatlakozást. Indokolná ezt a Szentkút közelsége, ahol két Mária út keresztezi egymást. Úgy 
gondolom, hogy az elkövetkező időben egyre népszerűbb lesz ez a hely, évi 100 ezres 
nagyságrendű vallási turizmusra lehet számítani.  
 
Tóth József képviselő  
Konkrétan hol megy ez az út? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
É-D, K-Ny, Máriacell és Csíksomlyó, valamint Czestochowa-Medvgorje. A kereszteződés a 
Szentkúti Bazilikánál van. A Csevice völgyön keresztül jön le a Mária út. 10/e Ft /év a tagdíj. 
Ennek fejében népszerűsítenék a települést a honlapjukon. Az itt lévő szálláshelyeket 
népszerűsítik. Egyfajta nyitási lehetőség a településnek, csak pozitív hozadéka lehet. 
Mindenképpen javaslom a csatlakozást. 
 
Turopoli Zsolt polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Mária Úthoz történő csatlakozásra 
vonatkozó, előterjesztés szerinti határozati javaslatot amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2015. (III.25.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta. Tar Község Önkormányzata 2015. 
április 1. napjától csatlakozik a Máriaút Egyesülethez. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozási dokumentumok aláírására. 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves díjat -
10.000 ft/év-a 2015. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére 
tervezze be. 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, az ülést 
bezárja. 
 
 
 

Kmf 
 
 
 
Turopoli Zsolt  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                   jegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
Ágasvári Zsolt képviselő :……………………………………………. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő: …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 


