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Iktatószám:116-…../2015. 
 

17. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
                         aljegyzői irodájában, 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Bognár Balázs képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Nagyné Kis Anita               aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt és Dr. Román 
King képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni, az ülés határozatképes, 
azt megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefon történt. 
 
Javaslom, hogy az alábbi napirendet tárgyalja meg a Képviselő-testület  
 
1./ Javaslat a 21-es számú út négynyomúsításához szükséges településrendezési terve 
elkészítésével kapcsolatos Partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására.      
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a Tar Szabadidő Egyesület közötti, a Tar 
Sport út 760 hrsz alatti, önkormányzat tulajdonát képező ingatlan szívességi 
ingatlanhasználati szerződés jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Tar Szondy György út 92 szám alatti 
663/2hrsz-ú ingatlan  előtti közterület rendezéséhez tervező felkérésére 
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     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 82/2015. (VI.29.) határozata 
 

   A Képviselő-testület a 2015. június 29-i ülésén az alábbi        
    napirendeket tárgyalja: 
 

1./ Javaslat a 21-es számú út négynyomúsításához szükséges 
településrendezési terve elkészítésével kapcsolatos Partnerségi 
egyeztetés szabályainak elfogadására.      
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a Tar Szabadidő 
Egyesület közötti, a Tar Sport út 760 hrsz alatti, 
önkormányzat tulajdonát képező ingatlan szívességi 
ingatlanhasználati szerződés jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Tar Szondy 
György út 92 szám alatti 663/2hrsz-ú ingatlan  előtti 
közterület rendezéséhez tervező felkérésére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
1./  N A P I R E N D 
 
Javaslat a 21-es számú út négynyomúsításához szükséges településrendezési terve 
elkészítésével kapcsolatos Partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására.      
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Turopoli Zsolt polgármester felolvassa az előterjesztést. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat szerinti 
partnerségi szerződést, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 83/2015. (VI.29.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 21.sz. 
főút négynyomúsítása megvalósításához szükséges 
településrendezési terv módosítása kapcsán a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközök, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 29.§-a szerint e határozat mellékletét 
képező tartalommal fogadja el a partnerségi egyeztetés 
szabályait.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
2./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzata és a Tar Szabadidő Egyesület közötti, a Tar Sport 
út 760 hrsz alatti, önkormányzat tulajdonát képező ingatlan szívességi 
ingatlanhasználati szerződés jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Szívességi ingatlanhasználati szerződés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény : 
 
Tóth József képviselő  
 
Jelenleg az Alkatraz zenekarnak van ott a felszerelése, ott szoktak próbálni. Velük mi lesz? 
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Balog László alpolgármester 
 
Van máshol lehetőség, hogy tudjanak próbálni? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Felajánlottam, hogy a Kávézóban próbálhatnak. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
Próbálhatnak az egyik tagnál is, üres a lakás. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
Ha a szerződést jóváhagyja a testület, akkor az Egyesület oda mást nem engedhet be. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat szerinti 
partnerségi szerződést, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 84/2015. (VI.29.) határozata 
 
 A Képviselő-testület megtárgyalta a Tar Község 

Önkormányzata és a Tari Szabadidő Egyesület között kötendő 
az Önkormányzat tulajdonát képezős Tar 760 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó szivességi ingatlanhasználati szerződés-
tervezetet, azt jóváhagyja. 
Az elfogadott szerződéstervezet e határozat 1.sz. mellékletét 
képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopli Zsolt 
polgármestert a szerződés aláírására és az ingatlan használatba 
adására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3./ N A P I R E N D 
 
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Tar Szondy György út 92 szám alatti 663/2hrsz-ú 
ingatlan  előtti közterület rendezéséhez tervező felkérésére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Turopoli Zsolt polgármester 
 
Többször beszéltünk arról, hogy a Hivatal előtti közterületet rendezni kell. Az ott lévő fák 
kivágásáról már hozott döntést a Képviselő-testület. 
Azóta felmerült, hogy egy szakembert kellene felkérni, hogy készítsen egy látványtervet a 
közterület rendezésére. Erre kérek felhatalmazást, hogy keressek meg egy szakembert és 
kérjek árajánlatot a látványterv elkészítésére. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Szondy György út 92. szám előtti 
közterület látványterv elkészítése árajánlat bekérésre vonatkozó javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 85/2015. (VI.29.) határozata 
  

A Képviselő-testület  megtárgyalta a Szondy György út 92. 
szám alatti (663/2 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú ingatlan 
előtti közterület rendezésének kezdeményezésére vonatkozó 
javaslatot. A Képviselő-testület a közterület rendezés 
kezdeményezésével egyetért. Felkéri Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a látványterv elkészítésére vonatkozó 
árajánlatot kérje be. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Kmf 
 
 
Turopli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját. Az ülést bezárja. 
 
 
 
Turopoli Zsolt     Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                           jegyző 
 
 
 
    nevében és megbízásából: 
 
 
         Nagyné Kis Anita 
                  aljegyző 
 


