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Iktatószám:116-……./2015. 
 

19. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli  
               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 
Bognár Balázs képviselő 
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita               aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Karácsony Ágnes  TARJÁNTERV MÉRNÖKI IRODA KFT 
Kenyeres István  települési főépítész 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 4 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt, dr. Román 
Kinga és Tóth József távolmaradásukat bejelentették, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendet módosítsuk,  
Napirend előtt ismertetem a főépítész véleményét. 
3. napirendi pontnak javaslom felvenni  
Javaslat a Szervezeti és működési Szabályzatról szóló 7/2015.(IV.11.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
A 3. és 4. napirend így eggyel csúszik 
7. napirendként javaslom felvenni  
Javaslat az adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok fejlesztésének pályázat 
benyújtására. 
8. napirendként Egyebeket kérem felvételre. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 



 2 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a  Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 91/2015. (VIII.13.) határozata 

A Képviselő-testület a 2015. augusztus 13-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
1./ Javaslat Tar község településrendezési tervének 
módosításához (37/2004. (XI.29.) határozat módosítása) 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
2 / Javaslat Tar község településrendezési tervének 
módosításához a 12/2004.(XII.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására (HÉSZ) 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
3./ Javaslat a Szervezeti és működési Szabályzatról szóló 
7/2015.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
4./ Javaslat Tar község közigazgatási területén lévő 
önkormányzati tulajdonban lévő 3073 Tar, Zrínyi út 19. szám 
alatt lévő ingatlan előzetes haszonkölcsön szerződésének 
megkötésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
5./ Javaslat dr. Bárándy Aliz ügyvéd megbízására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
 Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
6./ Javaslat díszpolgári kitüntető cím adományozására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
7./ Javaslat az adósságkonszolidációból kimaradt 
önkormányzatok fejlesztésének pályázat benyújtására. 

 Előkészítette: 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
8./ Egyebek 
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Napirend előtt 
 
Turopoli Zsolt polgármester Ismerteti Domonkos György Nógrád megye Állami főépítésze 
véleményét  
 
Állami főépítész véleménye a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
1./ N A P I R E N D  
 
Javaslat Tar község településrendezési tervének módosításához (37/2004. (XI.29.) 
határozat módosítása) 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község településrendezési tervének módosítására 
vonatkozó előterjesztést, az a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar község településrendezési 
tervének módosítására vonatkozó előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testületének 
92/2015. (VIII.13.) határozata 
 
a 37/2004. (XI. 29.) határozat módosításáról 
1.) A településszerkezeti terv leírásának 1) pont (1) a 

településszerkezeti terv leírása, 1) a határozat hatálya (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  „(2) A határozat részét képezik a településszerkezeti 

tervlapok 
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(Igazgatási terület: M=1:10 000, és a módosítással érintett 

területre: M= 1:4 000, Sze.T.-1. rajzszsámú Belterület: 

M=1:4 000) és a  mellékletek.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2.) A településszerkezeti terv leírásának 10. pont (3) 

bekezdése a régészeti területek (lelőhelyek)  a következő g) 

és h) pontokkal egészülnek ki: 

 

„g) Tar, Szőlősi út (hrsz.: 0124, 0138/1, 0145/5, 

0145/6 – népvándorláskori telep, 

h) Tar-Hosszú-rét – őskor, késő középkor” 

 

3.) A településszerkezeti terv leírásának 10.) (3) 

bekezdésének Régészeti érdekeltségű terület g) pontja i) 

pontra, a h) pontja j) pontra módosul. 

 i) Várbérc (Hrsz:068/1-5) 

 j) Mész pest (Hrsz:015/51) 

 

4.) A településszerkezeti terv leírásának 11. pont 

„Erdőterületek” része a következő (4) bekezdéssel egészül 

ki: 

 
„(4) A biológiai aktivitásérték szinten tartásához a 

0127 és a 0145/11 hrsz.-ok egy részén mintegy 2,4 ha 

mértékben védelmi erdő kerül kialakításra.” 

 

(5) A településszerkezeti terv leírásának 14. Közlekedési 

területek, létesítmények fejezete (1) bekezdés a), b) és c)  

pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ (1) Tar község igazgatási területét érintő országos 

úthálózat elemei: 

 a) 21. sz. Hatvan-Salgótarján-Somoskőújfalui elsőrendű 

főútvonal. 
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 A megyei közlekedésfejlesztési koncepcióban az útvonal 

gyorsforgalmivá tétele (M21) szerepel 2006-ig történő 

négysávosítással, majd további fejlesztéssel. 

 A község közigazgatási területén különszintű csomópont 

kerül kialakításra, mely csomópontból ágaznak le az 

országos mellékutak. 

 b) 24105. jelű tari bekötőút (országos mellékút). 

 Nyomvonalában a terv a település északi részén kisebb 

korrekciót javasol a Vörösmarty M. u. igénybevételével ( a 

Vörösmarty u. és a Szondy Gy. út érintett szakaszainak 

esetleges egyiráníúsításával). 

A tari bekötőút a kétszintű csomópontnál ágazik le és  a 21. 

főút valamint a Zagyva folyó között haladva egy lakótelek 

igénybevétellel csatlakozik be belterületen a Szondy György 

útba. 

 c) 21135. jelű sámsonházai bekötőút (országos mellékút) a 

meglévő állapotokkal. A kétszintű csomópontnál kisebb 

korrekcióra kerül sor és az út kiszélesedik.” 

 
6.) A településszerkezeti terv leírásának 14. Közlekedési 

területek, létesítmények (1) bekezdése a következő d) ponttal 

egészül ki: 

„d) A 21167 jelű mátraverebélyi II. bekötőút a kétszintű 

csomópontból fog leágazni és a 21. úttal párhuzamosan 

haladva Mátraverebély területén csatlakozik a meglévő 

útba.” 

 

7.) A településszerkezeti terv leírásának 14. Közlekedési 

területek, létesítmények (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(4) Közúti tömegközlekedés-a különböző VOLÁN Rt.-k 

üzemelésében – Szondy György úton vezet, három helyen 

megállóval. Ugyancsak megálló található a 21. sz. út 
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külterületi szakaszain. A megállóhelyeknek külön önálló 

öble nincs kialakítva, váróhellyel sem rendelkeznek. Ezek 

szükség szerint pótlandók. 

A 21.sz. főút csomópontjánál autóbuszmegállók is kerültek 

kialakításra, buszleálló öböllel, járdaszigettel, továbbá 

biztosított a gyalogos kapcsolat is a településre.” 

 

 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar község településrendezési tervének módosításához a 12/2004.(XII.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására (HÉSZ) 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény. 

Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község településrendezési tervének módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar község településrendezési 
tervének módosítására vonatkozó előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet, amelyet a 
Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2015. (VIII. 19.) rendelete 
A helyi építési szabályzatról szóló 12/2004.(XI.30.) 
rendelet módosításáról. 
 
/Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 
Karácsony Ágnes és Kenyeres István elhagyják az üléstermet. 
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3./ N A P I R E N D 
 
Javaslat a Szervezeti és működési Szabályzatról szóló 7/2015.(IV.11.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A jelenleg hatályos SzMSz 1. melléklete egészülne ki egy p.) ponttal. Eszerint a Képviselő-
testület hatáskörét a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározott a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a 
polgármesterre ruházná.  
Ezt, az ügyek jellege és a gördülékenyebb ügyintézés indokolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 4 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2015. (VIII.19.) rendelete 
 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2015.(IV.11.) rendelet módosításáról. 
 
/Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 
 
4./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar község közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonban lévő 3073. 
Tar, Zrínyi út 19. szám alatt lévő ingatlan előzetes haszonkölcsön szerződésének 
megkötésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény: 
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Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
azzal javasolja elfogadni, hogy előzetes lakáshasználati szerződés legyen. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Erre a szerződésre azért van szükség, hogy a Mária Út Közhasznú Egyesület pályázatot tudjon 
benyújtani. Ehhez szükséges, hogy felhatalmazást kapjak a szerződés aláírására. 
 
Dr. Bárányi Gyula György Pénzügyi Bizottság tagja 
Jobbnak tartanám a szívességi lakáshasználati szerződést, és bele kellene foglalni, hogy ezen 
szerződést a pályázat benyújtásához kötjük.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
Nem tudjuk, hogy nem előírása-e a pályázatnak, hogy haszonkölcsön szerződést kell kötni? 
 
Dr. Bárányi Gyula György Pénzügyi Bizottság tagja 
A haszonkölcsön szerződés, mint ahogy a nevében is benne van, olyan, ami hasznot hajt. 
Gondolom itt nem erről van szó, mert nem akarunk pénzt kérni érte. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem, nem akarunk. 
 
Dr.Bárányi Gyula György Pénzügyi Bizottság tagja 
Véleményem továbbra is az, hogy a szívességi használat jobb lenne, de ha ez a pályázat 
benyújtásánál nem felel meg ez ellen sincs kifogásom. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A testületi ülés előtt beszéltem a Mária Út képviselőjével, aki azt az információt adta, hogy a 
szerződés a pályázat benyújtásához szükséges, ha nyertes pályázat lesz, akkor majd ezt a 
szerződést pontosítani kell, a helyzethez, illetve a megnyert pályázathoz. Azért küldték át ezt 
a formájú szerződést, mert ez már egy másik pályázatban ilyen formában elfogadásra került, 
de nem zárkóztak el attól, hogy más címen fogadjuk el a szerződést. 
 
Dr. Bárányi Gyula György Pénzügyi Bizottság tagja 
Fenntartom a véleményem, szívességi lakáshasználati szerződés bármikor indokolás nélkül 
felmondható. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által javasolt 
lakáshasználati szerződés címre történő módosítást, amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar, Zrínyi út 19. sz. alatti 
önkormányzati ingatlanra vonatkozó módosított előzetes lakáshasználati szerződés 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2015.(VIII.13.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Mária Út Egyesülettel kötendő, az 
önkormányzat tulajdonát képező 3073 Tar Zrínyi út 19 
szám alatt lévő, 809 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes 
lakáshasználati  szerződés- tervezetet, azt  jóváhagyja.  
Az elfogadott szerződés-tervezet e határozat 1. számú 
mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a szerződés aláírására és az ingatlan 
használatba adására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
5./ N A P I R E N D 
Javaslat dr. Bárándy Aliz ügyvéd megbízására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény: 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság a dr. Bárándy Alíz ügyvéd megbízására vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a dr. Bárándy Alíz ügyvéd 
megbízására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2015.(VIII.13.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza dr. Bárándy Aliz ügyvédet (Dr. Bárándy Aliz 
Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Honvéd u. 40. fszt. 2 
képviseli: Dr. Bárándy Aliz ügyvéd)), hogy a Kúria, mint 
felülvizsgálati bíróság Pfv.V.20.424/2015/4. végzésében 
Tótfalvi Zsolt felperesnek Tar Község Önkormányzata 
alperes ellen kártérítés iránt indított perében a 
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Balassagyarmati Törvényszék 2. Pf.20.418/2014./13. 
számú ítélete ellen a felperes által előterjesztett 
felülvizsgálati kérelem tárgyalása jogerős befejezéséig az 
alperes Tar Község Önkormányzata perbeli 
képviseletével.  
Az ügyvédi munkadíj a pertárgyérték 5%+Áfa összeg. 
Mindez a jelen esetben a következő számításon alapul: 
 10.318.890 Forint és járulékai a pertárgyérték 
          A pertárgyérték 5%- a+Áfa 
         10.318.890 Forint  5 %-a= 515 945 
Forint+Áfa (azaz ötszáztizenötezer-
 kilencszáznegyvenöt Forint+Áfa). 
A felülvizsgálati eljárás során a Kúria előtti 
képviseletének ellátása alkalmanként és tárgyalási 
naponként 50.000,- Ft+Áfa, azaz Ötvenezer Forint +Áfa 
tárgyalási díj ellenében történik. 
Az ügyvédi munkadíj kifizetéséhez szükséges fedezetet a 
Képviselő-testület Tar Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a e határozat 1.sz. mellékletét képező szerződét kösse 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6./ N A P I R E N D 
Javaslat díszpolgári kitüntető cím adományozására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a díszpolgári kitüntető cím adományozására vonatkozó 
javaslatot, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Becze Lajos részére díszpolgári cím 
adományozására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2015.(VIII.13.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 
évben a Községi Önkormányzat által alapított kitüntető 
címről szóló 9/2004.(VII.30.) rendelete alapján, a 
közszolgálatban végzett munkájának elismeréseként  

„DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETŐ CÍMET” 

adományozza Becze Lajos (szül: 1936.05.24. an: Sándor 
Margit) részére. 

A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 
hogy a kitüntető cím átadásának előkészítéséről, a 
kitüntető címmel járó, a község nevével és címerével 
ellátott 14 karátos pecsétgyűrű beszerzéséről, valamint a 
díszes oklevél elkészítéséről gondoskodjon. 

A díszpolgári cím adományozásának fedezetét a 
Képviselő-testület a 2015. évi költségvetése tartalékkerete 
terhére biztosítja. 

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 

7./ N A P I R E N D 

Javaslat az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása pályázat benyújtására. 
Előkészítette: 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Pályázati kiírás a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Az elmúlt évben már részesült az önkormányzat ilyen támogatásban. Ebben az évben is 
lehetőség van a pályázat benyújtására, javaslom, hogy éljünk a lehetőséggel. 

Hat pályázati alcél van megjelölve, javaslom, hogy két alcélt jelöljünk meg, nevezetesen: 

- a települési belterületi út és járdaépítés, felújítást és 

- településrendezési tervek készítését 

Az utakra vonatkozóan tervezői költségvetést kérünk be, ennek ismeretében fogjuk a testület 
elé hozni a konkrét javaslatokat. 
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Kérdés nem volt.  

Vélemény: 

Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta, annak benyújtását egyhangúlag támogatja, és 
a Képviselő-testületnek is támogatásra javasolja. 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtandó 
pályázatra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2015.(VIII.13.) határozata 
A Képviselő-testület megtárgyalta „az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” pályázat 
benyújtására vonatkozó javaslatot. 
A Képviselő-testület az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázatot az alábbi alcélokra nyújtja 
be: 
- település belterületén ú, híd vagy járda építése, felújítása,  
   karbantartása, 
- településrendezési tervek készítése,  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

8./ N A P I R E N D 

Egyebek 

- Játszótér lebontásának kezdeményezése 

Turopoli Zsolt polgármester 
Az újtelepen a Felszabadulás és Május 1 út közötti közterületen lévő játszótér nagyon rossz 
állapotban van. A faanyag egy része elkorhadt, hiányzik, szögek állnak ki minden felé. A 
játszótér építésekor a szükséges engedélyek nem kerültek beszerzésre, a játékok nem 
rendelkeznek tanúsítvánnyal. A játszótér jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes, annak 
felújítása gazdaságtalan, ezért kezdeményezem annak lebontását. Ezt erősítette meg a 
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játszóteret megtekintő szakértő is. A bontást mielőbb meg kell kezdeni, mert már igen sok 
faanyagot elvittek belőle. Csak folyamatos jelenléttel tudnánk biztosítani, hogy a játszóteret 
ne használják, ezt viszont nem tudjuk megoldani. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Amennyiben a játszótér lebontásra kerül, az anyagokat újra lehet építeni valahol máshol? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Amennyiben újra építik, úgy az építési engedély köteles. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Engedélye van valamire nem? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A játszótér nem rendelkezett engedéllyel, az eszközökre sem volt meg a jogszabályokban 
előírt megfelelőségi tanúsítvány.  
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 Valóban nagyon rossz állapotban van a játszótér, lebontását támogatom. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Az Önkormányzatot terheli a felelősség, ha ott bármilyen baleset történik. Olyan hogy rossz, 
vagy hibás állapotú játszótér nem létezhet, csak olyan, ami minden jogszabályi 
követelménynek megfelel.  
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Én azt gondoltam, hogy volt engedélye a játszótérnek. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Átnéztem az iratanyagot, nem volt engedély, az engedélyezési eljáráshoz szükséges eszközök 
tanúsítványának kiadására voltak bekérve árajánlatok. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Felszabadulás út Május 1 út által 
határolt 887 hrsz. önkormányzati ingatlanon lévő játszótér lebontására vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2015.(VIII.13.) határozata 
A Képviselő-testület az Önkormányzati tulajdonú 887 
hrsz-ú ingatlanán létesített játszótér lebontását rendeli el. 
A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 
hogy a bontás megkezdéséről és lebonyolításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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- Ságvári út 5. szám alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlása. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Megkeresés érkezett az Önkormányzathoz, melyben a Tar, Ságvári út 5 szám alatti ingatlan 
2/4 részét az önkormányzat részére felajánlják.  

Mivel az ingatlant nem 1/1 részben ajánlották fel, így annak elfogadását nem javasolom. 

Tariné Molnár Anikó képviselő  
Én sem javasolom az ingatlan elfogadását. 
 
- Tar Szondy György út 86. szám alatti önkormányzati ingatlan (COOP épülete) 
felújításának kezdeményezése. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Szondy György út 86. szám alatt lévő ingatlan jelenlegi bérlője a COOP, az Igazgatója 
vételi szándékukat jelezte az épületre. Konkrét ajánlatot még nem tettek, csak a vételi 
szándékukat jelezték. Ezen kellene gondolkodni. Én nem javaslom az eladást. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
Én sem támogatom az eladást. 
 
- Vízmű közgyűlésről tájékoztatás 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A tegnapi napon volt Vízmű közgyűlés. Két témát tárgyaltunk. 
Az első a Kft jövője. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft. létezik, de a vízmű szolgáltatást az Észak-
Magyarországi Regionális Vízmű látja el. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft-nek volt vagyona, 
amelynek az egyik részét átveszi az ÉRV Zrt. Jelenleg használati díjat fizet ezekért az 
eszközökért. Ez most úgy működik, hogy az ÉRV 10 % üzemeltetés-használati díjat 
visszajuttat az önkormányzatokhoz, amit átadunk a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-nek, ezért mi 
cserébe karbantartást és némi fejlesztést kapunk. Ha nem lesz a Kft, akkor az 
önkormányzatnál marad a pénz, de nem biztos, hogy az önkormányzat abból a költségeket ki 
fogja tudni fizetni. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Ez az összeg jelenleg 3 millió forint körül van. 
 
Dr. Bárányi Gyula György Ügyrendi Bizottság tagja 
A társasági szerződés szerint a Vízmű határozza meg, hogy a sürgősség elve alapján, hol 
végezzen munkát, ha az adott településnek nem elegendő a pénze, akkor azt más településéből 
pótolja, és 4 évente elszámolnak. Ha nem lesz a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. akkor az biztos, 
hogy az ÉRV minden javítást ki fog számlázni és nekünk kell fizetni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Vízmű tulajdonában van egy ingatlan a volt OTP épülete. Korábban döntés született arról, 
hogy az ingatlant értékesíteni fogják. Meghatározásra került egy minimumár 25 millió 
forintot. Tudni kell még, hogy készült értékbecslés, amely szerint az épület 38 millió forintot 
ér. A könyvnyilvántartási értéke 33,2 millió forint. Az egyik tag a 25 millió forintot javasolta 
az egyik tag, amelyet nem fogadtunk el. 
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Az első napirenddel kapcsolatban olyan döntés született, hogy a Kft. jövőjével kapcsolatos 
lehetőségeket vizsgálják meg, és készítsenek tervet arra vonatkozóan, hogy milyen 
következménye lenne a megszűnésnek, és mi lenne, ha tovább működne, amennyiben tovább 
működne, azt milyen formában tenné. 
 
Balog László alpolgármester 
Az értékbecslés miatt nem fogadtátok el az ingatlaneladást? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen, Én személy szerint amiatt. Ez az ingatlanértékesítés egyszer már napirenden volt. Akkor 
is 25 milliós ajánlat érkezett, de határidőn túl. Most ezért javasolta az egyik tag, hogy ennyiért 
kerüljön értékesítésre az ingatlan. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Az értékesítési szándékot továbbra is fenntartják, csak 25 millió forint minimum összeget nem 
tartják elfogadhatónak. 
 
Dr. Bárányi Gyula György Ügyrendi Bizottság tagja 
A könyv szerinti értékhez képest is 8 millió forintos vagyonvesztést jelentene a Kft-nek. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, az 
ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                             jegyző 
 

 


