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Iktatószám: ….............../2018. 
 

15. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 27-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 
Bognár Balázs    alpolgármester 
Ágasvári Zsolt    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, Balog László és Dr. Román 
Kinga képviselők jelezték távolmaradásukat az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Az alábbi napirendeket javasolom megtárgyalni a Képviselő-testületnek: 
 
1./ Javaslat a Tari Szabadidős Egyesület támogatására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tari Agrotrans Kft. kérelme „Tari” megkülönböztető név használatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a TOP-1-2-1-15-NG1-2016-00019 kódszámú pályázat keretében „ Mátra 
Nyugati kapuja turisztikai projekt „ tárgyú projektben Tar turizmusfejlesztéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás sorár eljáró Előkészítő és Bíráló Bizottság 
megválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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4./ Javaslat a településrendezési eszközök felülvizsgálat véleményezési szakaszának 
lezárására . 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt  alpolgármester 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 
136/2018.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
július 27-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./ Javaslat a Tari Szabadidős Egyesület támogatására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tari Agrotrans Kft. kérelme „Tari” megkülönböztető 
név használatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a TOP-1-2-1-15-NG1-2016-00019 kódszámú 
pályázat keretében „ Mátra Nyugati kapuja turisztikai 
projekt „ tárgyú projektben Tar turizmusfejlesztéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás sorár eljáró Előkészítő és 
Bíráló Bizottság megválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a településrendezési eszközök felülvizsgálat 
véleményezési szakaszának lezárására . 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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1./ N A P I R E N D 
Javaslat a Tari Szabadidős Egyesület támogatására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A napirend kapcsán bejelentem érintettségemet, mivel a Tari Szabadidős Egyesület 
vezetőségének tagja vagyok. 
 
Az ülés vezetését átadom Bognár Balázs alpolgármesternek. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja, hogy érintettsége okán a Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Turopoli Zsolt a szavazásban részt vegyen, a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2018.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Turopoli 
Zsolt polgármester érintettségének bejelentését tudomásul 
veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Turopoli Zsolt polgármester 
a Tari Szabadidős Egyesület támogatásának 
szavazásában részt vegyen. 

 
Turopoli Zsolt polgármester visszaveszi az ülés vezetését. 
 
Ágasvári Zsolt képviselő 
A napirend kapcsán bejelentem érintettségemet, mivel a Tari Szabadidős Egyesület 
vezetőségének tagja vagyok. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy érintettsége okán a Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Ágasvári Zsolt a szavazásban részt vegyen, a 
Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2018.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ágasvári 
Zsolt képviselő érintettségének bejelentését tudomásul 
veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Ágasvári Zsolt képviselő  
Tari Szabadidős Egyesület támogatásának 
szavazásában részt vegyen. 
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Bognár Balázs alpolgármester 
A napirend kapcsán bejelentem érintettségemet, mivel a Tari Szabadidős Egyesület 
vezetőségének tagja vagyok. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy érintettsége okán a Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Bognár Balázs alpolgármester a szavazásban részt 
vegyen, a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2018.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bognár 
Balázs alpolgármester érintettségének bejelentését 
tudomásul veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Bognár Balázs 
alpolgármester Tari Szabadidős Egyesület 
támogatásának szavazásában részt vegyen. 
 

 
 
Tariné Molnár Anikó alpolgármester 
A napirend kapcsán bejelentem érintettségemet, mivel a Tari Szabadidős Egyesület 
vezetőségének tagja vagyok. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy érintettsége okán a Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Tariné Molnár Anikó a szavazásban részt vegyen, a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2018.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tariné 
Molnár Anikó képviselő érintettségének bejelentését 
tudomásul veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Tariné Molnár 
Anikó képviselő Tari Szabadidős Egyesület 
támogatásának szavazásában részt vegyen. 
 

 
 
 
Tóth József képviselő 
A napirend kapcsán bejelentem érintettségemet, mivel a Tari Szabadidős Egyesület 
vezetőségének tagja vagyok. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy érintettsége okán a Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Tóth József képviselő a szavazásban részt vegyen, a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
141/2018.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth 
József  képviselő érintettségének bejelentését tudomásul 
veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Tóth József képviselő Tari 
Szabadidős Egyesület támogatásának szavazásában 
részt vegyen. 

Turopoli Zsolt polgármester 
A TAO-os pályázathoz kellett önrészt biztosítania az Egyesületnek. Az általunk biztosított 
támogatásból tették hozzá az összeget a pályázathoz, ami most hiányzik az éves 
költségvetésükből. Erre az összegre nyújtott be az Egyesület támogatási kérelmet. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Szabadidős Egyesület 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2018.(VII.27.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a Tari Szabadidős Egyesület 
támogatására” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról 
szóló 10/2015 (V6.) önkormányzati rendelet alapján  
a Tari Szabadidős Egyesület (Székhelye: 3073 Tar Szondy 
György út 17.  adószáma: 18656462-1-12 képviseli: 
Bognár Balázs gazdasági vezető) részére - az  utánpótlás 
csapat szállítására, valamint a működés költségeinek 
fedezésére további  
 
500.000,-Ft (azaz ötszázezer forint) összegű támogatást 

nyújt. 
 

2.) A képviselő-testület a támogatás fedezetét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
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2/2018.(II.22.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott,  tartalékkeret terhére biztosítja.  
 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy gondoskodjon az 1) pontban meghatározott összeg a 
Tari Szabadidős Egyesület OTP Bank Pásztói fiókjánál 
vezetett 11741024-20033662 számú számlaszámára 
átutalásáról. 
 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 15 napon 
belül 
Felelős:  szövet szerint 

 
 

2./ N A P I R E N D 
Tari Agrotrans Kft. kérelme „Tari” megkülönböztető név használatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Egy cég keresett meg minket, aki a „Tari” nevet szeretné használni a cégnévben. A cégbíróság 
kéri tőlük a hozzájárulást. Rendeletben nincs leszabályozva a névhasználat, így a Képviselő-
testület hozzájárulása vált szükségessé. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a  Tari Agrotrans Kft. „Tari” 
megkülönböztető név használatára vonatkozó kérelmét, amelyet a képviselő-testület 5 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2018.(VII.27.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
cégbírósági nyilvántartás véglegesítéséhez- a településnév 
használatának engedélyezése iránti kérelmet megtárgyalta 
és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
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végelszámolásról szóló 2006. évi V.törvény 4. § (5) 
bekezdése értelmében az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A képviselő-testület utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy 
a Tari Agrotrans Kft. a működésének ideje alatt a 
cégnevében a „Tari” megkülönböztető nevet használja, 
mivel az a település nevének ragozott formája. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a határozat megküldéséről. 
 
Határidő: 5 nap 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 

 
 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-1-2-1-15-NG1-2016-00019 kódszámú pályázat keretében „ Mátra 
Nyugati kapuja turisztikai projekt „ tárgyú projektben Tar turizmusfejlesztéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás sorár eljáró Előkészítő és Bíráló Bizottság 
megválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A beruházás közbeszerzés köteles, mert a közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű. 
Szükséges Bíráló Bizottság megalakítása. A bizottságba  jogi, szakmai, közbeszerző és 
pénzügyi végzettségű szakembert szükséges választani.  
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a  a TOP-1-2-1-15-NG1-2016-00019 
kódszámú pályázat keretében „ Mátra Nyugati kapuja turisztikai projekt „ tárgyú 
projektben Tar turizmusfejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás sorár eljáró 
Előkészítő és Bíráló Bizottság megválasztására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet 
a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
144/2018.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Javaslat a TOP-1-2-1-15-NG1-2016-
00019 kódszámú pályázat keretében „Mátra Nyugati 
kapuja turisztikai projekt „ tárgyú projektben  Tar 
turizmusfejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás során eljáró Előkészítő és Bíráló Bizottság 
megválasztására” vonatkozó javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TOP-1-2-1-15-NG1-2016-00019 kódszámú pályázat 
keretében „Mátra Nyugati kapuja turisztikai projekt” 
tárgyú projektben  Tar turizmusfejlesztéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás során eljáró 
Előkészítő és Bíráló Bizottságát az alábbi összetételben 
választja meg: 
A bizottság elnöke:    Molnárné dr. 
Kontra Bernadett jegyző 
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító 
személy: Sisák Gábor építőmérnök 
Közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:
 Márkus Pál 
Jogi szakértelmet biztosító személy:  
 Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: 
 Bedőné Bózsár Zsuzsanna  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 

 

4./ N A P I R E N D 
Javaslat a településrendezési eszközök felülvizsgálat véleményezési szakaszának 
lezárására . 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A véleményezési eljárásban érkeztek észrevételek, melyekre a választ megkapták az 
érintettek. 
 
Bognár Balázs alpolgármester 
Fizettünk már valamit ezért a munkáért? 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Igen, nagy része már fizetve van.  
 
Tóth József képviselő 
Iparterület hol lett kijelölve, hol lehet településen belül vállalkozást folytatni? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Kertvárosias övezetből lesz, falusias övezet, így nem lesz akadálya a vállalkozások 
letelepülésének, amelyek kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeket folytathatnak. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Több ipari terület került kijelölésre. A Palóctól a Szeredek-tetőig, a 21-es mellett a 
Sámsonházi elágazónál lett kijelölve egy terület, Rabok-földje. 
 
Többször előfordult, hogy vállalkozások szerettek volna területet vásárolni, de a jelenlegi 
rendezési terv alapján nem volt lehetséges ott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet 
folytatni. Ez hátrányosan érinti a településünket, az adó szempontjából. Most a folyamat 
végéhez közeledünk, reméljük a módosítás adta lehetőségekkel élni fognak a vállalkozások. 
Felvetődött a teljes Hosszú-rét ipari területté nyilvánítása, de a termőföld megtartása is 
szempont kell, hogy legyen. 
Itt tájékoztatom a képviselőket, hogy az EGLO Magyarország Kft. az idén megvásárolta a 
TIG telepet. Ők kérték, hogy az építési magasság ne legyen korlátozva azon a területen. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a településrendezési eszközök 
felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárására vonatkozó határozati javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
145/2018.(VII.27.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a településrendezési eszközök 

felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárására” 

című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a 
településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként 
a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 
értékelés elkészült. 
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2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a partnerségi 
véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a 
Partnerektől érkezett észrevételeket, javaslatokat az azokra 
adott válaszokban foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt 
a tervanyagban átvezeti. 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az államigazgatási 
szervek észrevételeit az azokra adott válaszokban 
foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban 
átvezeti, s a településrendezési eszközök módosításának 
véleményezési szakaszát lezárja. 

4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
jelen döntéssel összhangban átdolgozott településrendezési 
eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett 
valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban 
keletkezett minden egyéb dokumentum egy példányát, 
továbbá azok másolati példányát elektronikus 
adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre 
az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád megyei 
kormányhivatal részére. 

           Határidő: 2018. augusztus 10. 
           Felelős: Polgármester 
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Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 
 

kmf 
 
 
Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester        jegyző 
 
 

Nagyné Kis Anita 
aljegyző 

 


