
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-34/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 2-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 3.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2017.(II.2.) határozata 
1./ Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkapgépek beszerzése” elnevezésű 
pályázati felhívásra „Tuzson János Arborétumhoz 
vezető a 077/3, 075, 074, 063 hrsz-ú külterületi 
mezőgazdasági út fejlesztése és az önkormányzati 
külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és 
munkagép beszerzése Tar településen” támogatási 
kérelem elnevezéssel támogatási kérelem benyújtására.  
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
2./ Javaslat Pásztó Kistérség Többcélú Társulását 
alapító önkormányzatok lakosságarányos közös 
tulajdonát képező, Suzuki SX4 (KKG-019) és Suzuki 
Ignis (KKG-080) típusú személygépkocsik 
értékesítéséhez történő hozzájárulás megadására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

                                                         Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. február 2. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

                Kis Zsoltné 
                                     ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-35/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 2-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 3.sz. jegyzőkönyvéből 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2017.(II.2.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” elnevezésű támogatási kérelemmel kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázati felhívás 1. és 2. 
célterületére „Tuzson János Arborétumhoz vezető   077/3, 075 074 063 hrsz.-ú külterületi 
mezőgazdasági út fejlesztése és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges 
erő- és munkagép beszerzése Tar településen” elnevezéssel támogatási kérelmet  nyújt be.  
 
2./ A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett beruházást a 2017.-2018. évben 
megvalósítja az alábbiak szerint:  
 
     a.) Az 1. célterületű projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

Tar 077/3 
Tar 075 
Tar 074 
Tar 063 hrsz.-ú külterületi út, 

     b.) A 2. célterületű projekt vonatkozásában az önkormányzati utak kezeléséhez,  
          állapotjavításához, karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagép:   
          1 db. MTZ-820 típusú traktor, 
          1 db. BTL-2500 típusú Tolólap függesztett vágóéllel és gumilappal,   
          1 db. Cosmo PS-500 típusú függesztett sószóró, 
          1 db. BHTR-2500 típusú tereprendező függesztett vágóéllel és gumilappal.  
 
3./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a „„Tuzson János 
Arborétumhoz vezető   077/3, 075 074 063 hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági út fejlesztése és 
az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagép beszerzése Tar 
településen” elnevezésű támogatási kérelemhez az alábbi pénzügyi adatokkal:  
A pályázat megvalósítási költsége:      60.347.320.- Ft.                           
A pályázat keretén belül elszámolható támogatási összeg /85 %/:  51.295.222.-Ft  
A pályázathoz szükséges önerő összege /15%/:      9.052.098.-Ft.   
 



4./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét - a fentiek figyelembevételével - terjessze 
elő. 
 
5./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, 
jognyilatkozat megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés 
aláírására is. 
 
6./ A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 
az önkormányzat magára nézve kötelezően elismeri és betartja.  
 
Határidő: A pályázati kiírás szerint. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 2. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 3 pld 
2./ Iratanyag 
3./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
3./ Irattár 
4./ Hirdető tábla 
 

 

 

 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-36/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 2-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 3.sz. jegyzőkönyvéből 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2017.(II.2.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. június 30-án megszűnt, Pásztó 
Kistérség Többcélú Társulását alapító önkormányzatok lakosságarányos közös tulajdonát képező, 
Suzuki SX4 (KKG-019) és Suzuki Ignis (KKG-080) típusú személygépkocsik értékesítésére 
vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat részére értékesíti a Suzuki SX4 típusú, KKG-019 forgalmi 
rendszámú személygépkocsiban fennálló tulajdonrészét. A személygépkocsi értékbecslés 
alapján megállapított forgalmi értéke 960.000 Ft, melyet vételárként elfogad. Ebből az 
önkormányzatot a 2013. január 1-i lakossági nyilvántartás szerint, 44.839 Ft, azaz 
negyvennégyezer-nyolcszázharminckilenc forint illeti meg az 1. számú melléklet szerint. 
 

2. Héhalom Község Önkormányzata (vagy a héhalmi orvosi ügyelethez tartozó önkormányzatok) 
részére értékesíti a Suzuki Ignis típusú, KKG-080 forgalmi rendszámú személygépkocsiban 
fennálló tulajdonrészét. A személygépkocsi értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke 
610.000 Ft, melyet vételárként elfogad. Ebből az önkormányzatot a 2013. január 1-i lakossági 
nyilvántartás szerint, 35.068 Ft azaz harmincötezer-hatvannyolc forint illeti meg a 2. számú 
melléklet szerint. 

 
3. A személygépkocsik értékbecslésének díja arányos részének (illetve a pásztói orvosi 

ügyelethez tartozó önkormányzatok esetében a javítási költségeknek is, melyet az 1-2. számú 
melléklet tartalmaz) levonását követően az önkormányzatot megillető összeg az alábbi 
számlaszámra utalandó, az adás-vételi szerződés megkötését követő 15 munkanapon belül. 

Neve: Tar Község Önkormányzata 
Számlaszám: 11741024-15735344 
Költségekkel csökkentett vételár (önkormányzati részesedés): 
Suzuki SX4 44.839 , Ft, azaz negyvennégyezer-nyolcszázharminckilenc forint 
Suzuki Ignis 35.068,- Ft, azaz harmincötezer-hatvannyolc forint 
 
 
 



4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 1. és 2. pontban jelzett 
járműértékesítéshez kapcsolódó adás-vételi szerződés aláírására és az ehhez kapcsolódó 
feladatok ellátására.  

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. február 2. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. 
2./ Iratanyag 
3./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
4./ Irattár 
5./  hirdető tábla 
 

 

 


