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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109-172       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
159/2018.(IX.19.) határozata 
A képviselő-testület a 208/2017.(XII.18.) számú 
határozatával elfogadott üléstervében a szeptember 19-ére 
tervezett ülés 1./ „Javaslat Gördülő fejlesztési terv 
elkészítésének jóváhagyására és véleményezésére. „ című 
napirendi pontot napirendjéről leveszi. 

 
 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Irattár 
2./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109-173       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
160/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
szeptember 19-i ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 

 
1./ Javaslat Tar Község településfejlesztési koncepciójának 
elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat Tar településrendezési eszközök felülvizsgálata 
környezeti értékelésének elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat Tar Község településszerkezeti tervének 
megállapítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat Tar Község Önkormányzata Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat Tar Község Önkormányzata óvodavezetői 
állásra kiírt pályázatának eredménytelenné nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői 
megbízására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 



3 

 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatási 
igényének benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat az Egererdő Zrt. pénzügyi támogatásának 
elfogadására, valamint együttműködési és úthasználati 
megállapodás megkötésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Javaslat a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szüksége erő- és 
munkagépek beszerzése című felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról szóló 23/2017. (II.2.) számú 
határozat módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat a 3073 Tar, Rákóczi út kétirányúsítására.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat Tar Község Önkormányzata, valamint a 
Magyar Posta Zrt. között létrejött postafiók bérleti 
szerződés jóváhagyására.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Javaslat a Pokoljáró Tar Lőrinc teljesítménytúra 
támogatás nyújtásának utólagos jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
13./ Javaslat a Dél-Nógrádi Önkormányzatok 
Egyesületéhez történő csatlakozásra. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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14./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 
azonosítószámú a Tari Kodály Zoltán Általános Iskoa 
energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt 
vonatkozásában a tervezett közbeszerzési eljárások 
előkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás 
elfogadására, a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói közbeszerzési feladatok ellátására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15./ Tari Kodály Zoltán Általános Iskola részére, az 
Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitasz 
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös, Földforgatók 
2018-2021. elnevezésű iskolakert létrehozására és 
működtetésére irányuló pályázathoz szándéknyilatkozat 
kiadása a Tar 656 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kertjének 
használatba adásának utólagos jóváhagyása. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
16./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító 
számú „MÁTRA NYUGATI KAPUJA” című pályázat 
keretében- a „Turisztikai létesítmények kivitelezése- 
építési beruházás” tárgyában a Kbt. 115 § szerinti – 
közbeszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására. 
 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Irattár 
2./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109- 174      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
161/2018.(IX.19.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
beérkezett államigazgatási és partneri vélemények 
elfogadásával Tar Község településfejlesztési koncepcióját 
elfogadja. 

 
 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109-175       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
162/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az egyes 
tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005.(I.11.) Korm.rendelet 10.§-a értelmében a 
településrendezési eszközökhöz készült környezeti 
vizsgálatot és környezeti értékelést az érdekelt 
államigazgatási szervek kifogás nélküli jóváhagyása után 
elfogadja, és felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, hogy a 
szükséges közzétételi intézkedéseket a településrendezési 
eszközök jóváhagyott munkarészével együtt tegye meg.  
Felelős: Turopoli Zsolt 
Határidő: azonnal 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
 
Iktatószám: 109-176       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2018.(IX.19.) határozata 
Tar község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
Tar község Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1-6. 
melléklete szerint állapítja meg. 

A Településszerkezeti Terv  

1. melléklete a szerkezeti terv leírása, 
2. melléklete a változások, 
3. melléklete a település területi mérlege, 
4. melléklete a területrendezési tervvel való összhang 
igazolása, 
5. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás 
eredménye, 
6. melléklete a szerkezeti tervlap 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a településszerkezeti terv nyilvánosságáról, 
az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg az 
állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő 
államigazgatási szerveknek, valamint a partnerségi 
egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket. 

A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti Tar község Önkormányzata Képviselő-
testületének 37/2004. (XI.29) Kt. sz. határozatával 
elfogadott Településszerkezeti terve. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
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Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

163/2018. (IX.19.) HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: SZERKEZETI TERV 
LEÍRÁSA 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A szerkezeti tervlapon az egyes területrészek felhasználási módja, továbbá a vonalas 
szerkezeti elemek kerültek feltüntetésre. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak nem kaptak 
önálló jelölést, azonban a környező területfelhasználások folyamatossága ezen közlekedési 
célú közterületek területénél megszakad. 

A területi mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az önálló kategóriába nem sorolt 
közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) felező vonaláig az érintett szomszédos 
területfelhasználási egységekhez tartozóan kerültek számításba. 

Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) 
megszűntetése, valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem 
szükséges. 

Tar község településszerkezeti tervének alapját a 37/2004. (XI.29.) Kt. sz. határozattal 
elfogadott településszerkezeti terv jelenti, s a változások e tervhez képest jelennek meg jelen 
településszerkezeti tervben. 
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1 TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET 
Tar község településszerkezetét elsősorban földrajzi fekvése, a Zagyva jelenléte, valamint a 
vasútvonal kiépülése alakították. A település külterületének keleti és zártkerti részei a Mátra 
nyugati hegylábain terülnek el. A település belterülete, valamint a külterület keleti része a 
Mátra és a Cserhát között elterülő völgyben fekszik. A település beépített területeinek északon 
a Zagyva és a vasút szab határt. 

Tar belterületének szerkezetét, a beépült és 
beépíthető területrészek szövetét elsősorban 
vonalas szerkezeti elemei, valamint a 
település hegylábi elhelyezkedése határozza 
meg. A település legmarkánsabb szerkezeti 
eleme a Tart délnyugat-északkeleti irányban 
átszelő főút, a Szondy György út. 

Ha a település lakott területeit fejlődési 
fázisainak, kialakulásának, karakterének és 
jelenlegi állapotának tükrében vizsgáljuk, 
három településrészre bonthatjuk. A 
belterület középső részén helyezkedik el a 
település legrégebbi része, az Ófalu. Az 
Ófalu jelentős része a XIX. század második 
felére kiépült. Az Ófalutól délre a 
szegregációval érintett Déli településrész 
található, kiépülésének kezdete a XIX. 
század második felére és végére tehető. A 
terület szerepe később folyamatosan 
csökkent, a település lakóterületei az Ófalutól 
északra terjeszkedtek tovább, kiépült az 
Északi településrész. 

A település északi településrészén 
elhelyezkedő lakóutcái a főutcával 
párhuzamosan, illetve arra merőlegesen 
alakultak ki. Az Ófalu és az Ófalutól délre 
elhelyezkedő Déli településrészek 
szerkezetét nagyban befolyásolja hegylábi 
elhelyezkedésük. A két településrész 
lakóutcái a főútra merőlegesen, majd a 
rétegvonalakkal közel párhuzamosan 
alakultak ki. A belterület déli részén fekvő 
Egyéb belterület máig beépítetlen. 

 

Tar keleti részén, a Mátra hegységhez tartozó magasabb térszíneken az erdő az uralkodó, az 
alacsonyabb, lankásabb területeken a közigazgatási terület északi, keleti és a déli, hasznosi 
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határ menti részein pedig a mezőgazdasági területek uralkodnak. A település emellett két 
egykori zártkerttel is rendelkezik a belterülettől északnyugatra- és délnyugatra (Pusztaszőlő és 
Katruzsa-dűlő), amelyeknek nagy része felhagyott, bozótos terület, már csak néhány telken 
fekszik szőlő, gyümölcs, ám a telekpülésszerkezeti terv továbbra is kertes mezőgazdasági 
területbe sorolja őket, a kiskertes művelés felélesztése céljából. A tari tájba elszórtan 
beékelődik egy-egy tájszerkezeti jelentőségű gazdasági és különleges rendeltetésű terület is, 
amelyeknek egy része meglévő objektum, egy része viszont újonnan kijelölt fejlesztési terület.  

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- 21. sz. főút 
- 21135 j. Sámsonháza bekötő út 
- 24105 j. Tar bekötő út 
- 81. sz. Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal 
- Zagyva-patak 
- Kis-Zagyva-patak 
- Kovács-patak 
- Csevice-patak 
- Nagynyomású földgázszállító vezeték 
- Magasfeszültségű villamosenergia főelosztó hálózat 

Tervezett vonalas szerkezeti elemek: 

- M21-es gyorsforgalmi út 
- térségi kerékpárút 

Szerkezeti jelentőségű funkcionális és területhasználati egységek: 

- belterületi településrészek lakóterületi túlsúlya; 
- településközpont területek a Petőfi út, Kossuth út és Szondy György út mentén; 
- erdőterületek túlsúlya a Mátra hegyvonulatain; 
- mezőgazdasági területek a belterület környezetében és a 21. sz. főúttól északra; 
- elszórt gazdasági területek a belterülettől északnyugatra, délnyugatra és a pásztói 

településhatáron; 
- elszórt különleges rendeltetésű területek. 
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2 BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 
Belterülethatár módosítás a szerkezeti tervlapon meghatározottak szerint az alábbi 
területeken: 

1. a Zrínyi utcától nyugatra, a vasút mellett fekvő terület; 
2. az Attila út keleti végében fekvő terület; 

3. a Dankó út területe és a mellette fekvő két terület. 
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3 TERÜLETFELHASZNÁLÁS  
3.1 AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÉS JELLEMZŐIK 

 Területfelhasználási egység 

Megengedett 
legnagyobb 

beépítési 
sűrűség 

Közművesítettség 
minimális mértéke 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
Lakóterület 

Lf Falusias lakóterület 0,5 teljes 
Vegyes terület 

Vt Településközpont terület 2,4 teljes 
Gazdasági terület 

Gksz Kereskedelmi szolgáltató 
terület 

2,0 teljes 

Gip Ipari terület 1,5 teljes 
Különleges terület 

K-N Megújuló energiaforrás 
hasznosítási terület 

0,8 részleges 

K-Ap Apartmanházas terület 1,0 teljes 
K-Mü Mezőgazdasági üzemi terület 0,8 részleges 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Közlekedési és közműterület 

KÖu Közúti közlekedési terület 
KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 
Kmű Közműterület 

Zöldterület 
Z Zöldterület 

Erdőterület 
Ev Védelmi erdőterület 
Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 
Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 

Mezőgazdasági terület 
Mk Kertes mezőgazdasági terület 
Má Általános mezőgazdasági terület 

Vízgazdálkodási terület 
V Vízgazdálkodási terület 

Különleges beépítésre nem szánt terület 
Kb-T Temető területe 
Kb-Sp Sportterület 
Kb-Tur Turisztikai terület 
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Kb-B Bánya 
Kb-Ep Emlékpark 
Kb-Tk Településközpont 
Kb-R Régészeti park 
Kb-Szt Szennyvíztisztító 
Kb-H Hulladékudvar 
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3.2 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek megengedett 
beépítettsége legalább 10%. 

3.2.1 LAKÓTERÜLET 

3.2.1.1 Falusias lakóterület (Lf) 

A terület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

Tar területén falusias lakóterület: 
- a település lakóterületeinek egésze. 

3.2.2 VEGYES TERÜLET 

3.2.2.1 Településközpont terület (Vt) 

A terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs 
zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

Tar területén településközpont terület: 
- a Petőfi és Kossuth út által határolt tömb egy része; 
- a Szondy György út, Sport út és Liget út által közrefogott terület; 
- a Szondy György út valamint a vasút által határolt tömb egy telke. 

3.2.3 GAZDASÁGI TERÜLET 

3.2.3.1 Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú 
épületek elhelyezésére szolgál. 

Tar területén kereskedelmi, szolgáltató terület: 
- a belterület nyugati határában, a TIG teleptől keletre fekvő terület; 
- a Szondy György út délnyugati részén fekvő, egykori malom területe; 
- a vasútállomástól nyugatra, a vasút déli oldalán húzódó területsáv; 
- a Vörösmarty úttól keletre, a Zagyva és a vasút között fekvő terület; 
- a település délnyugati határában fekvő Palóc Csárda területe; 
- a település délnyugati határában, a 24105. j. út menti terület. 

 
3.2.3.2 Ipari terület (Gip) 

Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem 
helyezhetők el.  

Tar területén ipari terület: 
- a település délnyugati határában fekvő terület; 
- a belterülettől nyugatra fekvő TIG telep területe; 
- a belterülettől északra, a 21-es számú főút csomópontjától délre fekvő terület; 
- a belterülettől északra található ipari telephely. 
 

3.2.4 KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást 
gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.  

3.2.4.1 Különleges megújuló energiaforrás hasznosítási terület (K-N) 

A terület elsősorban napelempark műtárgyainak elhelyezésére szolgál.  
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Tar területén különleges megújuló energiaforrás hasznosítási terület: 
- a sportpályától nyugatra, a Sport úttól északra fekvő tömb. 

 



17 

 

3.2.4.2 Különleges apartmanházas terület (K-Ap) 

A terület elsősorban különleges apartmanházak, a hozzájuk tartozó kiszolgáló építmények, kulturális és sport rendeltetésű 
építmények, továbbá szállásépületek elhelyezésére szolgál.  

Tar területén különleges apartmanházas terület: 
- a belterület déli részén, az Árpád úttól délre fekvő terület. 

 
3.2.4.3 Különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü) 

A terület elsősorban mezőgazdasági növénytermesztés, -tárolás, -feldolgozás, nagyüzemi állattartás, állattenyésztés céljára 
alkalmas építmények elhelyezésére szolgál.  

Tar területén különleges mezőgazdasági üzemi terület: 
- a település északi részén, a Kis-Zagyvától keletre fekvő terület. 

 

3.3 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  
Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10 %. 

3.3.1 KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET 

A közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) – a közterületnek nem 
minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési 
rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés 
építményei elhelyezésére szolgál. 

A közlekedési infrastruktúra elemek ismertetését a 6. fejezet tartalmazza. 

3.3.1.1 Közúti közlekedési terület (Köu) 

Tar területén közúti közlekedési terület: 

Országos főút és mellékút területe: 

- 21. sz. (Hatvan - Somoskőújfalu) I. rendű főút 
- 24105. j. Tar bekötőút 
- 21135. j. Sámsonháza bekötőút 
 

Helyi gyűjtőút területe: 

- a 24105 j. mellékút Szondy György út néven 
- Szabadság út  
- Attila út 
- Petőfi út 
- Kossuth út 
- Béke út 
- Rákóczi út 
- Rózsa út 

3.3.1.2 Kötöttpályás közlekedési terület (Kök) 

Tar területén kötöttpályás közlekedési terület: 

- 81. számú Hatvan – Somoskőújfalu - Fülek vasútvonal  
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3.3.1.3 Közműterület (Kmű) 

A terület a közmű és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. 

Tar területén közműterület a terület: 
- a Vörösmarty úttól keletre, a Zagyva és a vasút között fekvő TIGÁZ gázfogadó 

állomás területe. 
 

3.3.2 ZÖLDTERÜLET 

Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 
rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást szolgálja. A zöldterületek a település lakosságának pihenési, játék és mozgás 
igényét szolgáló, továbbá a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett közhasználatú területek, 
és az ehhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgál.  

Tar közigazgatási területén zöldterület: 

- a Szent István út – Május 1. út találkozásánál fekvő zöldterület, 
- a Liget út és a Sport út által határolt tömb középső részén fekvő zöldterület, 
- a belterület keleti oldalán, az Attila út középső szakaszán fekvő zöldterület. 

A zöldterületek differenciálása a helyi építési szabályzat feladata. 

3.3.3 ERDŐTERÜLETEK 

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, területfelhasználás szempontjából 
erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet tekintjük a benne található 
nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek minősül a meghatározott terület akkor is ha 
átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme hiányzik.  

3.3.3.1 Védelmi erdőterületek (Ev) 

Védelmi erdőterület elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek, valamint a település és egyéb 
létesítmények védelmére szolgál. 

Tar területén védelmi erdőterület: 

- a 21. sz. főúttól északra, északnyugatra elszórtan fekvő erdőfoltok, 
- a belterülettől délre, délkeletre elszórtan fekvő erdőfoltok. 

3.3.3.2 Gazdasági rendeltetésű erdőterületek (Eg) 

Gazdasági rendeltetésű erdőterületen a gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek előállítása 
és hasznosítása, ahol a terület a gazdálkodással összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

Tar területén gazdasági rendeltetésű erdőterület: 

- a közigazgatási terület keleti részén, a Mátra hegyvonulatain fekvő erdőterületek. 
3.3.3.3 Közjóléti rendeltetésű erdőterületek (Ek) 

Közjóléti rendeltetésű erdőterület egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgáló 
erdőterület, ami a terület rendeltetésével összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

Tar területén közjóléti rendeltetésű erdőterület: 

- a Tuzson Arborétum területe. 
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3.3.4 MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját 
termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek, ahol a terület rendeltetésével összefüggő 
építmények elhelyezésére szolgál. 

3.3.4.1 Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

Tar területén kertes mezőgazdasági területek: 

- a Pusztaszőlő területe,  
- a Katruzsa-dűlő területe, 
- a pásztói településhatár menti kisparcellás terület. 
3.3.4.2 Általános mezőgazdasági terület (Má) 

Tar területén általános mezőgazdasági területek: 

- a szántóföldi műveléssel és gyepgazdálkodással hasznosított területek a 21. sz. főúttól 
északra, északnyugatra, 

- a szántóföldi műveléssel és gyepgazdálkodással hasznosított területek a 21. sz. főút és a 
vasút nyomvonala között;  

- a belterülettől délre és keletre fekvő területek. 

Az általános mezőgazdasági területek differenciálása a helyi építési szabályzat feladata. 

3.3.5 VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvizek medre és parti sávjuk, a vízgazdálkodási létesítmények, vízbeszerzési helyek 
területe, amelyek a vízgazdálkodással összefüggő építmények elhelyezésére szolgálnak. 

Tar területén vízgazdálkodási terület: 

- Zagyva-patak; 
- Kis-Zagyva-patak; 
- Csevice-patak; 
- Kovács-patak; 
- a József Attila utca déli végénél fekvő vízmű terület; 
- a 23115. j. Sámsonháza bekötőút délnyugati oldalán fekvő vízmű terület; 
- a 23115. j. Sámsonháza bekötőút északkeleti oldalán, a gazdasági területtől északkeletre 

fekvő vízmű terület. 

A vízgazdálkodási területek differenciálása a helyi építési szabályzat feladata. 

3.3.6 KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

Olyan beépítésre nem szánt területek, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a 
környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 

3.3.6.1 Különleges beépítésre nem szánt terület - temető (Kb-T) 

A terület a temetkezés épületei, a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál.  

Tar területén különleges beépítésre nem szánt terület – temető terület: 

- a belterület keleti oldalán fekvő temető. 



20 

 

3.3.6.2 Különleges beépítésre nem szánt terület - sportterület (Kb-Sp)  

A terület főként sportpályák, sportlétesítmények és kiszolgáló épületeik elhelyezésére szolgál. 

Tar területén különleges beépítésre nem szánt terület – sportterület: 

- a Sport úton található sportpálya területe. 

3.3.6.3 Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai terület (Kb-Tur)  

A terület elsősorban a turizmus létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 

Tar területén különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai terület: 

- a sűrűpusztai vendégház és környezete, 
- az Attila út keleti vége mentén fekvő terület, 
- a Fenyvespusztai Erdei Iskola és környezete; 
- a Csevice-völgyben, a kőbányától nyugatra fekvő terület. 

3.3.6.4 Különleges beépítésre nem szánt terület – bánya (Kb-B)  

A terület az ásványanyag kitermelésére szolgál. 

Tar területén különleges beépítésre nem szánt terület – bánya: 

- a belterülettől északkeletre fekvő kőbánya területe, 
- a belterület déli oldalán fekvő homokbánya területe. 

3.3.6.5 Különleges beépítésre nem szánt terület – emlékpark (Kb-Ep) 

A terület szakrális épületek, a vallási közösség lakóépületeinek, valamint az ezeket kiszolgáló és kiegészítő épületek 
elhelyezésére szolgál.  

Tar területén különleges beépítésre nem szánt terület – emlékpark: 

- a közigazgatási terület északi részén, a 21. sz. főút északi oldalán fekvő Buddha Park 
területe. 

3.3.6.6 Különleges beépítésre nem szánt terület – településközpont (Kb-Tk) 

A területfelhasználási egységbe azok a magas zöldfelületi arányú területek tartoznak, melyeken a magas zöldfelületi arány 
fenntartása mellett településközponti funkciójú építmények elhelyezése a cél. 

Tar területén különleges beépítésre nem szánt terület – településközpont: 

- a belterület központi részén fekvő, a Szondy György út-Petőfi út-Kossuth út által 
határolt terület. 

3.3.6.7 Különleges beépítésre nem szánt terület – régészeti park (Kb-R) 

A terület a régészeti emlékek, leletek és a régészeti terület bemutatásához szükséges építmények, illetve a területet látogatók 
kiszolgálását biztosító építmények elhelyezésére szolgál. 

Tar területén különleges beépítésre nem szánt terület – régészeti park: 

- a földvár és környezete a Béke úton. 
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3.3.6.8 Különleges beépítésre nem szánt terület – szennyvíztisztító (Kb-Szt) 

A terület a szennyvíztisztítás technológiai építményei, valamint az ehhez kapcsolódó kiszolgáló és szociális építmények 
elhelyezésére szolgál. 

Tar területén különleges beépítésre nem szánt terület – szennyvíztisztító: 

- a vasúttól délre, a TIG területétől nyugatra fekvő szennyvíztisztító területe. 

3.3.6.9 Különleges beépítésre nem szánt terület – hulladékudvar (Kb-H) 

A területfelhasználási egységbe tartozó területeken a hulladékgazdálkodással, hulladék ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos 
tevékenységek végezhetők, s az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el. 

Tar területén különleges beépítésre nem szánt terület – hulladékudvar: 

- a pásztói településhatáron, a 24105 j. út mentén fekvő hulladékudvar területe. 

 

 



22 

 

4 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
Taron a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak: 

− belterületi zöldterületek; 
− közlekedési területek zöldfelületi részei; 
− magas zöldfelületi arányú intézményterületek, különleges területek (temető területe, 

sportpálya területe); 
− belterületi magas zöldfelületi arányú lakókertek; 
− külterületi (vízfolyásokasst, külterületi utakat kísérő, illetve a külterületi erdőfoltokat 

részben összekötő) erdősávok; 
− a Mátra hegyvonulatain, valamint a közigazgatási területen elszórt foltokban fekvő 

erdőterületek; 
− a közigazgatási területet keresztülszelő patakok és az azokat kísérő természetközeli 

növényzet; 
− az egykori zártkerti területek még művelt, illetve már beerdősülő részei. 

A település zöldfelületi rendszerének bővítése, fejlesztése az alábbi eszközökkel valósítható 
meg: 

− a településrendezési eszközökben kijelölt zöldterületeken minőségi zöldfelületek 
létrehozása többszintű növényállománnyal; 

− a vízfolyások partja menti természetközeli növénysáv kiszélesítése, pufferterület 
biztosítása a művelt területek, a belterületi területhasználatok, és a patakok partja 
között. 

5 TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
5.1 TÁJRENDEZÉS  
A településszerkezeti terv felülvizsgálata során cél a tényleges területhasználathoz leginkább 
illeszkedő területfelhasználási egységek kijelölése a tari tájban, biztosítva a tájszerkezet 
kialakult állapotának fennmaradását és a jellegzetes tájelemek megőrzését.  

A településszerkezeti terv felülvizsgálata során a területfelhasználási rendszerben jelentős 
változások nem történtek, mindössze az erdőterületek kerültek az elsődleges rendeltetésüknek 
megfelelő területfelhasználási egységbe, illetve a tényleges területhasználathoz és a tervezett 
maximális beépítettségi mértékhez igazodó területfelhasználási egységbe kerültek besorolásra 
az egyes területek. 

A településszerkezeti terv a tari tájra jellemző nagy kiterjedésű, nagyrészt természetvédelmi 
oltalom alatt álló erdőterületek megőrzésére, a kisebb arányú, de a táj jellegét szintén 
meghatározó mezőgazdasági területek fenntartására is figyelmet fordít. Az egykori zártkerti 
területek nagy részén már nem folyik kiskertes gyümölcstermesztés, szőlőművelés, sok 
parcellát már felhagytak, parlagon állnak és beerdősödésük is megindult. A 
településszerkezeti terv ennek ellenére az egykori zártkerti területeket továbbra is kertes 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolja, lehetőséget adva a kiskertes 
művelés esetleges újbóli fellendülésének. A közigazgatási terület déli, pásztói településhatáron 
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fekvő részén található szőlőterületek megőrzésére szintén figyelmet fordít a 
településszerkezeti terv, általános mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolja 
őket. 

A közigazgatási területen elszórva található egy-egy különleges rendeltetésű terület (például 
sűrűpusztai vendégház, Fenyvespusztai Erdei Iskola, szennyvíztisztító területe, Buddha Park 
területe, mezőgazdasági telephelyek), amelyeket a rendeltetésüknek és a tervezett maximális 
beépítettségi mértéknek megfelelően beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt különleges 
terület területfelhasználási egységbe sorol a településszerkezeti terv. 

5.2 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM  
A táj-és természetvédelmi területek lehatárolását a szerkezeti tervlap tartalmazza a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján. 

5.2.1 NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Natura 2000 terület 

A község közigazgatási területét érinti a Natura 2000 hálózat területe, amelynek célja az 
európai jelentőségű élőhelyek és élőhely típusok, illetve ehhez kapcsolódóan a természeti, 
ökológiai értékek megőrzése. A hálózat területével érintett területeken a kijelölés alapjául 
szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhely típusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, valamint a fenntartható gazdálkodás feltételeinek 
biztosítása elsődleges szempont. A hálózathoz tartozó területeken fekvő élőhelyek megőrzését 
a településszerkezeti terv azáltal tudja biztosítani, hogy területükön új, meglévő 
objektumokhoz nem kapcsolódó fejlesztési területeket nem jelöl ki, továbbá a hálózathoz 
tartozó területeket olyan területfelhasználási egységbe sorolja, ahol a beépítést teljes 
mértékben, vagy részben korlátozni lehet a helyi építési szabályzatban. 

5.2.2 ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Országos ökológiai hálózat magterület, ökológiai folyosó, és pufferterület övezete 

Az országos ökológiai hálózat magterület övezetéhez olyan természetes vagy természetközeli 
élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását 
és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi 
jelentőségű fajnak adnak otthont. Az övezet által érintett területeken az elsődleges szempont 
az ökológiailag értékes élőhelyek védelmének biztosítása, azok megőrzése és károsodásuk 
megakadályozása, amit a településszerkezeti terv azáltal biztosít, hogy új beépítésre szánt 
területet nem jelöl ki az övezet területén, és a tényleges területhasználatnak leginkább 
megfelelő területfelhasználási egységet jelöl ki a területükön. 

Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetéhez olyan – többnyire lineáris 
kiterjedésű, élőhelysávok, élőhelymozaikok – tartoznak, amelyek jórészt természetes 
eredetűek, és alkalmasak az ökológiai hálózat egyéb elemei (magterület és pufferterület) 
közötti biológiai kapcsolat biztosítására. Az övezet által érintett területeken elsődleges 
szempont a természetes és természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatainak védelme, 
fenntartása, amelyet a településszerkezeti terv azáltal biztosít, hogy a tényleges 



24 

 

területhasználatnak megfelelő területfelhasználási egységet jelöli ki területükön, és új 
beépítésre szánt területet nem jelöl ki.  

Az országos ökológiai hálózat pufferterület övezetéhez olyan rendeltetésű területek tartoznak, 
amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, 
amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják 
vagy rendeltetésükkel ellentétesek. Az övezetbe tartozó területeket a tényleges 
területhasználatnak megfelelő területfelhasználási egységbe sorolja a településszerkezeti terv. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének területén cél a tájképi 
egység megőrzése, épület-elhelyezés esetén a tájegységre jellemző stílusú épületek 
megjelenése, amelyhez a településszerkezeti terv az által tud hozzájárulni, hogy a 
területhasználathoz leginkább illeszkedő területfelhasználási egységet jelöl ki. 

Ex-lege védett természeti értékek 

A település területén egy földvár áll ex lege védelem alatt. Ezen érték fennmaradását, 
védelmét a településszerkezeti terv azáltal biztosítja, hogy környezetében olyan 
területfelhasználási egységet jelöl ki, amely az értéket nem veszélyezteti. A 
településszerkezeti terv a földvárat különleges beépítésre nem szánt régészeti terület 
területfelhasználási egységbe sorolja, a vár régészeti jelentőségét szem előtt tartva. 

5.2.3 HELYI JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Tar község területén helyi jelentőségű védett terület a Tuzson Arborétum. A terület 
védettségéről a helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló 20/2007. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet rendelkezik. A területen az egzóta fafajok védelme a cél, amelyet a 
településszerkezeti terv azáltal biztosít, hogy közjóléti rendeltetésű erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolja az arborétum teljes területét. 
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6 ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatását az örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmazza. 

6.1 ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELEM 
Az országos védelem alatt álló műemlék építmények 

Ss
z 

Név Cím Hrs
z 

Azonosít
ó 

Műemléki 
környezet 

1. Római 
katolikus 
templom 
(Szent 
Mihály) 

Petőfi 
út 7. 

219 6841 211, 212, 218, 
220/1, 220/2, 228, 
229, 242, 243, 
253, 382, 383 

2. Tari család 
udvarháza 

Mátrai 
út 

231 6840 228, 230, 232, 
242, 243, 043/17, 
043/18 

3. Római 
katolikus 
plébániaház 

 

Kossu
th 
Lajos 
út 8. 

382 6839 219, 244, 396, 
395/1, 381, 248, 
247, 246, 245, 
243, 253, 400, 
399, 394, 393, 
386, 384, 383, 230 

6.2 NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 
Az országos nyilvántartás szerint Taron a következő régészeti lelőhelyek lelhetők fel: 

Ssz Lelőhely 
neve Hrsz Azonosító 

1 Szurdok 0149/2, 0149/1, 02, 0148, 0120/2, 0121/2, 0118, 0119 29809 

2 Tapasz-dűlő 0144/36, 0142/40, 0143, 0144/13, 0144/35 41824 

3 

Középkori 
udvarház és 
környéke 232, 233, 242, 043/18, 231 43664 

4 
Szt. Mihály 
templom 219, 230 

43665 

 

5 
Középkori 
falu 

38, 184, 185, 186, 187, 188, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
230, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 397, 
398, 399, 400, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 

43666 
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Ssz Lelőhely 
neve Hrsz Azonosító 

199, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 409, 411, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 419, 422, 450, 451 

6 Fehér-bánya 077/1 43671 

7 Várbérc 049/2, 068/1, 068/2, 068/3, 068/4, 068/5 43672 

8 Szőlősi út 0124, 0145/5, 0145/6, 0138/1 46864 

9 Csevice I. 1423, 1424/1, 1427/4, 1426, 1425, 1424/2, 1427/3 51091 

10 Csevice II. 091, 097, 098 51092 

11 Csevice III. 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7 51093 

12 Csevice IV. 1417, 1413, 1416, 1415, 1414, 1419, 1421, 1420 51094 

13 Hosszú-rét 0145/6, 0145/10, 0145/7, 0124, 0145/8, 0145/9 88739 

 

7 KÖZLEKEDÉS 
7.1 KÖZÚTHÁLÓZAT 
7.1.1 TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

7.1.1.1 Országos főutak 

Meglévő: 

- 21 sz. Hatvan – Somoskőújfalu elsőrendű főút (100-100 méteres védőtávolság; 50-50 
méteres biztonsági övezet1) 

Tervezett: 

- M21 sz. Hatvan – Salgótarján gyorsforgalmi út 
7.1.1.2  Országos mellékutak 

Meglévő: 

- 21135 j. Sámsonháza bekötőút (50-50 méteres védőtávolság - külterületen) 

- 24105 j. Tar bekötőút (50-50 méteres védőtávolság - külterületen) 
7.1.2 TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT 

7.1.2.1 Belterületi gyűjtőutak 

Meglévő: 
                                                
1 253/1197. (XII.20.) Korm rendelt 28.§ (8) b) pontja alapján. 



27 

 

- a 24105 j. mellékút Szondy György út néven 

- Szabadság út  

- Attila út 
- Petőfi út 

- Kossuth út 

- Béke út 

- Rákóczi út 

- Rózsa út 
7.1.2.2 Települési kiszolgáló utak 

A gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a település mellékutcái, illetve a déli területen található néhány 
ezekkel párhuzamos út is. A főutakon és a gyűjtő utakon kívül a lakóutcák szűkek, szabályozási 
szélességük kicsi. 

7.1.3 KÖZÚTI CSOMÓPONTOK 

Meglévő 

- 21 sz. főút és a 24105 j. út csomópontja: „Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozott. 
A csomópontban forgalomterelő sziget és burkolati jelek találhatóak.  

- 21 sz. főút és a 21135 j. út csomópontja: „Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozott. 
A csomópontban forgalomterelő sziget és burkolati jelek találhatóak.  

7.2 KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
Tervezett nyomvonalak: 

- 31. sz. Zagyvamenti kerékpárút - Országos kerékpárúti fejlesztés (OTrT) 
- Térségi jelentőségű kerékpárúti fejlesztés a 21166 j. út – 21141 j. út – 21143 j. út - 21167 

j. út – 24304 j. út – 24105 j. út – 2408 j. út – 21 sz. főút nyomvonala mentén (TrT) 

7.3 GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 
A gyalogosközlekedés számára a település útja egy része egy oldalon, helyenként két oldalon 
járdával kiépült, van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. 

7.4 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
7.4.1 VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

Taron áthaladó vasútvonalak: 

- 81-es számú, Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal 
Megállóhelyek: 

- Tar vasútállomás 
7.4.2 AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS 

Tar területén elhelyezkedő megállóhelyek: 

- Tar, községháza 
- Sámsonházai elágazás 
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- Sámsonháza, Ilonamajor, bejárati út 

- Tar, Szondy György út 
- Tar, vasútállomás 

7.5 PARKOLÁS 
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. A településen található gazdasági 
egységekhez parkolót alakítottak ki. Több helyen szórt burkolatú, egyszerű közterületi parkoló 
működik. Ezek sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme szempontjából nem 
zavarók. 
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8 KÖZMŰELLÁTÁS 
8.1 VÍZELLÁTÁS 
A vízellátását jelenleg az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt (ÉRV Zrt) biztosítja, 
a vízellátó hálózat tényleges üzemeltetését az ÉRV Zrt alvállalkozójaként a pásztói központú 
DN Vízmű bérüzemeltetésben végzi. 

A település vízellátásának bázisa a Hasznosi Felszíni Víztározó, amelyből regionális 
hálózaton keresztül biztosítják Tar település ivóvíz ellátását. A regionális hálózat dél-észak 
irányban áthalad a település közigazgatási területén, amelyről ágazik le Tar települést bekötő 
vezeték. A regionális bekötésre támaszkodva építették ki a település elosztó hálózatát, 
amelyben a megfelelő víznyomást a település területén, a Dankó út-József Attila úttól délre 
üzemelő víztároló 230 mBf. biztosítja.  

A hálózat jellemzően NÁ 150-es és NÁ 100-as paraméterű vezetékekkel és többnyire 
körvezetékes kialakítással épült. Csak a külterület irányába kifutó vezetékek épültek 
ágvezetékként. A vezetékek anyaga ac, amely ma már nem tekinthető korszerűnek. Ezek 
várható átépítési igényével kell számolni. 

A település kiépített elosztóhálózatára telepítették azokat a közkifolyókat, amelyekről a 
vezetékes ivóvízzel el nem látott ingatlanok ivóvíz ellátása biztosítható. 

A KDV Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatójában felhívta a figyelmet arra, hogy Tar 
településen vízrajzi szempontból érintett vízrajzi létesítmény van Felszabadulás út 10. sz. 
telken, amelynek helyét védeni, megőrizni szükséges. 

A vízelosztó hálózatra az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok is felszerelésre kerültek, 
biztosítva ezzel a megfelelő tüzivíz ellátást. 

A településszerkezeti terv szerinti fejlesztések megvalósulása esetén a tervezés távlatáig 355 
m3/nap többlet vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a jelenlegi vízbázisokról 
várhatóan ki lehet elégíteni és a meglevő vízhálózatról, annak továbbépítésével az ellátást 
biztosítani tudják. 

A vízellátó hálózatot a javasolt beépítésre szánt területhasznosítású, fejlesztésre javasolt 
területek irányába tovább kell építeni, a biztonságos vízellátás érdekében, ahol lehet 
körvezetékes módon. 

A tüzivíz ellátás biztosítása érdekében 100-as paraméterű vezetéknél kisebb átmérőjű vezeték 
építése nem javasolható és az ágazati előírások szerinti sűrűségben a föld feletti tüzivíz 
csapok elhelyezéséről is gondoskodni kell. 

8.2 SZENNYVÍZELVEZETÉS 
A 219/2004. (VII.21.) korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről és a 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet alapján Tar a felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, valamint szinte az település 



30 

 

egész területét érinti az országos vízminőség védelmi területek övezete, ezért a szennyvíz 
közcsatornás elvezetésének és kezelésének megoldása a település kiemelt feladata. 

A településen elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel. A csatornahálózattal 
összegyűjtött szennyvizeket a településen belül létesített szennyvíztisztító telep fogadja.  

A szennyvíztisztító telepet 2002-ben Mátraszőlőssel társulásban létesítették 400 m3/nap 
tisztító kapacitásra és fogadja Mátraszőlősről érkező szennyvizeket is. A teleptől a tisztított 
vizek befogadója a Zagyva-patak-alsó. A szennyvíztisztító telep védőtávolság igénye 500 m. 

A településen kiépített közcsatorna hálózat gravitációs rendszerű. A település változatos 
topográfiai adottságára tekintettel a gravitációs szakaszok mélypontjáról a továbbvezetés 
biztosítására átemelő műtárgyakat helyeztek el és onnan nyomóvezetékekkel továbbítják a 
szennyvizeket. Jelenleg két közterületi átemelő műtárgy üzemel a településen és 10 házi 
átemelő. 

A közterületi szennyvízátemelő műtárgyak jelenlegi védőtávolság igénye, miután védelem 
kiépítésével nem rendelkeznek 150 m. 

A településen a szennyvízgyűjtő hálózat vezetékeinek, műtárgyainak, a szennyvíztisztító 
telepnek az üzemeltetője a vízellátással azonos üzemeltető az Észak-Magyarországi 
Regionális Vízművek Zrt (ÉRV Zrt), a hálózat tényleges üzemeltetését az ÉRV Zrt 
alvállalkozójaként a pásztói központú DN Vízmű bérüzemeltetésben végzi. 

A teljes közműellátásra javasolt fejlesztési területeken keletkező 366 m3/nap prognosztizált 
többlet szennyvizeket a fejlesztési területen belül gravitációs hálózattal kell összegyűjteni és 
ki kell építeni a csatlakozást a közüzemű csatornahálózathoz, amely a szennyvizek 
továbbszállítását a szennyvíztisztító telepig biztosítják.  

A változtatással érintett, központi belterülettől távolabb fekvő, teljes közműellátást igénylő 
területekről, a keletkező szennyvizek szennyvíztisztító telepre vezetése jelentősebb 
hálózatépítést igényel. 

A külterület beépítésre nem szánt területén, ahol megengedett és egyéb előírás sem 
akadályozza közműpótló alkalmazható. A közműpótlásra vonatkozóan a helyi építési 
szabályzatban szigorú előírások rögzítése szükséges. A helyi közműpótlásra elsődlegesen zárt 
szennyvíztároló létesítése javasolható, annak figyelembe vételével, hogy reálisan napi egy 
szippantásnál többet becsületesen senki sem végeztetne el, így ha a napi keletkező szennyvíz 
mennyisége a reálisan naponta szippantható mennyiséget meghaladja, akkor javasolható 
egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A házi szennyvíztisztító 
kisberendezés alkalmazhatóságának szigorú feltétele, hogy a talajba a tisztított szennyvíz 
szikkasztása sem megengedhető, így csak akkor alkalmazható, ha az egyéb korlátozó 
előírásokon kívül a tisztított szennyvíz elhelyezésére felszíni vízbefogadás biztosítható. 

8.3 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 
A helyzetfeltáró vizsgálatokban részletezettek szerint a település a Tisza fővízgyűjtőjéhez 
tartozó Zagyva-folyó vízgyűjtőjén fekszik. A település változatos topográfiai adottságainak 
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hatására kisebb-nagyobb természetes árkok, vízfolyások, patakok, tavak alakultak ki, amelyek 
összegyűjtik a felszíni vizeket. Ezek a természet alakította árkok-vízfolyások-patakok 
szállítják az összegyűjtött vizeket a településen áthaladó Zagyva-patakba, amely a vizeket a 
végbefogadónak tekinthető Tiszába szállítja.  

A település beépített területén nyílt árkos csapadékvíz elvezetést alakítottak ki. Egyes 
utcákban egyoldali, egyes utcákban kétoldali árok üzemel, de több utcában nincs kialakított 
vízelvezetés. A nyílt árkok jellemzően földmedrűek, de vannak szilárd burkolatú meder 
szakaszok is. A szilárd burkolatú szakaszok rövidebb-hosszabb szakaszon jelennek meg, 
egyedi kialakítással, de nem képeznek összefüggő egységet. 

A településen áthaladó Zagyva vízfolyást a vízügyi ágazat még patakként tartja nyilván. A 
Zagyva medrébe a vízgyűjtőről változó mennyiségű vizek érkeznek, amelynek hatására már 
ezen a felső szakaszon is árhullámok alakulhatnak ki. A patak Tar területén védmű nélkül 
halad mezőgazdasági területen keresztül, nagyobb vízállásnál a mederből kilépő vizek a patak 
menti mezőgazdasági területen kiterülhetnek. A vízügyi ágazat nyilvántartásában Tar 
árvízvédelmet nem igényel.  

Tar közigazgatási területe érinti a Zagyva-patak-alsó (AEQ137) és a Kis-Zagyva-patak 
(AEP684) "Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat által elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) 
kijelölt felszíni víztesteket, ezért az itt tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a 
VGT-ben szereplő, ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedési tervekkel, melyek az Európai 
Unió Víz Keretirányelvében (2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések elérését teszik 
lehetővé. 

A település vízfolyásokban nagyon gazdag. A területén haladó Zagyva-patak, Kis-Zagyva-
patak és Csevice-patak állami tulajdonú, a KDVVIZIG vagyonkezelésében van. A Kovács-
patak és a Szalajka-patak önkormányzati tulajdonú és kezelésű. A KDVVIZIG 
vagyonkezelésében levő vízfolyásokat érintő bármilyen beavatkozás, tevékenység végzése 
előtt meg kell kérni a KDVVIZIK hozzájárulását.  

Általánosan az ágazati előírásoknak megfelelően az önkormányzati kezelésű patakok, árkok, 
vízfolyások mentén 3-3 m-es sávot, a kizárólag állami tulajdonú, KDVVIZIG vagyonkezelésű 
vízfolyások, patakok, így a Zagyva-patak, Kis-Zagyva-patak és a Csevice-patak mentén 6-6 
m-es sávot kell karbantartásra kijelölni.  

A településen a felszíni vizek elvezetése a jövőben is nyílt árkos rendszerrel javasolt, 
amelynek szakszerű és folyamatos karbantartásával, hidraulikai rendezettségével lehet csak 
biztosítani a zavarmentes felszíni vízrendezés megoldását. 

A javasolt nyílt árkos vízelvezető rendszer kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a 
településfejlesztési elképzelések megvalósulása esetén, a településen a burkolt felületek 
aránya (építmények, utak, parkolók, stb.) várhatóan valamelyest növekedni fog. A burkolt 
felületekre eső csapadékvizek elvezetési nehézségét nemcsak az okozza, hogy a burkoltság 
miatt a csapadékvizek majdnem 100%-a elvezetést igényel, hanem az is hogy, a lefolyás 
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időtartama jelentősen lecsökken. A megvalósított fejlesztések következtében az elvezetendő 
vizek mennyisége nő, a lefutása csökken, ezzel számolni kell a vízelvezetési rendszer 
méretezésénél. 

Minden beruházásnál, telekalakításnál a többlet csapadékvizek elvezethetőségét annak a 
befogadójáig ellenőrizni kell. Amennyiben a továbbszállítás nem biztosított, akkor vagy a 
vízelvezető hálózatot kell alkalmassá tenni a többlet vizek elvezetésére, vagy pedig a 
csapadékvizek visszatartását kell megoldani. A vízvisszatartást helyi záportározó létesítésével 
lehet megoldani, abba tárolva a vizet és abból csak olyan vízhozammal a befogadó árokba-
vízfolyásba vezetni, amelyet a szállítás útján a vízelvezető rendszer kiöntésmentesen fogadni 
tud. Ennek meghatározása a továbbtervezés feladata. 

A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózatban sem maradhatnak pangó vizes 
szakaszok, ezért a nyílt árokhálózat is csak hidraulikailag méretezetten alakítható ki. A nyílt 
árok feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz 
méretét úgy kell meghatározni, hogy az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás 
akadálymentes legyen. Ezért annak lefedett szakaszainak, a kocsi behajtóknak kialakítását 
korlátozni, szabályozni kell.  

A település bel- és külterületén egyaránt mindig az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz 
csatlakozóan lehetne a felszíni vízrendezés kiépítését, tervezett átalakítását, átépítését 
megoldani. 

8.4 VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 
A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató 
Kft. Tar villamosenergia ellátásának bázisa a szomszédos Nagybátony település közigazgatási 
területén üzemelő 132/22 kV alállomás. Az alállomás betáplálása a Mátrai erőmű és 
Nagybátony között üzemelő 132 kV-os nagyfeszültségű főelosztó hálózati rendszerről 
biztosított, amelynek nyomvonala áthalad Tar település területének nyugati oldalán.  

A Nagybátonyi alállomásról induló 22 kV-os hálózat táplálja Tar település fogyasztói 
transzformátor állomásait. A 22 kV-os hálózatot oszlopokra fektetéssel építették, a fogyasztók 
ellátását szolgáló transzformátor állomások oszlopállomások.  

A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra szerelten került 
kivitelezésre, az oszlopon haladó hálózat jellemzően szabadvezetékes, bár az utóbbi időkben 
már légkábeles formában építették.  

A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira 
szerelt lámpafejjel történik. A településre jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a 
közlekedés biztonságát szolgálja. 

A település fejlődésével a villamosenergia igény is növekszik. A villamosenergia 
igénynövekedés részben a településrendezési javaslat szerinti új beépítésnél jelentkező 
igényből, részben a már meglevő fogyasztók igénynövekedéséből ered. A transzformátor 
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kapcsokra vetített többlet villamosenergia igény a tervezés távlatáig 7850 kW 
prognosztizálható.  

A villamosenergia ellátás tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a megújuló 
energiahordozók hasznosításának térnyerésével, a terjedő naperőmű panelek alkalmazásával a 
villamosenergia ellátás jelentős hányadát az ad-vesz rendszer igénybe vételével, 
napenergiával lehet majd kielégíteni. Távlatilag úgy kalkulálható, hogy az éves 
villamosenergia fogyasztás, akár 30 %-át helyi termeléssel a napenergia hasznosításával lehet 
majd kielégíteni. Ennek teljesítési igényét nemzetközi megállapodások és hazai előírások is 
rögíztik. Új beruházásoknál a jövőben a villamosenergia igény 25 %-át megújuló 
energiahordozó hasznosításával, mint helyben termelt energiával kell kielégíteni. 

A megújuló energiahordozóval a villamosenergia termelés időjárás függő, ezért a műszaki 
csatlakozást a teljes prognosztizált villamosenergia igény kielégítésére megfelelően kell 
méretezni, az új igény 25 %-a napenergiával is kielégíthető lesz. Az éves felhasználás pedig 
kb 30 %-kal is csökkenthető. 
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villamosenergia igény kW 7850 

            ebből     

                    közhálózatról kW 5888 

                    megújuló 
energiahordozóval kW 1963 

 

A villamosenergia ellátást a közhálózatról is tudni kell biztosítani, így a hálózatfejlesztést 
annak igényére kell megoldani. A villamosenergia szolgáltatási törvény (VET) értelmében a 
villamosenergia ellátáshoz szükséges közhálózat fejlesztést a szolgáltatónak saját 
beruházásként kell megoldani, a fogyasztóval szolgáltatási megállapodást köthet, amelyben 
rögzítheti a szolgáltatás feltételeit. 

A várható villamosenergia igény növekedés kielégítését elsődlegesen a meglevő hálózat 
igénybevételével kell megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a 
transzformátor állomások átépítésével, illetve a nagyobb villamosenergia igénynövekedés 
területének súlypontjánál új állomáshely létesítésével kell, az igény tényleges jelentkezése 
esetén a kapacitásnövelést megvalósítani. Előzetesen a tervezés távlatáig prognosztizált 
igények kielégítésére legalább 5 új állomás telepítési igénye prognosztizálható, amelynek 
betáplálására a jelenlegi kiépített hálózatról kiépíthető bekötések mellett, ha a prognosztizált 
igények ténylegesen jelentkeznek egy új középfeszültségű kábelkör kiépítési igényére kell 
számolni. 

A tervezés távlatáig prognosztizált igényt meghaladó igény jelentkezése, vagy új jelentősebb 
villamosenergia igényű területhasznosítás esetén az alállomásról további új 22 kV-os hálózati 
kapcsolat kiépítése szükséges és új fogyasztói transzformátor állomások telepítési igényével 
kell számolni. Az új állomáshelyek betáplálására építendő új 22 kV-os hálózat fektetési 
módját részben szabályozza az arculati kézikönyv és a település értékvédelmi rendelete 
(TKR) településképi és értékvédelmi szempontból, de a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) 
kell rögzíteni a területgazdálkodási szempontból szükséges előírásokat, amely alapján új 
hálózatokat (vonatkozik az a kisfeszültségű elosztóhálózatokra is)  már földalatti 
elhelyezéssel kell építeni, a meglevő hálózathoz csatlakozóan, a településen áthaladó 
középfeszültségű hálózatok felhasításával.  

Új transzformátor állomáshelyeket úgy kell kialakítani, hogy nagyobb egységteljesítményű 
transzformátor gép befogadására is megfeleljen. A várható távlati fajlagos igénynövekedést 
egyszerű kapacitásnövelő gépcserével meg lehessen oldani. 

A transzformátorokról induló kisfeszültségű elosztóhálózatról lehet az egyes fogyasztók 
ellátását megoldani. 
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8.5 FÖLDGÁZELLÁTÁS 
A közelmúltban átszervezett szolgáltatási rendszernek megfelelően a település egyetemes 
gázszolgáltatója a NKM Földgázszolgáltató Zrt lett, a település földgázhálózatának az 
üzemeltetője a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft jogutódja, új tulajdonosa a MET Hungary Zrt 
lett.  

A település ellátásának bázisa a Sámsonháza területén üzemelő átadó állomás, amelynek a 
Zsámbok-Bátonyterenye között üzemelő DN 400-as nagynyomású szállítóvezetékről épült ki 
a betáplálása. Ez a szállítóvezeték nyomvonal áthalad Tar közigazgatási területén, amelynek 
nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét figyelembe kell venni. 

Az átadóállomásról indul a nagyközép-nyomású gerinc elosztóvezeték, amely a térség 
településeinek ellátását is biztosítja. A településre érkező nagyközép-nyomású földgázvezeték 
táplálja a gázfogadó-nyomáscsökkentő állomást, ahonnan indul a településen belül kiépített 
középnyomású gázelosztó hálózat. A kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett 
egyedi, házi nyomásszabályozókkal történik. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló 
kisnyomású hálózatról látják el közvetlenül a fogyasztói igényeket. 

A tervezett fejlesztések megvalósításának és a meglévő lakások komfort növekedésének 
hatására a tervezés távlatáig prognosztizált igénynövekedés, ha a teljes termikus energiaigény 
növekedést földgázellátás biztosítaná, 2119 nm3/h-ra becsülhető. Ezt a többletigényt 
várhatóan a kiépített gerinchálózatról ki lehet elégíteni. Ha a gázfogadó-nyomáscsökkentő 
kiterheltté válna, akkor annak kapacitásbővítése válhat szükségessé. 

A villamosenergia ellátás fejezetében leírtakhoz hasonlóan a földgázellátás fejlesztésének 
tervezésénél is figyelembe kell venni, hogy a megújuló energiahordozók hasznosításának 
térnyerésével, a terjedő naperőmű panelek-napkollektorok alkalmazásával és a földhő 
hasznosításának igénybevételével a földgáz igény jelentős hányadát, a megújuló 
energiahordozók hasznosításával lehet majd kielégíteni. Távlatilag úgy kalkulálható, hogy az 
éves földgáz fogyasztás, akár 30 %-át helyi termeléssel a napenergia és a föld energiájának 
hasznosításával lehet majd kielégíteni. Az új beruházásoknál már előírás, hogy a csúcsigény 
25 %-át legalább megújuló energiahordozó hasznosításával, helyben termelt energiával kell 
megoldani 

termikus energia igény kW 15256 

termikus energiaigény földgázzal kielégítve nm3/h 2119 

           ebből     

                   közhálózatról  földgázzal nm3/h 1589 

                   megújuló energiahordozóval kW 3814 
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Ahogy a villamosenergia ellátásnál is már rögzítésre került a megújuló energiahordozóval a 
hőtermelés időjárás függő, ezért a műszaki csatlakozást a földgázhálózatról a teljes 
prognosztizált termikus energiaigény kielégítésére megfelelően kell méretezni, de jellemzően 
az igény 25 %-a nap-, illetve földenergiájával kielégíthető lesz. Az éves felhasználás pedig 
egyértelműen kb 30 %-kal csökkenthető. 

A beépítésre szánt területhasznosítású fejlesztési területekre javasolt a gázellátás kiépítése, 
amely a már kiépített hálózatról, részben arról kivitelezhető közvetlen bekötéssel, részben a 
meglevő elosztóhálózat továbbépítésével biztosítható. 

A településen a gázelosztás távlatilag is középnyomású elosztóhálózattal javasolt, így a 
kisnyomású gáz előállítása továbbra is a telkenként elhelyezett egyedi, házi 
nyomásszabályozókkal történik. A házi nyomásszabályozók telepítésénél az arculatformálás 
igényét, a TKR-ben rögzítetteket figyelembe kell venni. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól 
induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlenül a fogyasztói igényeket kielégíteni. 

8.6 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG 
Energiagazdálkodási szintet is érintően, távlatilag reálisan a helyi energiafogyasztók a 
megújuló energiahordozók közül a nap, illetve a föld energiája hasznosítható. A település 
természeti adottsága, hogy 1960 körüli, a napos órák száma, ennek aktív hasznosításával 
hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok 
és a naperőmű panelek alkalmazásával érhető el. 

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-, utófűtési szezonban temperáló 
fűtésre fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A naperőmű panelekkel a 
villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott háztartási méretű 
energiatermelést szolgáló berendezéssel termelt energia termelés-fogyasztás kiegyenlítése az 
ad-vesz rendszer alkalmazásával gazdaságossá tehető. A többlet termelt villamosenergia 
egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a 
közhálózati vételezés megoldható. 

A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni 
az időjárástól való függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a hagyományos 
energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves 
energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek 
csökkentését eredményezi. 

A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet 
hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az 
épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos 
növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes 
energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia 
hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a 
szemléletnek az alkalmazása. 
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A föld energiájának hasznosításával szintén a hagyományos energiahordozók használata 
csökkenthető, de lassabb megtérülése nem segíti terjesztését. 

A megújuló energiahordozó közcélú energiatermelésre történő hasznosítási igény is megjelent 
a településen, amelyre az előírásoknak megfelelően különleges beépítésre szánt terület- 
megújuló energiaforrás hasznosítási területek kerültek kijelölésre. Fel kell hívni a figyelmet, 
hogy 5 MW-ig elosztóhálózati szolgáltatási jogkörben a helyi szolgáltatóval való 
megállapodás szükséges a termelt energia fogadására. Ezt meghaladó energiatermelés esetén 
már energiatermelési engedéllyel kell a közhálózati csatlakozást kiépíteni. 5-50 MW között 
termelt energia esetén, azt a megyei területrendezési tervbe is be kell illeszteni, 50 MW felett 
pedig a megyei és az országos területrendezési tervbe is szükséges a beillesztést megoldani. A 
termelés több telekre osztással is történhet, de a fogadóhelynél összegezni kell a termelést és a 
területrendezési tervekbe történő beillesztés igénye az összegzett termelés alapján szükséges.   

8.7 VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
A vizsgálatok alapján a település vezetékes távközlési ellátását jelenleg az Invitel Zrt és a 
UPC Magyarország Kft biztosítja. A 30-as pásztói primer központ Tar vezetékes távközlési 
hálózatának bázisa. A település a 32-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve 
nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A településen belül kiépített vezetékes hálózat a település belterületét teljes mértékben lefedi, 
az igények kielégítettek. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb 
területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült. Ezekben az utcákban az 
utcafásítás lehetőségét nehezítik az oszlopsorok. 

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást is kiépítették. 

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében 
közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni 
elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a 
szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A tervezett fejlesztési területek ellátása is ennek 
igénybevételével történhet. 

Tar település esetén az elektronikus hírközlés településfejlesztő hatását is figyelembe kell 
venni. A népességét vesztő a településeknél, és ezek közé tartozik Tar is, a település 
népességének visszatartásához nyújthat segítséget az infokommunikációs technológia 
széleskörű alkalmazási lehetőségének a biztosítása, amely az „otthonról” történő kapcsolat-
tartást, munkavégzést biztosítva a lakosság helyben tartását segítheti. 

Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés. Ezt tükrözik a 
statisztikai nyilvántartásban is már jelzett adatok. A településen 2016. január 1.-én 346 
internet előfizetőt tartottak nyilván, amelyből 2 internet előfizetés DSL hálózaton, 336 
internet előfizető kábeltelevízió hálózaton, 8 internet-előfizetés vezeték nélküli hálózaton 
(mobil internet nélkül) keresztül vette igénybe a szolgáltatást. Ezt az ellátottságot tovább 
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növeli a mobil internet szinte korlátlan rendelkezésre állása. Azon a településen, ahol a 
vezetékes internet szolgáltatás igénybe vételének aránya nincs még 40 %-os sem, ott van 
bőven fejlesztési, növelési igény, amelyet célszerű megoldani, mivel az „otthoni 
munkavégzés”, a kedvező kapcsolat-tartás lehetősége, a lakosság helyben tartását segítené. 

8.8 VEZETÉK NÉLKÜI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg 
területi korlátja nincs. A településen üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett létesítmények, 
antennák segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- és műsorelosztó szolgáltató megfelelő 
vételi lehetőséget tud biztosítani. 

A megfelelő vételi viszonyokhoz szükséges antennák ugyan rendelkezésre állnak, de a vételi 
minőség javítása és a várható további igények kielégítésére és a modernebb műszaki 
berendezések megjelenésével további antennák telepítési igénye nem zárható ki. Az antenna 
elhelyezésének lehetőségét a TKR szabályozza, amelyben rögzítettekkel biztosítani lehet, 
hogy a lakosságban ne keltsen félelmet és a település arculatát se befolyásolja hátrányosan, 
miközben minőségi szolgáltatás álljon rendelkezésre. 
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9 KÖRNYEZETVÉDELEM 
A településszerkezeti terv Tar környezeti elemeinek védelmére, megőrzésére, lehetőség 
szerint állapotuk javítására hivatott. 

9.1 A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

Tar felszíni vizeit a kül- és belterületen keresztülfolyó patakok képzik. 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet Tart a felszíni alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
települések közé sorolja, így területén mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek minőségének 
védelmére kiemelt figyelmet kell fordítani. 

A településen szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozási aránya 89,4%-os (2014. évi 
adat), amely magas arány. A közcsatorna-hálózatra nem csatlakozó lakásokban keletkező 
szennyvíz egy része azonban a talajba kerül, rontva a talaj, valamint közvetve a felszíni és 
felszín alatti vizek minőségét is. A még nem csatlakozott lakások hálózatra való 
rácsatlakozásának ösztönzése, és a csatlakozási arány 100%-ossá tétele így fontos jövőbeli 
feladat. 

A felszíni vízfolyások vízminőségét nagyban befolyásolják a partjuk mentén fekvő 
területhasználatok. A Kovács-patak és a Csevice-patak belterületi szakasza mentén a 
területhasználatok közvetlenül a víz partjáig érnek, vagy csak keskeny pufferzóna húzódik, 
így veszélyt jelenthetnek a vízbe jutó szennyező anyagok, illegális szennyvízbevezetések, 
hulladék-elhelyezések. A vízminőség-romlás elkerülése érdekében pufferzónát kell biztosítani 
a vízfolyások partja mentén, ahol többszintű növényállomány telepítésével biológiai szűrő 
jöhet létre. 

A tari talajok alacsonyabb térszíneken fekvő részei szántó, illetve szőlő művelési ágban 
vannak, művelésre alkalmasak. A talajok minőségének megőrzése érdekében fontos a 
növényvédő szerek és műtrágyák használatának racionális használata, ökológiai gazdálkodási 
módszerek támogatása, azok előtérbe helyezése.  

A település belterületétől délnyugatra, a vasút déli oldalán helyezkedik el a Tar és Mátraszőlős 
kommunális szennyvizeit tisztító szennyvíztisztító telep, amely a tisztított szennyvizet a 
Zagyvába vezeti. A megtisztított szennyvíz nem megfelelő tisztasága esetén a Zagyva 
elszennyeződése, a víz minőségének és ezáltal közvetve a talaj minőségének romlása is 
bekövetkezhet. 

9.2 A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 
A légszennyezettség főként a közlekedésből, a száraz időben történő mezőgazdasági 
művelésből és burkolatlan utakon való közlekedésből származó porterhelésből adódik.  

A Tar területén áthaladó közutak közül a legjelentősebb forgalmú a 21. sz. főút, amely a 
belterületet elkerüli, a település lakott területének mindössze az északi részét érinti, így a 
légyszennyező hatás a község lakosságát kevésbé érinti. Emellett kisebb forgalmat bonyolít 
még a sámsonházi bekötő út és a tari bekötő út is. 
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9.3 HULLADÉKKEZELÉS 
Tar területén kommunális hulladéklerakó nem működik, az egykori hulladéklerakó 
rekultiválásra került. A kommunális hulladék elszállítása megoldott. A településszerkezeti 
tervben új hulladéklerakó nem került kijelölésre, egy hulladékudvar található a 24105 j. út 
mentén a külterületen. 

A hatékony hulladékgazdálkodás érdekében a veszélyes hulladékok elkülönítésére, a szelektív 
hulladékgyűjtésre, a lakosság folyamatos tájékoztatására és szemléletformálására figyelmet 
kell fordítani. 

9.4 ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 
Taron a legjelentősebb zaj- és rezgésterhelés a közúti és a vasúti közlekedésből származik. 
Számottevő zajkibocsátással járó ipari üzem a településen nem üzemel.  

Tar közúti terhelése leginkább a 21 sz. főút, valamint a sámsonházi és a tari bekötő út 
forgalmából adódik. Az utak egész évben egyenletes forgalmat bonyolítanak, zaj- és 
rezgésterhelésük így egész évben közel állandó. A 21. sz. főút 2X2 nyomsávúsításával a zaj- 
és rezgésterhelés mértéke várhatóan lecsökken az út minőségének javulásával. 

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–
EüM rendelet 1. és 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 

Zajtól védendő terület 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 
Lakóterület (falusias), 
temető, zöldterület 

50 dB 40 dB 

Gazdasági terület 60 dB 50 dB 

Közlekedési zajtól származó határértékek 

 Kiszolgáló út, lakóút mentén 
gyűjtőút, összekötőút, bekötőút, egyéb 

közút mentén 
országos főút mentén 

Zajtól védendő terület nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

Lakóterület (falusias) 55 dB 45 dB 60dB 50dB 65 dB 55 dB 
Gazdasági terület 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 

 

10 VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 
10.1 KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE  
A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi országos 
közutak esetében: 

- 21 sz. főút - az út tengelyétől számított 100-100 m széles területen 
- 21135 j. Sámsonháza bekötőút - az út tengelyétől számított 50-50 m széles területen 
- 24105 j. Tar bekötőút - az út tengelyétől számított 50-50 m széles területen 
- 81-es számú, Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal – a vasút tengelyétől számított 50-50 

m széles területen (belterületen és külterületen) 
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10.2 KÖZMŰTERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE ÉS VÉDŐSÁVJA 
VÍZELLÁTÁS 

A források, a fúrt kutak, azoknak vízbázis védelmét nyújtó hidrogeológiai védőidoma.  

SZENNYVÍZELVEZETÉS, KEZELÉS 

A szennyvíztisztító telep, annak kijelölhető védőtávolság igényével (500 m). 

A szennyvízátemelő műtárgyak, azok kijelölhető védőtávolság igényével (150 m). 

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A vízfolyások, patakok, tavak és a jelentősebb árkok, valamint azok karbantartó sávjai. 

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A település nyugati részén délnyugat-északkelet irányban áthaladó 132 kV-os hálózat 
nyomvonala és biztonsági övezete (16-16 m). 

FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A nagy-nyomású szállítóvezetékek és nagy-középnyomású gerincelosztó hálózat nyomvonala, 
biztonsági övezete (42-42 m) és létesítményei, továbbá a gázfogadó és nyomáscsökkentő 
állomás. 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei, antennái. 
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10.3 EGYÉB VÉDŐTERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK  
Táji- és természeti védelem 

- Natura 2000 terület 
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
- Országos Ökológiai Hálózat: 
o Magterület övezete,  
o Ökológiai folyosó övezete, 
o Pufferterület övezete, 

- „Ex lege” védett földvár 
- Helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa 

Örökségvédelem 

- Műemlék és műemléki környezet  
- Régészeti területek 

Egyéb korlátozások: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
rendelkezései: 

- A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok; 
- Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 

építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok; 
- A megyei övezetekre vonatkozó szabályok. 
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163/2018. (IX.19.) HATÁROZAT 2. MELLÉKLETE: VÁLTOZÁSOK 
(BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

1. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 
Az átalakuló, változás előtt álló területeknek több irányú értelmezése lehetséges. Egyrészt, az 
olyan változás előtt álló területek, melyek a valóságban még nem épültek be, de a 
településszerkezeti terv már korábban is olyan területfelhasználási egységbe sorolta őket, ahol a 
beépülés lehetősége biztosított. Ennek megfelelően fejlesztési területekként kerültek jelölésre a 
szerkezeti tervlapon azok a területek, amelyek a település összefüggő, szerkezeti léptékben 
meghatározó, a valóságban még jellemzően nem beépített, de beépíthető területeit jelentik. 

Lakóterületek: 

• A Sport út és Liget út által határolt tömb nyugati területe máig beépítetlen. A területen 
több, mint 1 ha beépítetlen falusias lakóterület található. 

• A Tar Lőrinc úttól nyugatra jelentős méretű, több, mint 5 ha-os beépítetlen falusias 
lakóterület található. 

Gazdasági területek: 

• A település délnyugati határában közel 4,5 ha beépítetlen ipari tartalékterület található. 

• A belterülettől nyugatra, a TIG teleptől keletre fekvő beépítetlen terület. A területen 9 ha 
beépítetlen kereskedelmi, szolgáltató terület található. 

• A belterülettől északra, a 21-es számú főút csomópontja mellett közel 28 ha-os beépítetlen 
ipari tartalékterület található. 

• A Vörösmarty úttól keletre, a Zagyva és a vasút között közel 2 ha-os beépítetlen 
kereskedelmi, szolgáltató terület található. 

• A település délnyugati részén, a 24105. j. út mentén közel 7 ha-os beépítetlen 
kereskedelmi, szolgáltató terület található. 

Különleges területek: 

• A Sportpályától nyugatra, a Sport úttól északra 4,5 ha-os beépítetlen különleges megújuló 
energiaforrás hasznosítási terület található. 

• A belterület déli részén, az Árpád úttól délre közel 8 ha-os beépítetlen különleges 
apartmanházas terület található. 
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2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
Az átalakulás, változás előtt álló területek másik csoportját azok a területek alkotják, amelyek a 
hatályos településszerkezeti tervhez képest új felhasználási irányt kapnak, új területfelhasználási 
egységbe kerülnek. Jelen terv a korábbi településszerkezet felülvizsgálatára szolgál, így a korábbi 
területfelhasználási egységekhez képest történő, tervi változásokat értjük változással érintett 
területek alatt. A területfelhasználási egységek változása lehet: 

A. Beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területek), 

B. Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre nem szánt területek), 

C. Beépítésre szánt területeken belül történő átsorolás, 

D. Beépítésre nem szánt területeken belül történő átsorolás. 

Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Tervezett 
területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Számított 
biológiai 

aktivitás érték 

Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 Védelmi erdőterület 9 
Kereskedelmi, szolgáltató 

terület 0,4 1,8 -15,48 

Indoklás: A módosítás célja a területhasználat telekhatárhoz történő igazítása, valamint a terület gazdaságos fejlesztése, kiépítése 
érdekében az itt fekvő telkek egységesen történő, kereskedelmi, szolgáltató terültbe történő sorolása. 

A2a Védelmi erdőterület 9 

Különleges beépítésre 
szánt terület - Megújuló 

energiaforrás hasznosítási 
terület 

1,5 1,87 -14,03 

Indoklás: A területen különleges napelem park kiépítése a cél, így a tervezett funkciónak megfelelően a terület különleges terület 
besorolást kap. 

A2b 
Közúti közlekedési 

terület 
0,6 

Különleges beépítésre 
szánt terület - Megújuló 

energiaforrás hasznosítási 
terület 

1,5 0,39 0,35 

Indoklás: A területen különleges napelem park kiépítése a cél, így a tervezett funkciónak megfelelően a terület különleges terület 
besorolást kap. 

A3 Védelmi erdőterület 9 Falusias lakóterület 2,4 0,25 -1,65 

Indoklás: A területen a területfelhasználás telekhatárhoz történő igazítása, valamint a lakóterület egy telekkel történő kibővítése a 
cél. 

A4 Zöldterület 6 Településközpont terület 0,5 0,14 -0,77 

Indoklás: A módosítás célja a terület tényleges területhasználat szerinti besorolása. 

A5 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Kereskedelmi, szolgáltató 
terület 

0,4 1,64 -5,41 

Indoklás: A módosítással érintett terület a 21-es sz. főút keleti csomópontjának kiépülésével kedvező közlekedési helyzetbe kerül, 
így a település gazdaságának fejlesztése érdekében kereskedelmi, szolgáltató terület besorolást kap. 

A6 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Kereskedelmi, szolgáltató 
terület 

0,4 6,85 -22,61 

Indoklás: A településen jelentősebb ipari- és kereskedelmi szolgáltató vállalkozások igen kis számban vannak jelen, Tar gazdasági 
fellendítésének egyik fő irányát az ipari- és kereskedelmi gazdasági fejlesztések jelenthetik, ezért a kedvező közlekedési 
kapcsolatokkal rendelkező területen kereskedelmi, szolgáltató terület került kijelölésre. 

A7 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 Ipari terület 0,4 27,79 -91,71 

Indoklás: A 21-es számú főút négynyomsávosítása által a főút menti területek gazdasági jelentősége nagymértékben felértékelődött. 
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Tar gazdasági fellendítésének egyik fő irányát az ipari- és kereskedelmi gazdasági fejlesztések jelenthetik. A kedvező közlekedési 
kapcsolatokat figyelembe véve, a 21-es főút csomópontjától nyugatra új beépítésre szánt ipari terület került kijelölésre. 

A8 Védelmi erdőterület 9 Ipari terület 0,4 0,66 -5,68 

Indoklás: A településen jelentősebb ipari- és kereskedelmi szolgáltató vállalkozások igen kis számban vannak jelen, Tar gazdasági 
fellendítésének egyik fő irányát az ipari- és kereskedelmi gazdasági fejlesztések jelenthetik, ezért a kedvező közlekedési 
kapcsolatokkal rendelkező területen kereskedelmi, szolgáltató terület került kijelölésre a pásztói gazdasági területekhez 
kapcsolódóan. 

Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 

B1 
Különleges beépítésre 
szánt terület - Vásártér 

1,5 
Különleges beépítésre nem 

szánt terület - 
Hulladékudvar 

3,2 1,4 2,38 

Indoklás: A módosítás célja a terület tényleges területhasználat szerinti besorolása. 

B2 
Különleges beépítésre 

szánt terület - 
Szennyvíztisztító 

1,5 
Különleges beépítésre nem 

szánt terület - 
Szennyvíztisztító 

3,2 1,3 2,21 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget ad beépítésre 
nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 

B3 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 

Általános mezőgazdasági 
terület 

3,7 0,22 0,73 

Indoklás: A területen gazdasági célú fejlesztés nem tervezett, így a tényleges területhasználathoz illeszkedő területfelhasználási 
egység kijelölése történik. 

B4 
Különleges beépítésre 

szánt terület - Sportolási 
célú terület 

3 
Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Sportterület 

6 1,51 4,53 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget ad beépítésre 
nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 

B5 Kertvárosias lakóterület 2,7 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 1,22 1,22 

Indoklás: A terület fejlesztési területként történő kijelölésére nincs szükség, így a tényleges területhasználathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kijelölése lehetséges. 

B6 
Különleges beépítésre 

szánt terület - Régészeti 
park 

1,5 
Különleges beépítésre nem 

szánt terület - Régészeti 
park 

3,2 1,09 1,85 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget ad beépítésre 
nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 

B7 
Különleges beépítésre 
szánt terület - Temető 

3 
Különleges beépítésre nem 

szánt terület - Temető 
6 3,02 9,06 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget ad beépítésre 
nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 

B8 
Különleges beépítésre 

szánt terület - 
Bányaterület 

0,1 
Különleges beépítésre 

nem szánt terület - Bánya 
0,2 2,74 0,27 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget ad beépítésre 
nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 

B9 
Különleges beépítésre 

szánt terület - Emlékpark 
1,5 

Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Emlékpark 

6 3,65 16,43 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget ad beépítésre 
nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 

B10 
Különleges beépítésre 

szánt terület - 
Bányaterület 

0,1 
Különleges beépítésre nem 

szánt terület - Bánya 
0,2 9,25 0,93 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget ad beépítésre 
nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 
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B11 Településközpont terület 0,5 
Különleges beépítésre nem 

szánt terület - 
Településközpont 

3,2 0,14 0,38 

Indoklás: A módosítás célja a tényleges területhasználathoz leginkább igazodó területfelhasználási egység kijelölése. A változással 
érintett terület olyan magas zöldfelületi arányú terület, melyen a magas zöldfelületi arány fenntartása mellett településközponti 
funkciójú építmények elhelyezése a cél. 
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B12 
Különleges beépítésre 

szánt terület - Turisztikai 
terület 

1,5 
Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Turisztikai 

terület 
3,2 2,9 4,93 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget ad beépítésre 
nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 

Beépítésre szánt területek átsorolása 

C1 Kertvárosias lakóterület 2,7 Falusias lakóterület 2,4 90,38 -27,11 

Indoklás: A település egésze, így annak lakóterületei is falusias jelleget mutatnak. A lakóterületek kertvárosias lakóterületként 
történő besorolása nem indokolt, továbbá az önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani a lakóterületek területén történő helyi 
vállalkozások, – nemcsak a helyi lakosság ellátását szolgáló - kereskedelmi, szolgáltató funkciók elhelyezésének, így azok 
egységesen falusias lakóterület besorolást kapnak.  

C2 
Falusias lakóterület - 

házikert 
2,4 Falusias lakóterület 2,4 7,62 0,00 

Indoklás: A település területén több helyen a hagyományos, hosszú, keskeny telkes telekstruktúra jellemző. A hatályos 
településszerkezeti terv a hosszú, keskeny telkek tömbbelsőben elhelyezkedő részét falusias lakóterület – házikert – 
területfelhasználásba sorolja. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv a telkek egészét falusias lakóterület övezeteként 
szabályozza, és a telkek házikerti részén építési tilalmat ír elő. A felülvizsgálat során a rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatot 
tekintjük hatályosnak, melynek értelmében a telek falusias lakóterület – házikert - részének falusias lakóterületbe történő besorolását 
nem tekintjük biológiai aktivitásérték módosulásával járó változásnak. 

C3 
Kertvárosias lakóterület - 

házikert 
2,7 Falusias lakóterület 2,4 5,47 -1,64 

Indoklás: A település területén több helyen a hagyományos, hosszú, keskeny telkes telekstruktúra jellemző. A hatályos 
településszerkezeti terv a hosszú, keskeny telkek tömbbelsőben elhelyezkedő részét kertvárosias lakóterület – házikert – 
területfelhasználásba sorolja. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv a telkek egészét kertvárosias lakóterület övezeteként 
szabályozza, és a telkek házikerti részén építési tilalmat ír elő. A felülvizsgálat során a rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatot 
tekintjük hatályosnak, melynek értelmében a telek kertvárosias lakóterület – házikert - részének falusias lakóterületbe történő 
besorolása során a kertvárosias lakóterület biológiai aktivitás értékét vesszük kiindulási alapul. 

C4a Kertvárosias lakóterület 2,7 
Kereskedelmi, szolgáltató 

terület 
0,4 0,77 -1,77 

Indoklás: Az egykori malom területének lakóterületi besorolása nem megfelelő, így a gazdasági épületek újbóli hasznosítása 
érdekében a terület kereskedelmi, szolgáltató terület besorolást kap. 

C4b 
Falusias lakóterület - 

házikert 
2,4 

Kereskedelmi, szolgáltató 
terület 

0,4 0,49 -0,98 

Indoklás: Az egykori malom területének lakóterületi – házikert -  besorolása nem megfelelő, így a gazdasági épületek újbóli 
hasznosítása érdekében a terület kereskedelmi, szolgáltató terület besorolást kap. 

C5 Kertvárosias lakóterület 2,7 

Különleges beépítésre 
szánt terület - Megújuló 

energiaforrás hasznosítási 
terület 

1,5 2,25 -2,70 

Indoklás: A területen különleges napelem park kiépítése a cél, így a tervezett funkciónak megfelelően a terület különleges terület 
besorolást kap. 

C6 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 Falusias lakóterület 2,4 0,73 1,46 

Indoklás: A módosítás célja a Villástelep tényleges használatnak megfelelő besorolása. 

C7 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 Ipari terület 0,4 3,78 0,00 

Indoklás: A település gazdaságának fellendítése érdekében, a terület a szomszédos pásztói ipari területekkel megegyező besorolást 
kap. 

C8 Településközpont terület 0,5 
Kereskedelmi, szolgáltató 

terület 
0,4 0,4 -0,04 

Indoklás: A Palóc Csárda területén az önálló lakófunkció megjelenése nem cél, így a terület kereskedelmi, szolgáltató terület 
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besorolást kap. 

  



49 

 

C9 
Mezőgazdasági 

gazdasági terület 
0,7 

Különleges beépítésre 
szánt terület - 

Mezőgazdasági üzemi 
terület 

0,7 6,05 0,00 

Indoklás: A terület átsorolását az ott folytatott állattartás, és gazdálkodás lehetőségének fenntartása, valamint a tényleges 
területhasználatnak megfelelő besorolás indokolta. 

C10 Kertvárosias lakóterület 2,7 
Kereskedelmi, szolgáltató 

terület 
0,4 0,24 -0,55 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz leginkább igazodó területfelhasználási egység kijelölése. A területen cukrászati 
alapanyagokkal foglalkozó cég működik. 

C11 Kertvárosias lakóterület 2,7 Településközpont terület 0,5 0,21 -0,46 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz leginkább igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

Beépítésre nem szánt területek átsorolása 

D1 Védelmi erdőterület 9 Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 15,84 0,00 

Indoklás: Az erdőterület elsődleges rendeltetésének megfelelő területfelhasználási egység kijelölése. 

D2 Védelmi erdőterület 9 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 0,22 -1,17 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz leginkább igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D3 Zöldterület 6 
Különleges beépítésre nem 

szánt terület - 
Településközpont 

3,2 0,11 -0,31 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz leginkább igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D4 Zöldterület 6 Általános mezőgazdasági 
terület 

3,7 0,22 -0,51 

Indoklás: A terület fejlesztési területként történő kijelölésére nincs szükség, így a tényleges területhasználathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kijelölése lehetséges. 

D5 Védelmi erdőterület 9 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 0,25 -1,33 

Indoklás: A terület fejlesztési területként történő kijelölésére nincs szükség, így a tényleges területhasználathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kijelölése lehetséges. 

D6 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 Közműterület 0,6 0,16 -0,50 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz leginkább igazodó területfelhasználási egység kijelölése. A területen a TIGÁZ gázfogadó 
állomása található. 

D7a Védelmi erdőterület 9 Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Emlékpark 

6 0,58 -1,74 

Indoklás: A Buddha Park területe a valóságban a korábbi településszerkezeti tervben kijelölthöz képest nagyobb, így jele 
felülvizsgálat során a terület bővítésre került. 

D7b 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Emlékpark 

6 3,71 8,53 

Indoklás: A Buddha Park területe a valóságban a korábbi településszerkezeti tervben kijelölthöz képest nagyobb, így jele 
felülvizsgálat során a terület bővítésre került. 

D8 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 16,97 89,94 

Indoklás: A terület már beerdősült, így a tényleges területhasználathoz leginkább igazodóan erdőterület területfelhasználási egységbe 
kerül. 

D9 Védelmi erdőterület 9 
Közjóléti rendeltetésű 

erdőterület 
9 3,24 0,00 
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Indoklás: A területen a Tuzson Arborétum fekszik, amelyhez a közjóléti erdőterület területfelhasználási egység illeszkedik 
leginkább. 

D10 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 2,23 11,82 

Indoklás: A terület már beerdősült, így a tényleges területhasználathoz leginkább igazodóan erdőterület területfelhasználási egységbe 
kerül. 

D11 Védelmi erdőterület 9 
Gazdasági rendeltetésű 

erdőterület 
9 510,44 0,00 

Indoklás: Az erdőterület elsődleges rendeltetésének megfelelő területfelhasználási egység kijelölése. 

D12 Védelmi erdőterület 9 Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Bánya 

0,2 0,66 -5,81 

Indoklás: A különleges beépítésre nem szánt bánya területfelhasználási egység határa az élő bányatelek határához került igazításra. 

D13 Védelmi erdőterület 9 Zöldterület 6 0,55 -1,65 

Indoklás: A területet a település önkormányzata közkertként kívánja fenntartani, így az ingatlan déli részéhez hasonlóan az északi 
rész is zöldterület területfelhasználási egységbe kerül. 

D14 Védelmi erdőterület 9 Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Bánya 

0,2 1,89 -16,63 

Indoklás: A különleges beépítésre nem szánt terület bánya területfelhasználási egység határának a földrészlet határokhoz való 
illesztése. 

D15 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Turisztikai 

terület 
3,2 4,2 -2,10 

Indoklás: A Sűrűpusztai Vendégházhoz és környezetéhez a leginkább illeszkedő területfelhasználási egység a különleges beépítésre 
nem szánt turisztikai terület. 

D16a Védelmi erdőterület 9 
Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Turisztikai 

terület 
3,2 1,11 -6,44 

Indoklás: A terület tulajdonosa turisztikai célú fejlesztést kíván megvalósítani a területen. A módosítás célja a beruházás 
megvalósításához szükséges feltételek megteremtése. 

D16b 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Turisztikai 

terület 
3,2 1,33 -0,67 

Indoklás: A terület tulajdonosa turisztikai célú fejlesztést kíván megvalósítani a területen. A módosítás célja a beruházás 
megvalósításához szükséges feltételek megteremtése. 

D17 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 4,75 25,18 

Indoklás: A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, erdő borítja, így a tényleges területhasználathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kerül kijelölésre.  

D18 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

5 36,00 46,8 

Indoklás: A területen jellemzően kisparcellás szőlőtermesztés folyik, így a tényleges területhasználathoz jobban illeszkedő kertes 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kerül besorolásra. 

D19 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 

Különleges beépítésre nem 
szánt terület - Turisztikai 

terület 
3,2 0,76 -0,38 

Indoklás: A terület tulajdonosa turisztikai célú fejlesztést kíván megvalósítani a területen. A módosítás célja a beruházás 
megvalósításához szükséges feltételek megteremtése. 

D20 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 Védelmi erdőterület 9 15,59 82,57 

Indoklás: A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, erdő fekszik rajta, így a tényleges területhasználathoz 
igazodó területfelhasználási egység kerül kijelölésre. 

D21 
Általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 Védelmi erdőterület 9 4,26 22,58 
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Indoklás: A terület részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, erdő fekszik rajta, így a tényleges területhasználathoz 
igazodó területfelhasználási egység kerül kijelölésre. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: 135,68 
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163/2018. (IX.19.) HATÁROZAT 3. MELLÉKLETE: TERÜLETI MÉRLEG 
TERÜLETI MÉRLEG 

Területfelhasználási kategória ha % 

 

 

Beépítésre szánt terület 
Lf Falusias lakóterület 111,75 4,09 
Vt Településközpont terület 5,17 0,19 
Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 21,21 0,78 
Gip Ipari terület 48,12 1,76 
K-N Különleges terület – Megújuló energiaforrás hasznosítási terület 4,62 

18,67 0,68 K-Ap Különleges terület – Apartmanházas terület  7,85 
K-Mü Különleges terület – Mezőgazdasági üzemi terület 6,20 
Beépítésre nem szánt terület 
Z Zöldterület 1,73 0,06 
Ev Védelmi erdőterület 135,08 4,94 
Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 1286,73 47,05 
Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 3,32 0,12 
Mk Kertes mezőgazdasági terület 104,5 3,82 
Má Általános mezőgazdasági terület 849,36 31,06 
V Vízgazdálkodási terület 39,00 1,43 
Kmű Közműterület 0,16 0,01 
KÖu Közúti közlekedési terület 48,10 1,76 
KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 19,89 0,73 
Kb-T Különleges beépítésre nem szánt terület – Temető 3,09 

39,71 1,45 

Kb-Sp Különleges beépítésre nem szánt terület – Sportterület 1,55 
Kb-Tur Különleges beépítésre nem szánt terület – Turisztikai terület 10,55 
Kb-B Különleges beépítésre nem szánt terület – Bánya 14,90 
Kb-Ep Különleges beépítésre nem szánt terület – Emlékpark 8,14 
Kb-R Különleges beépítésre nem szánt terület – Régészeti park 1,12 
Kb-Szt Különleges beépítésre nem szánt terület - Szennyvíztisztító 1,33 
Kb-H Különleges beépítésre nem szánt terület – Hulladékudvar 1,43 
Kb-Tk Különleges beépítésre nem szánt terület - Településközpont 0,26 
Közigazgatási területe 2735 ha  
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163/2018. (IX.19.) HATÁROZAT 4. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI 
TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

1 TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységek kijelölése során az OTrT-ben 
meghatározott szabályok szerint kell eljárni, az egyes térségek területi kiterjedését pedig 
Nógrád Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: NMTrT) tartalmazza. Tar 
településszerkezeti tervének területfelhasználási rendszere a magasabb szintű jogszabályok 
előírásainak megfelel, amelyet a következő táblázat igazol. 

Térségi 
területfelhasználás 

NMTrT-
ben 

meghatá-
rozott 
terület 

(ha) 

OTrT által 
előírt 

megfelelés 
(ha) 

TSZT-ben 
kijelölt 

terület (ha) 

További 
felhasz-
nálható 
terület 

(ha) 

Megfelelé
s 

Települési térség 210 - - - √ 

Megjegyzés: - 

Erdőgazdálkodási térség 1519 
1137,75 
(75%) 

1425,13 
(93,82%) 

287,38 √ 

Megjegyzés: - 

Mezőgazdasági térség 989 
840,65 
(85%) 

953,86 
(96,45%) 

113,21 √ 

Megjegyzés: - 

Vízgazdálkodási térség 17 
14,45 
(85%) 

17 
(100 %) 

2,55 √ 

Megjegyzés: - 

 

Az Országos 
Erdőállomány Adattár 
szerint erdőterületnek 
minősülő terület (ha) 

Az OTrT 7.§ (1) 
bekezdésében előírt 

megfelelés (ha) 

Ebből a TSZT-ben 
erdőterület 

területfelhasználási 
egységbe sorolt terület 

(ha) 

Megfelelés 

1336,03 1269,23 (95%) 1317,06 (98,58%) √ 

2 TÉRSÉGI ÖVEZETEK 
2.1 ORSZÁGOS ÖVEZETEK 

− Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
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− Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

A tájképi egység megőrzése érdekében az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozóan a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet fogalmaz meg 
előírásokat. 

− Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

A vízvédelemre vonatkozó előírásokat a helyi építési szabályzat fogalmazza meg. 

2.2 MEGYEI ÖVEZETEK 

Megyei övezet megnevezése 

Adatszolgáltatás 
alapján 

lehatárolt 
területe (ha) 

TSZT-ben 
kijelölt területe 

(ha) 
Megfelelés2 

Magterület övezete 1317,38 1317,38 100% 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Ökológiai folyosó övezete 45,38 45,38 100% 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Pufferterület övezete 151,97 151,97 100% 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 38,64 38,64 100% 

Az övezet területe figyelembe vételre került az erdőterületek kijelölése során.  

Az egyes övezetek lehatárolását a következő térképek mutatják be, amelyek a 282/2009. 
(XII.11.) Kormányrendelet alapján küldött adatszolgáltatás szerinti lehatárolást ábrázolják. 

  

                                                
2 Az OTrT 12/A.§ (4) bekezdésének való megfelelés igazolása: 

„(4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település 
közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat.” 
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163/2018. (IX.19.) HATÁROZAT 5. MELLÉKLETE: A BIOLÓGIAI 
AKTVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
A tervben szereplő változások hatására a település területén biológiai aktivitás nőtt. 

A biológiai aktivitásérték változását bemutató táblázatot ld. a 2. mellékletben: Változások 
(beavatkozások és ütemezések). 
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163/2018. (IX.19.) HATÁROZAT 6. MELLÉKLETE: 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109-177  /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
164/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a alapján az óvodavezetői 
állásra kiírt pályázatot eredménytelenek nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109- 178      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
165/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta „a Javaslat 
a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői 
megbízására” vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 
hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a 
továbbiakban Nkt.)  83. § (2) bekezdés f.) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2)  
b) bekezdése alapján a Tari Örökzöld Óvoda  vezetői 
feladatainak ellátásával, a Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat egyetértésével, az Nkt. 67.§-ban 
foglaltaknak megfelelően 
 

Nagyné Solti Angelikát,  
 

2018. szeptember 20. napjától határozott időre, 2019. 
augusztus 15-ig 
a kinevezés szerinti munkaköre mellett megbízza a Tari 
Örökzöld Óvoda vezetői feladatainak ellátásával. 
 

2.) Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény , valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló  rendelkezései 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet szerint kell megállapítani. 
 

3.) Vezetői pótlékát 40%-ban állapítja meg. 
 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: polgármester 

 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
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Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Nagyné Solti Angelika 
2./ Szellő Eszter pü-i ügyintéző 
3./Iratanyag 
4./Irattár 
5./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 179      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
166/2018.(IX.19.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Javaslat az önkormányzatok rendkívüli 
támogatására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.10. pont alapján, 
5.338.880 Ft összegben támogatási igényt nyújt be. 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozza, hogy az igénylési feltételeket és a pályázati 
kiírásban foglaltakat megismerte, elfogadja, támogatási 
igényét annak alapján nyújtja be. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázatot készítse el és nyújtsa be. 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./ pályázati anyag 
3./Irattár 
4./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109- 192      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
167/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat az EGERERDŐ Zrt. pénzügyi 
támogatásának elfogadására, valamint együttműködési 
és úthasználati megállapodás megkötésére” című 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete az 
EGERERDŐ Zrt. (3300 Eger Kossuth L. u. 18.) 
pénzeszköz átadást a határozat mellékletét képező 
együttműködési és úthasználati megállapodás szerinti 
tartalommal elfogadja, jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
együttműködési és úthasználati megállapodás aláírására, 
az abban foglaltak végrehajtására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. december 31. 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./EGERERDŐ Zrt. 3300 Eger Kossuth L. u. 18. 
3./Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
4./Irattár 
5./Hirdető tábla 
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A 167/2018.(IX.19.) határozat melléklete 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

ÉS 

ÚTHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

amely egyrészről  

név: Tar Község Önkormányzata 

székhely: 3073 Tar, Szondy György út 92 

adószám: 15735344-2-12 

bankszámlaszám: 11741024-15735344 

képv.: Turopoli Zsolt polgármester 

mint ingatlan tulajdonos, valamint 

másrészről  

név: EGERERDŐ ZRt. 

székhely: 3300. Eger, Kossuth L. u. 18. 

cégjegyzékszám: Cg. 10-10-020083 

adószám: 11164511-2-10 

bankszámlaszám: 10300002-10640630-49020014  

képv.: az önálló aláírási joggal rendelkező Dr. Jung László vezérigazgató 

a továbbiakban mint úthasználó, együttesen felek között jött létre az alábbi feltételekkel: 

I. Előzmények: 

1. Az ingatlan tulajdonos 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában állnak a Tar külterületi, 
lentebbi táblázatban felsorolt, út megjelölésű, ingatlanok. 
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Helyrajzi szám Megnevezés Térmérték (m2) 

02 Kivett közút 0,9025 

05/6 Kivett út 0,1061 

06 Kivett közút 0,1389 

08/1 Kivett út 0,2755 

012/1 Kivett út 0,1052 

013 Kivett közút 0,6316 

015/28 Kivett közút 0,2087 

015/56 Kivett út 0,0536 

015/61 Kivett út 0,0219 

016 Kivett közút 0,3316 

022/2 Kivett út 0,9591 

022/4 Kivett út 0,2628 

022/6 Kivett út 0,4333 

022/11 Kivett út 0,1604 

022/13 Kivett út 0,1021 

022/19 Kivett út 0,616 

022/22 Kivett út 0,1367 

024 Kivett közút 0,2083 

027/2 Kivett közút 0,1386 

027/12 Kivett út 0,1924 

027/21 Kivett út 0,4358 

029 Kivett közút 0,3602 

031 Kivett közút 0,0693 

032 Kivett közút 0,5074 
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033 Kivett közút 0,0942 

038/4 Kivett út 0,1572 

040 Kivett közút 4,2041 

044 Kivett közút 1,0520 

046 Kivett közút 0,0588 

048 Kivett közút 0,017 

051/14 Kivett út 0,1168 

055 Kivett közút 0,1647 

059 Kivett közút 0,1446 

063 Kivett közút 1,0166 

065 Kivett közút 0,1962 

070 Kivett közút 0,9058 

075 a) Kivett közút 0,1684 

077/3 Kivett út 0,0892 

078/10 Kivett út 0,1577 

079 Kivett közút 0,0644 

081 Kivett közút 0,6646 

085 Kivett közút 0,1441 

091 Kivett közút 1,2408 

0100 Kivett közút 0,2501 

0106 Kivett közút 0,1493 

0112 Kivett közút 0,1531 

0131 Kivett közút 0,2302 

0138/5 Kivett út 0,0170 

0138/7 Kivett út 0,1575 

0142/19 Kivett út 0,8859 
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0142/27 Kivett út 0,7510 

0142/89 Kivett út 0,7323 

0144/110 Kivett út 0,2263 

0146/1 Kivett út 0,0266 

0151 Kivett közút 0,1104 

0,154 Kivett közút 0,5793 

0155 Kivett közút 0,1633 

1223 Kivett közút 0,0974 

1338 Kivett közút 0,2549 

1391 Kivett közút 0,1357 

1419 Kivett közút 0,5143 

1427/1 Kivett út 0,0927 

2. Az I/1. pontban megjelölt ingatlanok tulajdonosa 2018/2019 év során, út alap és 
pályaszerkezet építési munkálatokat tervez.  

3. Az EGERERDŐ Zrt., mint erdőgazdálkodó Tar község külterületén Állami tulajdonú 
erdőterületek kezelését végzi. A községhatárba eső erdőterületek egy része az I/1. 
pontban megjelölt út ingatlanokon keresztül közelíthető meg. 

4. Az I/1. pontban megjelölt utakat a térség mezőgazdasági termelői, magán és állami 
erdőgazdálkodói közösen használják. 

II. Megállapodás 

1. Felek megállapodnak, hogy ingatlan tulajdonos úthasználati jogot biztosít az 
úthasználó számára a I/1 pontba körülírt út ingatlanokon. 

2. Ingatlan tulajdonos vállalja, hogy az úthasználó úthasználati jogát semmilyen módon 
nem korlátozza. 

3. Ingatlan tulajdonos jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, 
hogy I/1 pontban körülírt ingatlanokra az úthasználó EGERERDŐ Zrt javára az 
úthasználati jog ténye az Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

4. Úthasználó vállalja, hogy az utak felújításához 5.000.000 Ft, azaz öt-millió forint 
értékben – pénzeszköz átadás formájában - hozzájárul. 
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5. Úthasználó vállalja, hogy az általa az úton bonyolított munkagép és tehergépjármű 
forgalomra visszavezethető, az útban bekövetkezett károk helyreállítását, 
karbantartását saját eszközeivel, saját költségére elvégzi.  

6. Amennyiben az útban keletkezett károk eredete nem egyértelműen az EGERERDŐ 
Zrt tevékenységére vezethető vissza, felek helyszíni bejárás során egyeztetnek a 
kárfelelősség mértékéről. 

7. A felek közötti jogviszony határozatlan időtartamra jön létre, melyet az ingatlan 
tulajdonos, csak abban az esetben mondhat fel, ha az úthasználó a jelen megállapodás 
5. pontjában vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. A felmondást minden esetben 
írásban kell közölni, legalább 90 napos felmondási határidővel.  

8. Felmondás esetén, amennyiben úthasználó a felmondási idő alatt teljesíti a 5.pontban 
vállalt kötelezettségeit, a felmondás automatikusan érvényét veszti. 

9. Jelen megállapodásban nem szabályozottakra a Ptk., illetve a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

10. Felek jelen megállapodással kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítására 
megbízást adnak Dr. Gordos Csaba (3300 Eger, Törvényház utca 7.) ügyvédnek, 
egyben kijelentik, hogy az okiratban foglaltak, a tényleges ügyleti akaratuknak 
mindenben megfelelnek. 

 

Eger, 2018…….. 

________________________                                   __________________________  

Turopoli Zsolt                                                                       Dr. Jung László 

Polgármester                                                             EGERERDŐ Zrt. vezérigazgató 
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Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
 
Iktatószám: 109- 180  /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
168/2018.(IX.19.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP-6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításhoz, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról szóló 23/2017.(II.2.) számú 
határozatát a 1941849415 iratazonosítójú módosított 
támogatói okirat figyelembevételével az alábbiak szerint 
módosítja: 

1.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 1. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„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” című felhívás 1. célterületére „Tuzson János 
Arborétumhoz vezető 077/3, 075, 074, 063 hrsz.-ú 
külterületi utak fejlesztése Tar településen” címmel 
támogatási kérelmet nyújt be és valósít meg 
(továbbiakban: projekt).” 

2.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 2. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
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„2./ A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a 
tervezett projektet a 2017-2019 évben megvalósítja az 
alábbiak szerint:  
 

Az 1. célterületű projekt megvalósítási 
helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 
Tar 077/3 
Tar 075 
Tar 074 
Tar 063 hrsz.-ú külterületi út” 
       

3.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 3. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„3./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul, a „Tuzson János Arborétumhoz 
vezető 077/3, 075, 074, 063 hrsz.-ú külterületi utak 
fejlesztése Tar településen” elnevezésű projekthez az 
alábbi pénzügyi adatokkal:  

A projekt megvalósítási költsége:   
 49.844.668,- Ft 

A megítélt támogatás összege (90%):  
  44.860.200,- Ft 

A szükséges saját erő összege (10%):  
    4.984.469,- Ft 
A Képviselő-testület a saját erő összegét 4.984.469,- Ft 
összegben biztosítja, amelyet a költségvetési rendeletében 
megtervez és jóváhagy” 

 
4.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 4. pontja helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

„4./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendeletét - a fentiek 
figyelembevételével - terjessze elő.” 

5.) 23/2017. (II.2.) számú határozat 5. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„5./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos 
valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat 
megtételére.” 
 

6.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 6. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„6./ A támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 
az önkormányzat magára nézve kötelezően elismeri és 
betartja.” 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 181      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
169/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és a 1988. évi I. tv. 34. §. (2). 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
1.)Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
3073 Tar Rákóczi út (341 hrsz) forgalmi rendjét 2018. 
október 05-től kétirányúsítja.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a lakosságot a 
helyben szokásos módon értesítse. 
2.) A Képviselő-testület az egyirányúsítás megszüntetésére 
35.000 Ft-ot a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
táblák kihelyezéséről a gondoskodjon. 
Határidő: 2018. október 05. 
Felelős: polgármester 
 

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109-182       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2018.(IX.19.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
utólagosan jóváhagyja, hogy  Turopoli Zsolt 
polgármester a Magyar Posta Zrt. -vel (1138 Budapest 
Dunavirág utca 2-6.) a határozat mellékletét képező 
tartalommal a postafiók bérleti szerződést megkötötte.  
 Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./ Szellő Eszter pü-i ügyintéző 
3./ Bedőné Bózsrá Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
4./Irattár 
5./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109- 183      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
171/2018.(IX.19.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Javaslat a Pokoljáró Tar Lőrinc 
Teljesítménytúra  támogatására” című javaslatot és az 
alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
utólagosan tudomásul veszi, hogy a Pokoljáró Tar Lőrinc 
Teljesítménytúrát 50.000 Ft-tal, azaz ötvenezer forinttal 
támogatta a polgármester úr. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
A határozatról értesülnek:                  ig.  fm. 
1./Iratanyag 
2./ Szellő Eszter pü-i ügyintéző 
3./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
4./Irattár 
5./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-184       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2018.(IX.19.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a Dél-Nógrádi 
Önkormányzatok Egyesületéhez történő 
csatlakozásra” c. előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete kinyilatkozza, hogy csatlakozni kíván 
a Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesületéhez 
(3042 Palotás, Kossuth út 1.) és 
ALAPSZABÁLYÁT elfogadja.  
2./ A képviselő-testület vállalja az 5.000-Ft, /azaz 
ötezer forint/ éves tagdíj megfizetését, melyet 
költségvetésében biztosít. 
3./ A képviselő-testület meghatalmazza 
polgármesterét - a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek:                     
1./Iratanyag 
2./ Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesülete 3042 Palotás, Kossuth út 1. 
3./ Szellő Eszter pü-i ügyintéző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
5./Irattár 
6./Hirdető tábla 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109-185       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-
00042 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt 
vonatkozásában a tervezett közbeszerzési eljárások 
előkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás 
elfogadására, a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói közbeszerzési feladatok ellátására” c. 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.)  a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítószámú, a 

Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése elnevezésű projekt című pályázat 
vonatkozásában a Felelős közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatok ellátására a határozat 1. melléklete szerinti 
ajánlattételi felhívást teszi közzé. 
 
2.) Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
 
1. Quadrát Kft. 
Székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. 
E-mail: quadrat@chello.hu info@quadratkft.hu 
 
2.Palóc Projekt Szolgáltató Kft. 
Székhely: 3170. Szécsény, Dózsa György út 8. 
E-mail: kolosine@gamil.com 
 
3. Márkus és társai Kft. 
Székhely: 3104 Salgótarján, Május 1. út 73. 
E-mail: markusp@chello.hu 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős:     polgármester 
Határidő: 15 napon belül  
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Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 
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A 173/2018.(IX.19.) önkormányzati határozat melléklete 
Ajánlattételi felhívás 

1. Az ajánlatkérő neve:  Tar Község Önkormányzata 

Címe:    3073 Tar Szondy György út 92. 
Telefon/fax szám:  06-32-470-777/06-32-470-444 

Képviselő:   Turopoli Zsolt polgármester 
2. Beszerzés tárgya:   

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése projektben 

 
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Az ajánlatkérő által biztosított műszaki tervdokumentáció (kiviteli tervek, engedélyek) 
alapján a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése munkái 
kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása képezi a 
nyertes ajánlattevő feladatát. 
 
Az építési projekt becsült értéke (nettó): 78.359.-eFt 

 
Ellátandó főbb tevékenységek: Az eljárást megindító felhívások tervezetének összeállítása, 
a Közbeszerzési Dokumentumok (műszaki leírás nélkül) összeállítása, az eljárási 
cselekmények ÉKR-ben történő irányítása, lebonyolítása, a közbeszerzési cselekmények 
(kiegészítő tájékoztatás, alkalmassági és érvényességi vizsgálat) elvégzése, összegzés 
elkészítése, eredményről szóló tájékoztató hirdetményének elkészítése, feladása, döntés-
előkészítésben való közbeszerzés-szakmai közreműködés, szerződéskötésben való 
közreműködés, esetleges jogorvoslati eljárásban való közreműködés. 

 
 
4. A szerződés meghatározása:  Megbízási szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: 3 hónap (előirányzat) 

6.A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye 
 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A kifizetés az ajánlatkérő rendelkezésére 
álló forrásból 15 napos fizetési határidő alkalmazásával banki átutalással történik. 

 
8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

(egyszerű másolatban is benyújthatók) 
a) Két db referencia megnevezése, 

b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 
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A teljesítésben közreműködő Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
megnevezése, FAKSZ regisztrációs száma 
 

9.A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget valamint rész-számlázásra lehetőséget nem 
biztosít. 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. október 12. 10:00 
11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja:  

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy 
személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu). 

A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb ár. 

Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét, illetve az 
ajánlati árat , ajánlati kötöttség időtartamát (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 

Az ajánlati árat - egyösszegű átalány árban kell megadni a felhívás 1. számú 
mellékleteként megküldött ajánlattételi nyilatkozat benyújtásával. 
 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: ajánlattételi határidő leteltét követően 
soron kívül 

 
14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: Díjmentes 
b) Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 
példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat 
(üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 
 

Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem releváns. 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattéli felhívás nem jár 
szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6.74. § (2) bekezdés) és a 
döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást.  

 
c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 

  Turopoli Zsolt polgármester 

 Tel.: 06-32-470-777 
 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 
eljárás, ha : 
- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
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- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 

- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 

ajánlattevő 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 

Tar, 2018. ……………..……. 
       Turopoli Zsolt 

       polgármester 
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Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
 
Iktatószám: 109186-       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2018.(IX.19.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
utólagosan jóváhagyja a Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola részére, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci 
Egyházmegyei Karitasz és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara közös, Földforgatók 2018-2021. elnevezésű 
iskolakert létrehozására és működtetésére irányuló 
pályázatában való részvételéhez aláírt, a határozat 
mellékletét képező szándéknyilatkozatot. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 

 

 

A 174/2018.(IX.19.) határozat melléklete. 
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Szándéknyilatkozat 

 
 
 
 
Alulírott Turopoli Zsolt, Tar Község Önkormányzatának polgármestere támogatási 
szándékomat fejezem ki a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola részére, az Iskolakertekért 
Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitasz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös, 
Földforgatók 2018-2021. elnevezésű iskolakert létrehozására és működtetésére irányuló 
pályázatában való részvételéhez. 
 
Tar község Önkormányzata az iskola pályázatát támogatja a tulajdonában lévő Tar 656. hrsz-ú 
(természetben fekszik: 3073 Tar, Szondy György út 80.) ingatlan kertjének használatba 
adásával iskolakert céljára. 
 
Az iskola és az Önkormányzat közötti területhasználati megállapodás a képviselőtestület 
későbbi határozata alapján készül el, amelyet a pályázathoz utólag csatolunk. 
 
Kelt: Tar, 2018. szeptember. 13. 
 
 
 
 
 

 
 

Turopoli Zsolt 
  polgármester 
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Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109-171       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 19. sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2018.(IX.19.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta - „Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-
00019 azonosító számú „MÁTRA NYUGATI 
KAPUJA” című pályázat keretében - a „Turisztikai 
létesítmények kivitelezése (1-5. rész) - építési 
beruházás” tárgyában a Kbt. 115.§ szerinti – 
közbeszerzési eljárás lezárására és a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására” - című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

I. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Döntéshozó testület - a közbeszerzési Bíráló 
Bizottság jegyzőkönyvében és annak mellékletében 
foglalt írásbeli szakvélemény és indoklások 
figyelembevételével megállapítja, hogy  A „Turisztikai 
létesítmények kivitelezése (1-5. rész)” tárgyú, a Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás során – 
érvényes ajánlatot nyújtott be: 

Közbeszerzés tárgya: Tar Lőrinc udvarház és 
bemutató barlang építése (4. rész) tekintetében: 

− a FORT-BAU THERM Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft (1074 Budapest Dohány utca 29.) 

−  Toldi Csaba e.v. (3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 171.) 

Közbeszerzés tárgya: Turisztikai fogadó és 
bemutatótér építése Taron (5. rész) tekintetében: 

− a FORT-BAU THERM Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft (1074 Budapest Dohány utca 29.) 

−  Toldi Csaba e.v. (3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 171.) 

II. Tar Község Önkormányzatának Képviselő testülete, 
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy „A 
„Turisztikai létesítmények kivitelezése (1-5. rész)” tárgyú 
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közbeszerzési eljárás a 4-5. rész tekintetében 
eredményes. 

III. Tar Község Önkormányzatának Képviselő 
testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy A 
„Turisztikai létesítmények kivitelezése (1-5. rész)” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 4. és 5. része tekintetében a 
nyertes ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pont: a legjobb ár-érték arány) alapján – a 
határozati javaslat  mellékletét képező írásbeli 
szakvéleményben foglaltaknak megfelelően – Toldi 
Csaba e.v. (3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 171.) 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

 
 

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. szeptember 24. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Iratanyag 
2./ Márkus Pál közbeszerző 
3./Irattár 
4./Hirdető tábla 

 

 


