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Iktatószám: 38- 65/2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 8-án megtartott rendkívüli 

üléséről készült 9. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2019.(IV.8.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. április 

8-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

Javaslat 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 

határozat módosítására. 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019.április 8. 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.)Irattár 

2)Hirdető tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38-66 /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 8-án megtartott rendkívüli 

üléséről készült 9. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2019.(IV.8.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a 23/2017.(II.2.) határozat 

módosítására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1.) A bevezető rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„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 

(1944540991) támogatói okirat figyelembevételével az 

alábbiak szerint módosítja:” 

2.) 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 teljes költsége összesen:   

 49.844.669,- Ft 

A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 

  49.844.668,- Ft 

A megítélt támogatás összege (90%):  

  44.860.200,- Ft 

A szükséges saját erő összege (10%):  

    4.984.46ú,- Ft 

A Képviselő-testület a saját erő összegét 4.984.469 Ft 

összegben biztosítja, amelyet a „költségvetési 

rendeletében megtervez és jóváhagy. 

 Határidő: azonnal 

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

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 



 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019.április 8. 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 

 

 


