
Iktatószám: ….............../2020 

 

13. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 8-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 

 

Jelen vannak: 

Turopoli Zsolt               polgármester 

Bognár Balázs    alpolgármester 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Szekacsek Zoltán   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

 

Meghívottak: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Javasolom, hogy az alábbi napirendet tárgyaljuk meg: 

 

1./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő 

megvásárlása” pályázat benyújtása tárgyában hozott 80/2020. (VIII.14.) határozat 

módosítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2020.(IX.8.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. 

szeptember 8-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet 

tárgyalja: 
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1./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott 

ingatlanok közcélra történő megvásárlása” pályázat 

benyújtása tárgyában hozott 80/2020. (VIII.14.) határozat 

módosítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő 

megvásárlása” pályázat benyújtása tárgyában hozott 80/2020. (VIII.14.) határozat 

módosítására. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az elmúlt ülés után került látótérbe a Tar Kossuth út 6. szám alatti ingatlan. Egyeztettem a 

tulajdonossal, akik kedvező árat mondtak. Előzetesen 5 millió forintban határozták meg az 

ingatlan forgalmi értékét. Ez a pályázati összegnek megfelelő. Azt javasolom, hogy 

módosítsuk a korábbi döntésünket, a Tar Kossuth út 3. szám alatti ingatlan helyett a Kossuth 

út 6. szám alatti ingatlan megvásárlására nyújtsunk be pályázatot. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Magyar Falu Program keretében 

„Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” pályázat benyújtása tárgyában 

hozott 80/2020. (VIII.14.) határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot 

amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta:  

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2020.(IX.8.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Magyar Falu Program keretében 

„Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” 

pályázat benyújtása tárgyában hozott 80/2020.(VIII.14.) 

határozat módosítására” c. előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

80/2020.(VIII.14.) határozatának a 3. pontja helyébe a 

következő lép:  

„3.Megvalósítandó cél: Turisztika fejlesztés megvalósítása” 
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2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

80/2020.(VIII.14.) határozatának a 4. pontja helyébe a 

következő lép:  

„4.A fejlesztéssel érintett ingatlan: 3073 Tar Kossuth út 6. 

Hrsz.: 389.” 

 

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

80/2020.(VIII.14.) határozatának  a 5. pontja helyébe a 

következő lép:  

„5. A fejlesztéssel érintett ingatlan alapterülete: 0,0741 Ha. 

  

4. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

80/2020.(VIII.14.) határozatának a 7. pontja helyébe a 

következő lép:  

„7. Igényelt támogatás összege 5 000 000 Ft, melyhez 

Tájékoztatás és nyilvánosság költségére nettó 20 000 Ft + 

ÁFA, bruttó 25 400 Ft saját erőt biztosít a Képviselő-testület 

a 2020. évi költségvetéséből.” 

 

5. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 80/2020.(VIII.14.) 

határozata egyéb pontjai változatlanok. 

 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő:  Pályázati felhívás szerint: 2020. szeptember 10. 

 

 

Turopli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 

 

kmf. 

 

 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester            jegyző 
 


