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Iktatószám: ….............../2021 

 

 

1. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 28-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 

Antal Bálint Gergely   képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita    aljegyző 

Kis Zsoltné                              jegyzőkönyvvezető 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

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

képviselő jelen van, Szekacsek Zoltán és Tóth József képviselők távolmaradásukat 

jelezték, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendeken kívül még az alábbi 

napirend is kerüljön megtárgyalásra: 

 

6./ Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásba történő 

csatlakozásra. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

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

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2021.(VI.28.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. 

június 28-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
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1./ Javaslat a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató, valamint a 

Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a 3073 Tar Kossuth út 4/b szám alatti ingatlan 

(390/4 hrsz) és a 390/1 hrsz. alatt lévő kivett gazdasági épület 

megvételére. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 

ingyenesen felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba 

kerülésére. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Tájékoztató a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletben 

elrendelt a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

meghosszabbított  – 2020. november 3 napján kihirdetett 

veszélyhelyzet időtartama alatt hozott polgármesteri 

döntésekről. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulásba történő csatlakozásra. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Napirend előtt: 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Nagyon hosszú időszak után vagyunk most itt hivatalosan ilyen formában, bár párszor 

találkoztunk átbeszélni a dolgokat, de hivatalosan most először tartunk testületi ülést. 

Az önkormányzatok elmúl 30 évében nem volt ilyen helyzet, mint amin túl vagyunk. 

Köszönni szeretném mindazoknak, akik segítették az Önkormányzat munkáját, és köszönni 

azoknak akiknek türelmet kellett gyakorolni ebben a helyzetben. Minden egyes mozzanat egy 



3 

 

tanulási helyzet volt, sok olyan helyzet volt, amire még nem volt példa. Bízunk benne, hogy 

nem kell még egyszer ebbe a cipőbe lépnünk. Azt gondolom, hogy a vírust még mindig nem 

ismerjük. Próbáltuk a Hivatallal úgy vinni a dolgokat – ezúton köszönöm az Ő munkájukat is 

– hogy a falu javát szolgálja, az itt élők érdekeit próbáltuk kiszolgálni. 

 

1. N A P I R E N D 
 

Javaslat a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató, valamint a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turpoli Zsolt polgármester 

Minden évben visszatérő napirend a Katasztrófavédelem beszámolója. 

Sajnos az elmúlt évben több olyan esemény is volt a községünkben, ahol szükségessé vált a 

beavatkozásuk. Egy halállal végződő tűzeset is volt a településünkön. Ezúton is 

megköszönöm munkájukat. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Kis Anita aljegyző 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalta, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató, valamint a Pásztói Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

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 

2/2021.(VI.28.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztató, valamint a Pásztói 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására” című javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 
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1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja a Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatót, valamint a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat a 3073 Tar Kossuth út 4/b szám alatti ingatlan (390/4 hrsz) és a 390/1 hrsz. alatt 

lévő kivett gazdasági épület megvételére. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Ebben az épülettömbben ez az egyetlen ingatlan, amely még nincs az Önkormányzat 

tulajdonában. Az ingatlanra korábban már elővásárlási jogot jegyeztettünk be. Javasolom, 

hogy éljünk ezzel a jogunkkal. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 3073 Tar Kossuth út 4/b szám alatti 

ingatlan (390/4 hrsz) és a 390/1 hrsz. alatt lévő kivett gazdasági épület megvételére  

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 

3/2021.(VI.28.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a 3073 Tar Kossuth út 4/b szám alatti (390/4 hrsz) 

ingatlan és a 390/1 hrsz alatt lévő kivett gazdasági épület 

megvételére” vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta a 

3073 Tar Kossuth út 4/b. szám alatt lévő ingatlan (390/4 hrsz, 

kivett lakóház és udvar művelési ágú) és a   390/ 1 hrsz alatt 
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lévő kivett gazdasági épület művelési ágú ingatlanvagyon Tar 

Község Önkormányzata részére megvételre történt felajánlást és 

úgy döntött, hogy azt elfogadja. 

 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az adás-vételi 

szerződés megkötéséről, valamint az ingatlan-nyilvántartáson 

történő átvezetésről. 

 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete az 1. pontban 

nevezett ingatlanvagyonok vételárát mindösszesen 5.300.000 Ft 

összeget, valamint a tulajdonjog bejegyzéshez kapcsolódó 

kiadásokat, közmű átírások kiadásait, valamint a fenntartáshoz 

szükséges kiadásokat a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

   jegyző 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen felajánlott ingatlanok 

önkormányzati tulajdonba kerülésére. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az MNV Zrt. 2 ingatlant ajánlott fel az Önkormányzat javára. Az egyik ingatlan 1/1, a másik 

ingatlanban többségi tulajdona van a MNV Zrt-nek. Felajánlotta továbbá azt a lehetőséget, 

hogy ha a falu érdekeit szolgáló további ingatlanra igény tartunk azt jelezzük. Ezzel a 

felajánlással élve a Tar Lőrinc udvarháznál lévő 231 hrsz-ú ingatlanra bejelentenénk 

igényünket. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

által ingyenesen felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésére 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 

4/2021.(VI.28.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen 

felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésére” 

című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
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1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által ingyenesen felajánlott Tar 

belterület 409 hrsz alatt lévő -kivett beépítetlen terület, 625 m2 

terület nagyságú, 1/1 Magyar állam tulajdonában lévő- ingatlant 

és a Tar belterület 416 hrsz alatt lévő -3073 Tar Köztársaság út 

32. kivett beépítetlen terület, 1010 m2 területnagyságú 

5072/8392 Magyar Állam tulajdonában- ingatlanrészt 

Önkormányzati tulajdonba fogadja. 

 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tar település 

közigazgatási területén, a 231 hrsz alatt, a Magyar Állam 

tulajdonában lévő ingatlan kapcsán kezdeményezi az ingyenes 

felajánlást az Önkormányzat számára., hogy a TOP-1.2.1.15-

NG1-2016-00019 azonosító számú Mátra Nyugati kapuja tárgyú 

projekthez kapcsolódóan tovább tudja fejleszteni a turizmust.  

 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4./ N A P I R E N D 
Tájékoztató a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletben elrendelt a 27/2021. (I.29.) Korm. 

rendelettel meghosszabbított  – 2020. november 3 napján kihirdetett veszélyhelyzet 

időtartama alatt hozott polgármesteri döntésekről. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletben 

elrendelt a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel meghosszabbított  – 2020. november 3 

napján kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt hozott polgármesteri döntésekről 

szóló tájékoztató elfogadására 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 

5/2021.(VI.28.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Tájékoztató a 478/2020.(XI.3.) Korm. 

rendeletben elrendelt a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 
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meghosszabbított  – 2020. november 3 napján kihirdetett 

veszélyhelyzet időtartama alatt hozott polgármesteri döntésekről 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §  (4) 

bekezdése alapján hozott döntéseket az előterjesztés mellékletét 

képező tartalommal tudomásul veszi. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

5./ N A P I R E N D 
Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Volt egy ellenőrzés és a Törvényességi Osztály is jelezte, hogy a most megbízott Óvodavezető 

mandátumát már nem lehetne meghosszabbítani. Újra kiírjuk az Óvodavezető pályázatot.  

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Kis Anita aljegyző 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalta, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az óvodavezetői pályázat kiírására  

vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2021.(VI.28.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalt a Javaslat 

óvodavezetői pályázat kiírására c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tari Örökzöld  

Óvoda és Konyha óvodavezetői feladatainak ellátására. 

 A munkavégzés helye: 3073 Tar Szondy György út 156. 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 

Kezdő napja: 2021. augusztus 15.  

Megszűnésének időpontja: 2026. augusztus 14. 

 

 Pályázati feltételek: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az 

Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör 

betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 

történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm.rendeletben meghatározottak az irányadók. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó szakmai önéletrajzát, 

• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (bűnügyi nyilvántartó szerv 

által kiállított hatósági bizonyítvány) 

• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának 

tartalma közölhető harmadik személlyel. 
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A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

Óvodavezetői tevékenység. Ellátja a valamennyi jogszabály által az intézmény 

vezetőjének feladatköréhez tartozó intézményvezetői feladatokat. Irányítja és vezeti a 

Tari Örökzöld Óvoda és Konyhát. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény dolgozói 

felett és betartatja, betartja közvetlenül a Képviselő-testület döntéseit továbbá a 

polgármester döntéseit. Kinevezése szerint óvodapedagógusi feladatokat is ellát, melyhez 

kapcsolódóan magasabb vezetői megbízással látja el az intézményvezetői feladatokat. 

Részt vesz a munkakörét érintő költségvetés tervezési munkáinak menetében, a 

munkakörét érintő előirányzat tervezéséhez szükséges adatokat beszerzi, egyezteti az 

érintett ügyintézővel, előkészíti az indokolást, és javaslatot tesz a szükséges 

előirányzatokra. Részt vesz a költségvetési rendelet-tervezet és rendelet-módosítások 

elkészítésében. Kötelessége az intézmény költséghatékony gazdálkodásának biztosítása. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a dolgozók munkáját, szakmai segítséget nyújt feléjük. 

Az intézményre vonatkozó statisztikai jelentéseket elkészíti. Valamennyi az intézmény 

működéséhez szükséges szabályzatot és a jogszabályok által előírt dokumentumokat 

előkészíti. Folyamatosan kapcsolatot tart az intézményi ellátásban részesülő gyermekek 

szüleivel (hozzátartozóival), a lakosokkal. Betartja és elvégzi a Tar Község 

Önkormányzata és a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha között létrejött feladatellátási 

szerződésben foglaltakat. A Tari Örökzöld Óvoda és Konyha dolgozóinak munkaügyi 

feladatainak ellátása. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 09. 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 12. 

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Turopoli Zsolt polgármester a 06-32-470-777-es 

telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen zárt borítékban, a borítékra 

kérjük ráírni „Tari Örökzöld Óvoda és Konyha Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosítási számot: …...…/2021. Postai cím: Tar Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 3073 Tar Szondy György út 92. 

 

2. A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A.§ (6) bekezdése alapján a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha óvodavezetői 

munkakör betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázók meghallgatására 

bizottságot hoz létre. 

 

A bizottság tagjai: 

 

a.) Tariné Molnár Anikó 

b.) Balya Orsolya 

c.) Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 

A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a 

pályázókat hallgassa meg, majd a meghallgatás alapján kialakított véleményét foglalja 

írásba és adja át a képviselő-testület részére. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 

megjelentetéséről 
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- az Oktatási és Kulturális Közlönyben 2021. június 30. 

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2021. június 30., 

- helyben szokásos módon: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 

Kirendeltségének hirdetőtábláján, valamint a Tar község www.tarkozseg.hu honlapján 2021. 

június 30. 

 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Képviselő-testület fenntartja.  

 

Felelős: jegyző                 

         polgármester 

 

6./ N A P I R E N D 
 

Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásba történő 

csatlakozásra. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulásba történő csatlakozásra 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 

7/2021.(VI.28.) határozata 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 47.§ (2) bekezdése, 89. § (1)-(2) bekezdése alapján 

kezdeményezi KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Társulásba történő 

csatlakozást 2022. január 01. napjától. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

  jegyző 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

  jegyző 

http://www.tarkozseg.hu/
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Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselők munkáját, az ülést bezárja. 

 

 

kmf 

 

 

 

Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester         jegyző 

 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 


