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Iktatószám: TAR/460-     2022 

 

 

10. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 29-én megtartott 

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 

Szekacsek Zoltán    képviselő 

Tariné Molnár Anikó    képviselő 

Tóth József     képviselő 

 

Meghívottak: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett         jegyző,  

Kis Zsoltné      jegyzőkönyvvezető 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt.  

 

Javaslom, hogy az alábbi négy napirendet tárgyalja meg a Képviselő-testület: 

 

1./ Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivataltól érkezett NO/TFO/16-42/2022. 

iktatószámú törvényességi felhívás megtárgyalására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 azonosítószámú „Tari Idősek és Demens 

Személyek Klubjának és szociális étkeztetése Taron” című pályázat keretében, a kivitelező 

kiválasztására 63/2022. (VI.10.) számú határozattal indított beszerzési eljárás 

visszavonására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 azonosítószámú „Tari Idősek és Demens 

Személyek Klubjának és szociális étkeztetése Taron” című pályázat vonatkozásában 

ajánlattételi felhívás elfogadására a kivitelező kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 



2 
 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező Tar belterület 388. hrsz-ú ingatlanon lévő 

kút öntözési célú vízhasználatához tulajdonosi hozzájárulás megadására Balogh Attila 

kérelme kapcsán. 

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: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2022.(VI.29) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. június 

29-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivataltól érkezett 

NO/TFO/16-42/2022. iktatószámú törvényességi felhívás 

megtárgyalására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 azonosítószámú 

„Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális 

étkeztetése Taron” című pályázat keretében, a kivitelező 

kiválasztására 63/2022. (VI.10.) számú határozattal indított 

beszerzési eljárás visszavonására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 azonosítószámú 

„Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális 

étkeztetése Taron” című pályázat vonatkozásában ajánlattételi 

felhívás elfogadására a kivitelező kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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4./ Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező Tar belterület 

388. hrsz-ú ingatlanon lévő kút öntözési célú vízhasználatához 

tulajdonosi hozzájárulás megadására Balogh Attila kérelme 

kapcsán. 

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 Nógrád Megyei Kormányhivataltól érkezett NO/TFO/16-42/2022. iktatószámú 

törvényességi felhívás megtárgyalására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A Parlamentnek a törvényalkotási rendszerét vezették be a helyi önkormányzatoknál. Határidő 

hosszabbítást kérünk.  

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Wordbe meg tudom csinálni. Eddig, ha megcsináltam egy rendeletet – általában a négy faluban 

egyforma volt – általában csak a faluk nevét kellett átírni, vagy egy két dolgot. Most ebben a 

rendszerben kellene megírni a rendeletet négyszer. 

A baj nem az, hogy nem tudnánk megcsinálni, hanem az, hogy nincs rá idő. 

Amikor az előző rendszert bevezették a korábbi rendeleteket nem kellett feltölteni. Ha a 

rendszerbe kerül megírásra, akkor automatikusan szerkeszti a rendeletet. De ha word-ben 

szerkesztem meg akkor nem. 

Amikor először voltunk oktatások – egyébként az a felület már nem is hasonlít a mostanira- azt 

mondták, hogy ugyanúgy lehet wordbe csinálni a rendeleteket. De nem lehet. Egyszerűen nincs 

idő ennek a kivitelezésére. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Elismerjük, hogy mulasztásban vagyunk. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eleget tenni a 

jogszabályi kötelezettségnek. 

 

Kérdés 

 

Tariné Molnár Anikó képviselő 

Diákmunkában nem lehetne ezt megoldani. 

 

Molnárné Kontra Bernadett jegyző 

Ehhez szakértelem kell. Nem iratpakolásról van szó. Nem lehetséges. 

 

Vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Kormányhivataltól 

érkezett NO/TFO/16-42/2022. iktatószámú törvényességi felhívás megtárgyalására 

vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2022.(VI.29) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 

megtárgyalta a „Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivataltól 

érkezett NO/TFO/16-42/2022. iktatószámú törvényességi 

felhívás megtárgyalására„ című előterjesztés és az alábbi 

határozatot hozza:  

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya NO/TFO/16-42/2022. számú törvényességi 

felhívásában foglaltakkal egyetért. 

2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, a jogszabálysértő 

gyakorlatot megszüntetésére, továbbá egyetért a határidő 

hosszabbítási kérelem benyújtásával.  

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a 

Nógrád Megyei Kormányhivatalt 2022. június 30-ig tájékoztassa a 

Törvényességi Felügyeleti Írásbeli Kapcsolattartás zárt 

informatikai felületén. 

Határidő:  szöveg szerint 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

    Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 azonosítószámú „Tari Idősek és Demens 

Személyek Klubjának és szociális étkeztetése Taron” című pályázat keretében, a kivitelező 

kiválasztására 63/2022. (VI.10.) számú határozattal indított beszerzési eljárás 

visszavonására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz  

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 

azonosítószámú „Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetése 
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Taron” című pályázat keretében, a kivitelező kiválasztására 63/2022. (VI.10.) számú 

határozattal indított beszerzési eljárás visszavonására vonatkozó határozati javaslatot, 

amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2022.(VI.29) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – 

„Javaslat a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 azonosítószámú 

„Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális 

étkeztetés fejlesztése Taron” című pályázat keretében, a 

kivitelező kiválasztására 63/2022.(VI.10.) számú határozattal 

indított beszerzési eljárás visszavonására” című előterjesztést és 

a következő határozatot hozza:  

 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület) TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 

azonosítószámú „Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának 

és szociális étkeztetés fejlesztése Taron” című pályázat 

keretében, a kivitelező kiválasztására 63/2022.(VI.10.) számú 

határozattal indított beszerzési eljárást megindító felhívást 

visszavonja. 

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

valamennyi szükséges intézkedés és jognyilatkozat megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen   

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester  

 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 azonosítószámú „Tari Idősek és Demens 

Személyek Klubjának és szociális étkeztetése Taron” című pályázat vonatkozásában 

ajánlattételi felhívás elfogadására a kivitelező kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 

azonosítószámú „Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetése 

Taron” című pályázat vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására a kivitelező 

kiválasztására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 

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

67/2022.(VI.29) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 azonosítószámú 

„Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális 

étkeztetés fejlesztése Taron” című pályázat vonatkozásában 

ajánlattételi felhívás elfogadására a kivitelező kiválasztására” 

című előterjesztést és a következő döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület) a TOP-4.2.1-16-NG1-2020-

00003 projekt azonosítószámú, Tari Idősek és Demens 

Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron 

című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában 

ajánlattételi felhívást a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal az alábbi szervezeteknek küldi meg: 

 

a) Mecun-Di Kft. 1139 Budapest Szegedi út 12., 

b) Toldi Csaba e.v., 3064 Szurdokpüspöki, Szabadság út 171., 

c) TTSan-Term Kft. 3068 Mátraszőlős, Major út 16. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 

az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő 

megküldéséről. 

 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határidő: 2022. július 1. 

 

A 67/2022.(VI.29.) számú 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 

e-mail:   titkarsag@tarkozseg.hu 

Képviselő:   Turopoli Zsolt polgármester 

2. Beszerzés tárgya:   

 
TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003 kódszámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális 

étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem vonatkozásában a kivitelezési munkák 

elvégzése. Műszaki tartalom az ajánlattételi felhívás mellékletét képezi.  
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3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Műszaki tartalom az ajánlattételi felhívás mellékletét képezi. 

 

4. A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 

5. A szerződés időtartama: határozott idejű  

6.A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A kifizetés az ajánlatkérő rendelkezésére álló 

forrásból 30 napos fizetési határidő alkalmazásával banki átutalással történik. 

 

8. A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget a teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő 

összeg mértékében, valamint 1 db rész-számlázásra lehetőséget biztosít. 

9.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2022. július 11. 

10. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar, Szondy György út 92. 

11. 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). 

Kérjük a borítékon/ajánlaton rögzíteni: „Ajánlat Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem 

vonatkozásában a kivitelezési munkák elvégzésére” 

Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét (ajánlattételi 

határidőt követő 90 nap), illetve az ajánlati árat (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. 

 

12. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: ajánlattételi határidőt követő 15 napon belül  

 

13.  A beérkezett ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb ajánlati ár. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás nem jár 

szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6:74 § (2) bek.) és a 

döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást egészben vagy részenként is. 

       Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.  

 

14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles. 

b) Az ajánlatot egy példányban kell benyújtani. 

c) Az ajánlatkérő kapcsolattartója, beosztása, elérhetősége: Turopoli Zsolt polgármester,  

06-20-556-69-74 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében: 

Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: 

- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 

- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 

- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
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- 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, 2022. június 29. 

 

Tisztelettel:  

 

Turopoli Zsolt 

polgármester 

 

 

4./ N A P I R E N D 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező Tar belterület 388. hrsz-ú ingatlanon lévő 

kút öntözési célú vízhasználatához tulajdonosi hozzájárulás megadására Balogh Attila 

kérelme kapcsán. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Mindenki előtt ismert, hogy milyen szárazság van. Az önkormányzat tulajdonában, közterületen 

lévő kutak nincsenek használatban. Illetve egy kutat használunk – a tűzoltó szertárnál lévőt- 

ahonnan az iskolakertbe viszünk vizet, mivel az ott lévő kút nem tud annyit termelni, mint amire 

az öntözéshez szükségünk van. Kérem a határozati javaslat szerinti engedély megadását. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonát képező Tar 

belterület 388. hrsz-ú ingatlanon lévő kút öntözési célú vízhasználatához tulajdonosi 

hozzájárulás megadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2022.(VI.29) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező Tar belterület 

388 hrsz-ú ingatlanon lévő kút öntözési célú vízhasználatához 

tulajdonosi hozzájárulás megadására Balogh Attila kérelme 

kapcsán” című előterjesztést és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, 

valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 3/2010. (II.3.) önkormányzati rendelete foglalt 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  
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1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület), mint a Tar belterület 388 hrsz-ú 

ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) tulajdonosa Balogh Attila 3073 

Tar, Ágasvár út 20. szám alatti lakos kérelmére ingatlanon lévő kút 

öntözési célú vízhasználatához a tulajdonosi hozzájárulását 

megadja. 

2../ A képviselő-testület jelen tulajdonosi hozzájárulást azzal a 

feltétellel adja meg, hogy a kérelem tárgya szerinti hatósági 

engedélye(ek) és egyéb engedélyekben foglaltak maradéktalan 

betartása a kérelmező kötelessége és felelőssége, továbbá a jelen 

tulajdonosi hozzájárulás tárgya szerinti engedélyeztetéssel, 

eljárással kapcsolatban felmerülő költségek sem most, sem 

később, semmilyen formában és jogcímen nem követelhetők. 

3./A képviselő-testület felhívja Balog Attila kérelmező figyelmét, 

tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a kérelem tárgya szerinti 

hatósági engedély(ek beszerzése, illetve eljárás lefolytatása alól, 

valamint tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely 

szükségtelen károkozással járna, továbbá köteles az általa, vagy az 

általa igénybe vett személy által okozott kárért kártalanítást, illetve 

kártérítést fizetni. 

5./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a mellékelt 

tartalmú - tulajdonosi hozzájárulás aláírásra, valamint a szükséges 

intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

    Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
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Melléklet a 68/2022.(VI.29.) számú határozathoz. 

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

3073 Tar, Szondy György út 92. 

Tel.: 06-32-470-777 

Fax.: 06-32-470-444 

E-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

honlap: www.tarkozseg.hu 

___________________________________________________________________________ 

Iktatószám: TAR/          -        /2022   

Tárgy: Tar belterület 388 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon lévő kút öntözési célú 

vízhasználatához tulajdonosi hozzájárulás 

TULAJDONOSI  HOZZÁJÁRULÁS 

Tar Község Önkormányzatának Polgármestere Tar Község Önkormányzata Képviselő 

testületének  ……./2022.(……)  számú határozata alapján Tar belterület 388 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa, mezőgazdasági öntözés céljából történő vízkivételre tulajdonosi hozzájárulást ad 

Balogh Attila 

(3073 Tar, Május 1. út 10) 

részére 

1. Az ideiglenes vízkivétel részletes műszaki megoldása: 

 

A locsolás céljából végzendő vízkivétel Taron, belterület 388 hrsz-ú kút környezetében 

(X:…….,Y:………) történik, aggregátoros szivattyúval víz visszaengedés nélkül. 

A Vízkivétel mennyisége: Kb.  …………. alkalommal  kb …… m3 

A vízkivétel tervezett ideje: 2022 július 01 – 2022. szeptember 30 között. 

 

2. Műszaki kialakításra vonatkozó előírások és kikötések: 

A kút környezetében gépek, eszközök nem tárolhatók. 

A víz kivételezés során a kút esetlegesen megsérült környezetét helyre kell állítani 

A kút környékén hagyott tárgyakért az Önkormányzat felelősséget nem vállal. 

3. Tárgyi vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulás 2022. szeptember 30-ig érvényes. 

 

Tar, 2022. június …………….. hó  …..… nap 

                                                                                              …………………………………. 

                   Turopoli Zsoslt       
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                                                                                                 polgármester 
 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést berzárja. 

 

 

kmf 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                   jegyző 

 


