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Iktatószám: ….............../2021 

4. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 12-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 

Tóth József     képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita    aljegyző 

Kis Zsoltné                              jegyzőkönyvvezető 

Sándor Nóra    pályázó 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 

képviselő jelen van, Szekacsek Zoltán képviselő távolmaradását jelezte, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. 

 

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

napirendek is  kerüljenek megtárgyalásra: 

 

2./ Javaslat Tar vízi közmű- és szennyvíz rendszerének 2022-2036 évekre szóló Gördülő 

Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére és jóváhagyására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatás igénylésére. 

A határozat elfogadása:egyszerű többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 azonosító számú „Zagyva völgyi 

kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” című pályázat vonatkozásában a 

kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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5./ Javaslat Tóth László János 3073 Tar Kossuth út 9. szám alatti lakos ingatlan 

megvásárlására irányuló kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat Közbeszrzési Előkészító- és Bíráló Bizottság létrehozására a „Tar, 

önkormányzati ingatlanok fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség név szerinti szavazás 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

7./Javaslat a „Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése” tárgyú hirdetmény közzététele 

nélküli eljárásban ajánlattételi felhívás elfogadása. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség, név szerinti szavazás 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ J A V A S L A T az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívása tárgyában - a 

zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására - pályázat benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2021.(VIII.12.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. augusztus 

12-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1./ Javaslat óvodavezetői pályázat elbírálására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat Tar vízi közmű- és szennyvíz rendszerének 2022-2036 

évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére és 

jóváhagyására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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3./ Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 azonosító számú 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat Tóth László János 3073 Tar Kossuth út 9. szám alatti 

lakos ingatlan megvásárlására irányuló kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat Közbeszerzési Előkészítő- és Bíráló Bizottság 

létrehozására a „Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség név szerinti szavazás 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

7./Javaslat a „Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése” tárgyú 

hirdetmény közzététele nélküli eljárásban ajánlattételi felhívás 

elfogadása. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség, név szerinti szavazás 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 8./ Javaslat az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívása 

tárgyában - a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására - pályázat benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat óvodavezetői pályázat elbírálására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Sándor Nóra pályázó pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárult. 

 

Turopoli Zsolt polgármester bejelenti érintettségét, az ülés vezetését átadja Bognár 

Balázs alpolgármesternek. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja, hogy érintettsége okán a Képviselő-

testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Turopoli Zsolt a napirend tárgyalásán és a 

szavazásban részt vegyen, a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2021.(VIII.12.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Turopoli 

Zsolt polgármester érintettségének bejelentését tudomásul 

veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Turopoli Zsolt polgármester 

az „Óvodavezetői pályázat elbírálása” napirend 

tárgyalásán és a szavazásban részt vegyen. 

 

Turopoli Zsolt polgármester átveszi az ülés vezetését. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemények 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta az Óvodavezetői pályázat elbírálására 

vonatkozó előterjesztést és megismerte a beadott pályázatot. 

A pályázatot korrektnek, szabályosnak mindenre kiterjedőnek tartja, azt a Képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Kis Anita aljegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta az Óvodavezetői állásra beérkezett 

pályázatot és azt a határozati javaslat szerint a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A pályázatot az Tari Örökzöld Óvoda és konyha nevelőtestülete alkalmazotti,szülői és 

munkaközösségi  megismerte és támogatta annak elfogadását és Sándor Nóra megbízását. 

Alaposan összerakott pályázatot kaptunk Bízunk benne, hogy az Óvodavezető kérdése 

rendeződik, és nem kell évente nekifutni ennek a kérdésnek. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Óvodavezetői pályázat elbírálására 

vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2021.(VIII.12.) határozata 
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Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat az óvodavezetői pályázat elbírálására” című javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari Örökzöld Óvoda 

és konyha vezetésével és az óvodavezetői (magasabb vezető) beosztása 

ellátásával 2021. augusztus 15. napjától 2026. augusztus 14. napjáig 

terjedő időszakra Sándor Nórát, az intézmény közalkalmazottját bízza 

meg óvodapedagógus munkakör betöltése mellett. 

 

2.) Az óvodavezető a kötelező óvodai foglalkoztatásait az óvoda 

csoportjában végzi. 

 

3.)  Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezető 

garantált illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 64.l§-65.§ figyelembevételével, a vezetői pótlék mértékét a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben 

meghatározottak szerint 60 %-ban állapítja meg. 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő:  szöveg szerint 

 

Turopoli Zsolt polgármester és a képviselők gratulálnak a megbízott Óvodavezetőnek. 

 

2./ N A P I R E N D 
 

Javaslat Tar vízi közmű- és szennyvíz rendszerének 2022-2036 évekre szóló Gördülő 

Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére és jóváhagyására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Minden évben visszatérő napirend. A Vízmű készíti el. 

Van némi vitánk a vízművel, mivel a használati vízdíj felhasználásáról utólag kapunk 

elszámolást, nem mindig tudjuk pontosan, hogy mire használják el. A GFT-ben az 

elkövetkező évek vízi-közmű fejlesztések ütemezett felújításai találhatók. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására  

vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2021.(VIII.12.) határozata 
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Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat Tar vízi közmű - és szennyvíz rendszerének 2022-2036 

évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére és 

jóváhagyására.” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a alapján –  Tar 

vízi közmű- és szennyvíz rendszerének   - beruházási tervből, 

felújítási és pótlási tervből álló 2022-2036 évekre szóló Gördülő 

Fejlesztési Tervet (GFT) jóváhagyja, az abban foglaltakkal 

egyetért.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az ÉRV Észak-magyarországi 

Regionális Vízművek Zrt-t, hogy az önkormányzat helyett 

térítésmentesen elkészített a 2022-2036 évekre szóló 15 éves Gördülő 

Fejlesztési Terv (GFT) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal felé 2021. szeptember 30-ig benyújtsa. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a véleményező 

nyilatkozatok aláírására és az ÉRV Észak-magyarországi Regionális 

Vízművek Zrt. részére történő megküldésére.  

Határidő: 2021. szeptember 10. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatás igénylésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Idén is lehetőség van szociális tüzelőanyag vásárlásához pályázat benyújtására. Az elmúlt 

évben 251 m3-t kaptunk. Gondot jelent, hogy a szállítási költség az önkormányzatot terheli. 

Az elmúlt évben már külső szállítót vettünk igénybe. A szállítási díj összegéről a 

rendeletalkotáskor fogunk dönteni. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatási igény benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, 

amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2021.(VIII.12.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatás igényléséről.” szóló javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatásáról szóló Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 1.2.2.1. pont alapján, az 

önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, az 

önkormányzat 2019. évi OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív 

korúak ellátásában részesülők száma, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve a 2020. 

január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva 

kettővel) együttes száma alapján 314 m3 kemény lombos fafajtájú 

tűzifa-támogatáshoz kapcsolódó támogatási igényt nyújt be. 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, 

hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, 

hogy az igénylési feltételeket és a pályázati kiírásban foglaltakat 

megismerte, elfogadja, támogatási igényét annak alapján nyújtja be. 

4. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy 

legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba 

lépteti a szociális tűzifa juttatásáról a rendeletét. 

5. A szállításból származó költségek fedezetét a Képviselő-testület a 

2021. évi költségvetése terhére biztosítja. 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot 

készítse el és nyújtsa be. 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

Sándor Nóra elhagyja az üléstermet. 
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4./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút 

építése Bátonyterenye és Pásztó között” című pályázat vonatkozásában a kerékpárút 

nyomvonalát érintő ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Bejelentem, hogy az 1. határozati javaslat szerinti földterület értékesítésben érintett vagyok. A 

szavazásban nem kívánok részt venni. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 

azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó 1. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett -1 képviselő nem szavazott- elfogadott és az 

alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2021.(VIII.12.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című  pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére” vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Bognár Tibor 3073 Tar Szondy György út 

184. szám alatti lakossal a Tar, külterület 0146/20 hrsz-ú, 7663 m2 

területű, 20,00 AK értékű szántó megjelölésű ingatlan megosztása után 

keletkezett 0146/57 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 624 

m2 területű, 1,63 AK értékű ingatlanra 2021. július 7.-én megkötött 

kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződést utólag jóváhagyja 

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ c.) pontjában 

meghatározott terület- és településrendezés közérdekű célból a TOP-

3.1.1.-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi 

kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” című  projekt 

megvalósításának elősegítése érdekében. 

 

2.) A tulajdonszerzésre az Önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) pontja 

alapján, településfejlesztés céljából jogosult.  

3.) Az Önkormányzat az ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonba 

sorolja. 
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4.) Az ingatlan 78.000 Ft összegű ellenértékének fedezete Tar Község 

Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére biztosított. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 

azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó 2. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2021.(VIII.12.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című  pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére” vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Sándor Béla 3073 Tar Szondy György út 

188. szám alatti lakossal  

-a Tar, külterület 0146/2 hrsz-ú, 3832 m2 területű, 10,00 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 1) megosztása után keletkezett  

0146/22 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 900 m2 területű, 

2,35 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 

-a Tar, külterület 0146/3 hrsz-ú, 3831 m2 területű, 10,00 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 2) megosztása után keletkezett  

0146/24 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 576 m2 területű, 

1,50 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 

-a Tar, külterület 0146/4 hrsz-ú, 3831 m2 területű, 10,00 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 3) megosztása után keletkezett  

0146/26 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 388 m2 területű, 

1,01 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 

-a Tar, külterület 0146/9 hrsz-ú, 7115 m2 területű, 22,27 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 4) megosztása után keletkezett  

0146/34 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 471 m2 területű, 

1,47 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 

-a Tar, külterület 0146/13 hrsz-ú, 2558 m2 területű, 8,01 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 5) megosztása után keletkezett  

0146/42 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 272 m2 területű, 

0,85 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 

-a Tar, külterület 0148/1 hrsz-ú, 1532 m2 területű, 4,00 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 6) megosztása után keletkezett  

0148/5 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 258 m2 területű, 

0,67 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 
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-a Tar, külterület 0148/2 hrsz-ú, 2321 m2 területű, 6,06 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 7) megosztása után keletkezett  

0148/3 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 532 m2 területű, 

1,39 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 

-a Tar, külterület  0150/13 hrsz-ú, 5366 m2 területű, 14,01 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 8) megosztása után keletkezett  

0150/21 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 583 m2 területű, 

1,52 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 

-a Tar, külterület 0150/14 hrsz-ú, 6894 m2 területű, 17,99 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 9) megosztása után keletkezett  

0150/23 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 358 m2 területű, 

0,93 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 

-a Tar, külterület 0150/15 hrsz-ú, 3833 m2 területű, 10,00 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 10) megosztása után keletkezett  

0150/25 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 234 m2 területű, 

0,61 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött, 

-a Tar, külterület 0150/16 hrsz-ú, 3065 m2 területű, 8,00 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 11) megosztása után keletkezett 

0150/27 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 219 m2 területű, 

0,57 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött kisajátítást 

helyettesítő ingatlan adásvételi szerződést utólag jóváhagyja a 

kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ c.) pontjában 

meghatározott terület- és településrendezés közérdekű célból a TOP-

3.1.1.-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi 

kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” című  projekt 

megvalósításának elősegítése érdekében. 

2.) A tulajdonszerzésre az Önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) pontja 

alapján, településfejlesztés céljából jogosult.  

 

3.) Az Önkormányzat az ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonba 

sorolja. 

4.) A 1. pontban nevezett ingatlanok 570.750 Ft összegű ellenértékének 

fedezete Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére 

biztosított. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 

azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó 3. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2021.(VIII.12.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című  pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére” vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Sándor Béla 3073 Tar Szondy György út 

188. szám alatti lakossal  (Eladó 1) és Sándor Béla 3073 Tar Szondy 

György út 188. szám alatti lakossal (Eladó 2) a Tar, külterület 0146/12 

hrsz-ú, 9584 m2 területű, 30,00 AK értékű szántó megjelölésű ingatlan 

megosztása után keletkezett 0146/40 hrsz-ú, szántó művelési ágban 

nyilvántartott, 961 m2 területű, 3,01 AK értékű ingatlanra 2021. 

augusztus 2-án megkötött kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi 

szerződést utólag jóváhagyja a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 

törvény 2.§ c.) pontjában meghatározott terület- és településrendezés 

közérdekű célból a TOP-3.1.1.-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című  projekt megvalósításának elősegítése érdekében. 

2.) A tulajdonszerzésre az Önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) 

pontja alapján, településfejlesztés céljából jogosult.  

3.) Az Önkormányzat az ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonba 

sorolja. 

4.) Az ingatlan 120.125 Ft összegű ellenértékének fedezete Tar Község 

Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére biztosított. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 

azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó 4. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2021.(VIII.12.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című  pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére” vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Sándor Béla 3073 Tar Szondy György út 

188. szám alatti lakossal a Tar, külterület 0105/3 hrsz-ú, 3292 m2 

területű, 4,35 AK értékű szántó megjelölésű ingatlan megosztása után 
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keletkezett 0105/10 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 2912 

m2 területű, 3,84 AK értékű ingatlanra 2021. augusztus 2-án megkötött 

kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződést utólag jóváhagyja 

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ c.) pontjában 

meghatározott terület- és településrendezés közérdekű célból a TOP-

3.1.1.-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi 

kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” című  projekt 

megvalósításának elősegítése érdekében. 

2.) A tulajdonszerzésre az Önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) 

pontja alapján, településfejlesztés céljából jogosult.  

3.) Az Önkormányzat az ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonba 

sorolja. 

4.) Az ingatlan 47.125 Ft összegű ellenértékének fedezete Tar Község 

Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére biztosított. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 

azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó 5. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2021.(VIII.12.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című  pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére” vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Sándor Tünde 3073 Tar Szondy György út 

188. szám alatti lakossal  

- a Tar, külterület 0146/5 hrsz-ú, 3448 m2 területű, 9,00 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 1) megosztása után keletkezett 

0146/28 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 314 m2 területű, 

0,82 AK értékű ingatlanra, 

- a Tar, külterület 0146/10 hrsz-ú, 1 ha 4409 m2 területű, 45,10 AK 

értékű szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 2) megosztása után 

keletkezett 0146/36 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 884 

m2 területű, 2,77 AK értékű ingatlanra 

- a Tar, külterület 0150/18 hrsz-ú, 3831 m2 területű, 10,00 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 3) megosztása után keletkezett 

0150/29 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 350 m2 területű, 

0,91 AK értékű ingatlanra, 
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- a Tar, külterület 0150/19 hrsz-ú, 3065 m2 területű, 8,00 AK értékű 

szántó megjelölésű ingatlan (Ingatlan 4) megosztása után keletkezett 

0150/31 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 364 m2 területű, 

0,95 AK értékű ingatlanra 

2021. július 30-án megkötött kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi 

szerződést utólag jóváhagyja a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 

törvény 2.§ c.) pontjában meghatározott terület- és településrendezés 

közérdekű célból a TOP-3.1.1.-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című  projekt megvalósításának elősegítése érdekében. 

2.) A tulajdonszerzésre az Önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) 

pontja alapján, településfejlesztés céljából jogosult.  

3.) Az Önkormányzat az ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonba 

sorolja. 

4.) Az 1. pontban nevezett ingatlanokra 239.000 Ft összegű ellenértékének 

fedezete Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére 

biztosított. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 

azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó 6. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2021.(VIII.12.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című  pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére” vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Tóth Zsolt 3073 Tar Ágasvár út 23. szám 

alatti lakossal a Tar, külterület 0150/12 hrsz-ú, 9963 m2 területű, 26,00 

AK értékű szántó megjelölésű ingatlan megosztása után keletkezett 

0150/39 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 1827 m2 területű, 

4,77 AK értékű ingatlanra, 2021. augusztus 12-én megkötött kisajátítást 

helyettesítő ingatlan adásvételi szerződést utólag jóváhagyja a 

kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ c.) pontjában 

meghatározott terület- és településrendezés közérdekű célból a TOP-

3.1.1.-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi 
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kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” című  projekt 

megvalósításának elősegítése érdekében. 

 

2.) A tulajdonszerzésre az Önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) 

pontja alapján, településfejlesztés céljából jogosult.  

3.) Az Önkormányzat az ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonba 

sorolja. 

4.) Az 1. pontban nevezett ingatlanokra 228.375 Ft összegű ellenértékének 

fedezete Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére 

biztosított. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 

azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó 7. határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2021.(VIII.12.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

című  pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére” vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Győri Bertalan 3068 Mátraszőlős Fő út 

164. szám alatti lakossal  

-a Tar, külterület 0146/14 hrsz-ú, 1 ha 921 m2 területű, 34,18 AK 

értékű szántó (Ingatlan 1) megjelölésű ingatlan megosztása után 

keletkezett 0146/44 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 1389 

m2 területű, 4,35 AK értékű ingatlanra, 

-a Tar, külterület 0146/15 hrsz-ú, 6389 m2 területű, 20,00 AK értékű 

szántó (Ingatlan 2) megjelölésű ingatlan megosztása után keletkezett 

0146/46 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 815 m2 területű, 

2,55 AK értékű ingatlanra, 

-a Tar, külterület 0146/19 hrsz-ú, 1 ha 1123 m2 területű, 29,03 AK 

értékű szántó (Ingatlan 3) megjelölésű ingatlan megosztása után 

keletkezett 0146/55 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 942 

m2 területű, 2,46 AK értékű ingatlanra  2021. augusztus 12-én 

megkötött kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződést utólag 

jóváhagyja a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ c.) 

pontjában meghatározott terület- és településrendezés közérdekű célból 

a TOP-3.1.1.-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi 
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kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” című  projekt 

megvalósításának elősegítése érdekében. 

 

2.) A tulajdonszerzésre az Önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) 

pontja alapján, településfejlesztés céljából jogosult.  

3.) Az Önkormányzat az ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonba 

sorolja. 

4.) Az 1. pontban nevezett ingatlanokra 393.250 Ft összegű ellenértékének 

fedezete Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére 

biztosított. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

 

5./ N A P I R E N D 
Javaslat Tóth László János 3073 Tar Kossuth út 9. szám alatti lakos ingatlan 

megvásárlására irányuló kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Tóth László földvásárlási igényt jelentett be, katruzsai zártkerti ingatlanokra. Jeleztem felé, 

hogy ezek művelési ágból kivont területek, így azok értéke viszonylag magas. A vevő jelezte, 

ha magas az ár, akkor nem fogja kérni. Előzetes ajánlatot kértem az értékbecslőtől, ez a díj 

várhatóan 55.000 Ft lesz. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tóth József képviselő 

Véleményem szerint a szakértői díjat nem kellene kifizetnünk. Őt érdekli a dolog, nem is 

biztos, hogy megvásárolja, így fizesse Ő a szakértői díjat. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Korábban kifizettük a szakértői díjat, de több százezres bevételünk is volt belőle. A testület 

dönt erről, mint ahogy arról is, hogy egyáltalán kívánja-e értékesíteni az adott földterületeket. 

 

Kis Anita aljegyző 

A határozati javaslatot lehet módosítani. A testület dönthet úgy hogy nem értékesíti. Értékesíti 

és fedezi a szakértői díjat. Értékesíti és fizesse a vevő a szakértői díjat. De olyan feltételt is 

szabhat, hogy akkor értékesíti, ha a vevő a fedezi a szakértői díjat. 

 

Tariné Molnár Anikó képviselő 

Nem tudjuk, hogy mi lesz a döntése a kérelmezőnek azt, az ártól tette függővé. Nem biztos a 

vétel. Szerintem ne értékesítsük a területeket. 
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Tóth József képviselő 

Támogatom, hogy ne értékesítsük. 

 

Tariné Molnár Anikó képviselő 

Csak fölösleges kiadásunk lesz, ha nem veszi meg. 

 

Lőrincz Gábor képviselő 

Szerintem is az a legjobb, ha úgy döntünk, hogy nem kívánjuk értékesíteni. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A határozati javaslatomat az alábbiak szerint módosítom: 

 

„Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „  J A V A S L A T Tóth 

László János 3073 Tar Kossuth út 9. szám alatti lakos ingatlan megvásárlására irányuló 

kérelmének elbírálására” vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a Tar, Katruzsa dűlő területén elhelyezkedő, 

1/1 önkormányzati tulajdonban lévő 1132 hrsz, 1138 hrsz, 1140 hrsz, 1144 hrsz, 1149 hrsz 

ingatlanokat értékesítésre nem jelöli ki. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse kérelmezőt. 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:  szöveg szerint” 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosító határozati javaslatot, 

amelyet a Képviselő-testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja módosított Tóth László 

ingatlanvásárlási kérelmére vonatkozó módosított határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2021.(VIII.12.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a  

„  J A V A S L A T Tóth László János 3073 Tar Kossuth út 9. szám 

alatti lakos ingatlan megvásárlására irányuló kérelmének 

elbírálására” vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a Tar, Katruzsa 

dűlő területén elhelyezkedő, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő 

1132 hrsz, 1138 hrsz, 1140 hrsz, 1144 hrsz, 1149 hrsz ingatlanokat 

értékesítésre nem jelöli ki. 
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2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről 

értesítse kérelmezőt. 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:  szöveg szerint 

6./ N A P I R E N D 
Javaslat Közbeszerzési Előkészítő- és Bíráló Bizottság létrehozására a „Tar, 

önkormányzati ingatlanok fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség név szerinti szavazás 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

Kis Anita aljegyző 

Az Önkormányzat SzMSz 11§ (1) bek. a) pontja rendelkezik a név szerinti szavazásról. E 

szerint: amennyiben a törvény előírja név szerinti szavazást kell tartani. Az SzMSz-ben 

foglaltak alapján a Jegyző felolvassa a képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor igennel, 

nemmel vagy tartózkodommal szavaznak 

 

Kérdezem név szerint a képviselőket: 

 

- Turopoli Zsolt Polgármester 

Turopoli Zsolt polgármester:  

igen 

 

- Bognár Balázs alpolgármester 

 

Bognár Balázs alpolgármester:  

igen 

 

- Lőrincz Gábor képviselő 

 

Lőrincz Gábor képviselő 

igen 

 

- Antal Bálint Gergely képviselő 

 

Antal Bálint Gergely képviselő: 

 igen 

 

- Tariné Molnár Anikó képviselő 

 

Tariné Molnár Anikó képviselő 

Igen 
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- Tóth József képviselő 

 

Tóth József képviselő 

Igen 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy a Közbeszerzési Előkészítő- és Bíráló 

Bizottság létrehozására vonatkozó a „Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a határozati javaslatot, a képviselő-testület  6 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2021.(VIII.12.) határozata 

 

Közbeszerzési Előkészítő- és Bíráló Bizottság létrehozása 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a Közbeszerzési és 

beszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelően a „Tar, önkormányzati 

ingatlanok fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan – az 

alábbi 4 főből álló bizottságot hozom létre. 
   Név:      szakértelem: 

1. Molnárné dr. Kontra Bernadett                jogi 

2. Szellő Eszter       pénzügyi 

3. Laczkóné Dénes Orsolya  

 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  közbeszerzési 

4. Laczkó Csaba      közbeszerzési,  

       közbeszerzés  

            tárgya szerinti 

 

       ………………………………… 

                      polgármester 

ZÁRADÉK: 

Tar Község Önkormányzata Közbeszerzési és beszerzési szabályzatát megismertem, az abban 

foglaltakat feladataim végzése során magamra kötelezőnek ismerem el. 

 

Tar, 2021. augusztus 12. 

Aláírások: 

……………………….   …………………………   

……………………….   …………………………   

 

 
Turopoli Zsolt polgármester szünetet rendel el. 

 

Szünet után 

 

Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van az ülés 

határozatképes. 
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7./ N A P I R E N D 
 

Javaslat a „Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése” tárgyú hirdetmény közzététele 

nélküli eljárásban ajánlattételi felhívás elfogadása. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség, név szerinti szavazás 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző,  

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

Kis Anita aljegyző 

Ebben az esetben is az Önkormányzat SzMSz 11§ (1) bek. a) pontja rendelkezik a név szerinti 

szavazásról. E szerint: amennyiben a törvény előírja név szerinti szavazást kell tartani. Az 

SzMSz-ben foglaltak alapján a Jegyző felolvassa a képviselők nevét, akik a nevük 

felolvasásakor igennel, nemmel vagy tartózkodommal szavaznak 

 

Kérdezem név szerint a képviselőket: 

 

- Turopoli Zsolt Polgármester 

Turopoli Zsolt polgármester:  

igen 

 

- Bognár Balázs alpolgármester 

 

Bognár Balázs alpolgármester:  

igen 

 

- Lőrincz Gábor képviselő 

 

Lőrincz Gábor képviselő 

igen 

 

- Antal Bálint Gergely képviselő 

 

Antal Bálint Gergely képviselő: 

 igen 

 

- Tariné Molnár Anikó képviselő 

 

Tariné Molnár Anikó képviselő 

Igen 

 

 

- Tóth József képviselő 

 

Tóth József képviselő 

Igen 
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A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy a „Tar, önkormányzati ingatlanok 

fejlesztése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli eljárásban ajánlattételi felhívás 

elfogadása vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület  6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2021.(VIII.12.) határozata 

 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Közbeszerzési és beszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelően a 

„Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi 4 főből álló Bíráló Bizottságot hozza 

létre és az alábbi bizottsági tagokat jelöli ki:  

− Molnárné dr. Kontra Bernadett bírálóbizottsági elnök 

− Szellő Eszter bírálóbizottsági tag 

− Laczkóné Dénes Orsolya bírálóbizottsági tag 

− Laczkó Csaba bírálóbizottsági tag 

 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Döntéshozó testület a „Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése” 

tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

ajánlattételi felhívását elfogadja.  

3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az ajánlati 

felhívást az alábbi cégeknek küldi ki: 

− UNIVERZÁL Építő és Szolg Kft. 1083 Budapest, Práter utca 

46. III. em. 12. 

− Salgótarjáni AGROBER Kft. 3100 Salgótarján, Május 1. út 70. 

− Nógrád „kas” Kft. 3100 Salgótarján, Nagymező út 11. A. ép. 

− 1+1 Kft. 1042 Budapest, Virág utca 39. fszt. 1. 

− Safi-Art Kft. 3100 Salgótarján, Görbe út 61. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 

ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

       jegyző 
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A 36/2021.(VIII.12.) határozat melléklete 
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8./ N A P I R E N D 
J A V A S L A T az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívása tárgyában - a 

zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására - pályázat benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a az Agrárminisztérium 2021. évi 

pályázati felhívása tárgyában - a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására - 

pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot amelyet a képviselő-testület  6 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2021.(VIII.12.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

„J A V A S L A T az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívása 

tárgyában - a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására - pályázat benyújtására” című javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

1. célterületre 0100/1 hrsz-ú, 091 hrsz-ú Tar Község Önkormányzata 

1/1 tulajdonában lévő kivett közút, valamint a 099  hrsz-ú 1/1 Magyar 

Állam tulajdonában lévő kivett Csevice patakon át út felújítására, illetve 

4. célterületre vadkerítés létesítésére a ZP-1-2021 kódszámú a 

zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása 

kódú kiírás keretében. 

2.) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert valamennyi 

szükséges intézkedés és jognyilatkozat megtételére. 

Felelős:  polgármester 

           Határidő:  pályázati kiírás szerint 

 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselők munkáját, az ülést bezárja. 

kmf 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester         jegyző 

Kis Anita 

aljegyző 


