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Iktatószám: TAR/1448-     2021. 

 

 

 

6. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 23-án 

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: 

Kanyóné Kis Anita aljegyző,  

Kis Zsoltné  jegyzőkönyvvezető 

Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi  ügyintéző 

Sándor Nóra Művelődési és Szociális Bizottság tagja  

  

 

Turopoli Zsolt polgármester:  

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

7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti 5. napirendi pontot vegyük le napirendről. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a kiküldött meghívó szerinti 5./ 

napirend „Javaslat dr. Bárányi Gyula György ügyvéd eseti megbízására.” levételére 

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

elfogadott. 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Ennek megfelelően a további 6-7 napirend száma módosul. 

 

Javasolom, hogy további napirendek kerüljenek felvételre az alábbiak szerint: 

 

7. / Javaslat közmeghallgatás tartására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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8./ Javaslat a Simon Ügyvédi Iroda (3300 Eger Foglár György utca 3., irodavezető: dr. 

Lassán Csaba ) eseti megbízására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat a TOP-3.1.-15-NG1-2016-00004 azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút 

építése Bátonyterenye és Pásztó között” című pályázat vonatkozásában a kerékpárút 

nyomvonalát érintő ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

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

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 42/2021.(IX.23.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. 

szeptember 23-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket 

tárgyalja: 

 

1./ Rendelet-tervezet Tar Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének 1.számú módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 

5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, 

valamint a jóléti célú lakossági támogatásokról szóló 

rendelet megalkotására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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4./ Javaslat a helyi gyermekvédelem szabályozásáról szóló 

7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 

azonosítószámú, A MÁTRA NYUGATI KAPUJA 

TURISZTIKAI PROJEKT” keretében immateriális javak 

(film) készítése tárgyában az ajánlattételi felhívás lezárására 

és nyertes ajánlattevő kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette:Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Előterjesztés támogatási igény benyújtása rendkívüli 

önkormányzati támogatásra. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
7. / Javaslat közmeghallgatás tartására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Javaslat a Simon Ügyvédi Iroda (3300 Eger Foglár 

György utca 3., irodavezető: dr. Lassán Csaba ) eseti 

megbízására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat a TOP-3.1.-15-NG1-2016-00004 azonosító számú 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó 

között” című pályázat vonatkozásában a kerékpárút 

nyomvonalát érintő ingatlan tulajdonjogának 

megszerzésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

1./ N A P I R E N D 
Rendelet-tervezet Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 1.számú 

módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata valamint az azt magában 

foglaló Tari Örökzöld Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének 1.számú módosítására 

vonatkozó előterjesztést, azt a határozati javaslatnak és rendelet-tervezetnek megfelelően 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Tari Örökzöld Óvoda és Konyha 2021. 

évi költségvetésének 1.sz. módosítására 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 

 43/2021.(IX.23.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari 

Örökzöld Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének 1.sz. 

módosítását jóváhagyja. 

 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2021. 

évi költségvetésének 1.sz. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a 

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

alkotta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2021.(IX.28.) rendelete 

Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 1.sz. 

módosításáról. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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2./ N A P I R E N D 
Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. féléves 

teljesítéséről. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata, valamint a Tari Örökzöld 

Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha 

2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 

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 

44/2021.(IX.23.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari 

Örökzöld Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. 

féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2021. 

évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 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 

45/2021.(IX.23.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót a 

mellékelt táblázatok szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős: polgármester 

Bedőné Bózsár Zsuzsanna és Sándor Nóra elhagyják az üléstermet. 
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3./ N A P I R E N D 
 

Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára, valamint a jóléti célú lakossági támogatásokról szóló rendelet 

megalkotására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezetek a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A jelenleg hatályos rendelettel kapcsolatban törvényességi észrevétel érkezett. Az 

észrevételnek megfelelően kerülne módosításra a rendelet. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a „Javaslat a helyi szociális ellátások 

szabályozásáról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, valamint a 

jóléti célú lakossági támogatásokról szóló rendelet megalkotására.” vonatkozó rendelet-

tervezeteket, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Nem módosítjuk ezt a rendeletet, hanem újat alkotunk, az előző hatályon kívül helyezése 

mellett. 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat szinté megtárgyalta a „Javaslat a helyi szociális 

ellátások szabályozásáról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, 

valamint a jóléti célú lakossági támogatásokról szóló rendelet megalkotására.” vonatkozó 

rendelet-tervezeteket, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi szociális ellátások 

szabályozásáról szóló rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a 

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2021.(IX.28.) rendelete 

 

a helyi szociális ellátások szabályozásáról. 
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Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a jóléti célú lakossági támogatásokról 

szóló rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2021.(IX.28.) rendelete 

 

a jóléti célú lakossági támogatásokról 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

4./ N A P I R E N D 
Javaslat a helyi gyermekvédelem szabályozásáról szóló 7/2016. (V.31.) önkormányzati 

rendelet módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Többször beszéltünk arról, hogy iskolakezdéskor, óvodakezdéskor a gyermeket nevelő 

családoknak nyújtsunk segítséget. Ez több településen már működő támogatás. A 

költségvetésben a fedezet biztosított. 

Javasolom a módosító javaslat elfogadását. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a „ Javaslat a helyi gyermekvédelem 

szabályozásáról szóló 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítására.” vonatkozó 

rendelet-tervezetet, azt a képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Kanyóné Kis Anita aljegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a „ Javaslat a helyi gyermekvédelem 

szabályozásáról szóló 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítására.” vonatkozó 

rendelet-tervezetet, azt a képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  helyi gyermekvédelem 

szabályozásáról szóló 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó 

rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2021.(IX.28.) rendelete 

 

a  helyi gyermekvédelem szabályozásáról szóló 7/2016. 

(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

5./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú, A MÁTRA NYUGATI 

KAPUJA TURISZTIKAI PROJEKT” keretében immateriális javak (film) készítése 

tárgyában az ajánlattételi felhívás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette:Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Nagyon elhúzódó folyamatról van szó. A közbeszerzővel és az előkészítővel voltak vitáink, 

de sikerült kiküldeni az ajánlattételi felhívást. 3 érvényes ajánlat érkezett vissza. A 

legkedvezőbb ajánlatot a Pazirik Kft. 7100 Szekszárd adta. Javasolom, hogy velük kössük 

meg a szerződést. 

 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 

azonosítószámú, A MÁTRA NYUGATI KAPUJA TURISZTIKAI PROJEKT” 

keretében immateriális javak (film) készítése tárgyában az ajánlattételi felhívás 

lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására 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 

46/2021.(IX.23.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú, 
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A MÁTRA NYUGATI KAPUJA TURISZTIKAI 

PROJEKT” keretében immateriális javak (film) készítése 

tárgyában az ajánlattételi felhívás lezárására és nyertes 

ajánlattevő kiválasztására” című javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy „a TOP-1.2.1-15-NG1-

2016-00019 azonosítószámú, A MÁTRA NYUGATI 

KAPUJA TURISZTIKAI PROJEKT” keretében 

immateriális javak (film) készítésére vonatkozóan az 

ajánlattételi felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő 

kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás eredményes. 

 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

a.) Geo-Gráf Kft. 7624 Pécs Alkotmány u. 40. B.ép 

 

b.) Pazirik Kft. 7100 Szekszárd Honvéd utca 25. 

 

c.) Digitális Legendárium Kft. 1022 Budapest Lévay utca 9.a. ép. 2. 

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, 

szerződéskötésre alkalmasak. 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok elvégzésére a 

Pazirik Kft. (7100 Szekszárd Honvéd utca 25.)-vel köt 

szolgáltatási szerződést. 

 

4.) A Pazirik Kft.-t (7100 Szekszárd Honvéd utca 25.) az 

ajánlattételi felhívás 3. pontjában szereplő kisfilm, diaporáma 

elkészítéséért nettó 11.092.500 Ft + ÁFA, bruttó 14.087.475 

Ft díjazás illeti meg. 

 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 

polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére, a jegyző 

ellenjegyzése mellett. 

 

Felelős: polgármester 

  jegyző 

Határidő: 15 napon belül. 

 

6./ N A P I R E N D 
Előterjesztés támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

 
Turopoli Zsolt polgármester 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehetőség van támogatás igénylésére. Javasolom az 

igény benyújtását. 

Több adózónál visszatérítés jár, mivel több milliós  túlfizetésük volt az elmúlt évben – 

többnyire a 21-es út építésén dolgozók esetében  -, ezt vissza kell fizetni. A szociális 

támogatásnál a fel nem használt összeget szintén vissza kell fizetnünk. A vagyonkataszternek 

az üzemeltetésénél a vállalkozó számlája is régebbi számla. Mindösszesen 12 millió forint 

körüli összeg lenne a támogatási igényünk. 

 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a támogatási igény benyújtása 

rendkívüli önkormányzati támogatásra 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 

47/2021.(IX.23.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Előterjesztés 

támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati 

támogatásra„ című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 

2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 

(a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.1.5. pontja 

alapján pályázatot nyújt be vissza nem térítendő rendkívüli 

önkormányzati támogatásra. 

 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 30- a támogatási kérelem 

benyújtására 

Felelős: polgármester 

 

 

 

7./ N A P I R E N D 
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Javaslat közmeghallgatás tartására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 

A tavalyi évben a vírushelyzet miatt nem került megtartásra a közmeghallgatás. A 

közmeghallgatás időpontját mindig az üléstervben határozzuk meg, a veszélyhelyzet miatt 

erre az évre ülésterv sem készülhetett. A törvény kötelezi bennünket évente egy alkalommal 

közmeghallgatás tartására, így javasolom, hogy november 18-ra tervezett testületi ülés egyik 

napirendjeként tartsunk közmeghallgatást. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a közmeghallgatás tartására 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 

48/2021.(IX.23.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat közmeghallgatás tartására” vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata képviselő-testülete a polgármester 

javaslatára a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint a 

szervezeti és működési szabályzatról szóló 7/2015.(IV.11.) 

önkormányzati rendelet 28. §-a alapján közmeghallgatást tart.  

 

2.) A közmeghallgatásra 2021. november 18.-án 17.00 órai 

kezdettel a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 

Kirendeltségének tanácstermében (3073 Tar Szondy György út 

92.) kerül sor.  

 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

közmeghallgatás helyéről és idejéről a település lakosságát, az 

érdekelt szervek vezetőit a helyben szokásos módon 

tájékoztassa. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

8./ N A P I R E N D 
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Javaslat a Simon Ügyvédi Iroda (3300 Eger Foglár György utca 3., irodavezető: dr. 

Lassán Csaba ) eseti megbízására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A Balassagyarmati Törvényszék végzésben értesített arról, hogy sérelmdíj megfizetésére 

kívánnak lefolytatni eljárást. Ennek kapcsán ellenkérelmet kell benyújtania az 

Önkormányzatnak, a perben történő jogi képviseletre az önkormányzat jogi képviselőjével 

kezdtünk el dolgozni, de egy sajnálatos betegség miatt a képviseletünket nem tudja ellátni. 

Vele is külön szerződést kellett volna kötnünk ebben az ügyben való képviseletünkre. Egy 

másik ügyvédi irodát kerestünk meg. Vele egyeztettünk erről az ügyről. Megismerték az 

ügyet. Az ellenkérelmet, amit Bárányi ügyvéd úr elkezdett, ők befejeznék és benyújtanák a 

megadott határidőig. Magasnak tűnik a díj, de ezt törvény határozza meg, a per tárgyának az 

értéke alapján. 

Javasolom a szerződés megkötését. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Simon Ügyvédi Iroda eseti 

megbízására 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 

49/2021.(IX.23.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Simon Ügyvédi Iroda (3300 Eger Foglár György 

utca 2., irodavezető: dr. Lassán Csaba) eseti megbízására” 

című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a 

Simon Ügyvédi Iroda (3300 Eger Foglár György utca 2., 

irodavezető: dr. Lassán Csaba) ügyvédi irodát a Balassagyarmati 

Törvényszék előtti 15.P.20.164/2021számú perben perbeli 

képviselettel 4.990.000.- Forint összegben, melyet Tar Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés 

terhére biztosít. 

 

2.) Az ügyvédi munkadíj kettő részletben esedékes. Az első részlet 

a megbízás (Ügyvédi meghatalmazás) aláírásakor (2.495.000.- 

Ft), a második részlet (2.495.000.- Ft.) az I. fokú ítélet 

kihirdetését követő 8 napon belül. 
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3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

9./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-3.1.-15-NG1-2016-00004 azonosító számú „Zagyva völgyi kerékpárút 

építése Bátonyterenye és Pásztó között” című pályázat vonatkozásában a kerékpárút 

nyomvonalát érintő ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A  vételi ár pályázatból lesz fedezve. Még egy ingatlan lesz, ahol a tulajdonos cserélni 

szeretne, nem pénzt szeretne. Neki a földterület nagyságának kellene meglenni. Erre már 

kerestünk megoldást, és lenne is önkormányzati tulajdonú föld, amit el lehetne cserélni. Ez 

részben jó, másrészt viszont nem, mert a pénzügyi fedezet a pályázatban rendelkezésre áll, 

abból ki tudnánk fizetni. Mivel nem hasznosítjuk azt a területet, így javasolom a cserét.  

Továbbá a napirendhez tartozó határozat elfogadását is javasolom. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.1.-15-NG1-2016-00004 

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

című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlan 

tulajdonjogának megszerzésére 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 

50/2021.(IX.23.) 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 ingatlan tulajdonjogának 

megszerzésére” vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Balogh Gyuláné 3073 Tar Szondy 

György út 85. szám alatti lakossal a Tar, külterület 0113/1 hrsz-
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ú, 1751 m2 területű, 3,34 AK értékű szántó megjelölésű ingatlan 

megosztása után keletkezett  0113/3 hrsz-ú, szántó művelési 

ágban nyilvántartott, 258 m2 területű, 0,49 AK értékű ingatlanra 

2021. augusztus 25-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. 

 

4.) A 1. pontban nevezett ingatlanok 32.250 Ft összegű 

ellenértékének fedezete Tar Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetése terhére biztosított. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját az ülést bezárja. 

 

 

kmf 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester         jegyző 

 

 

 

Kanyóné Kis Anita 

aljegyző 


