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Iktatószám: TAR/460-     2022 

 

 

6. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 20-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 

Antal Bálint Gergely    képviselő 

Lőrincz Gábor     képviselő 

Szekacsek Zoltán    képviselő 

Tariné Molnár Anikó    képviselő 

Tóth József      képviselő 

 

Meghívottak: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett         jegyző,  

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 

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

határozatképes, azt megnyitom. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Javaslom, hogy a 2022. évi ülésterv szerinti 2022. április 21-re tervezett ülést töröljük az 

üléstervből, az ott tervezett napirendet pedig a május 19-re tervezett ülésen tárgyaljuk 

meg. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2022. évi ülésterv módosítására 

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

elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2022(IV.20) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 79/2021 

(XII.16.) számú határozatával elfogadott 2022. évi 

üléstervben szereplő 2021. április 21-i ülésre tervezett 1. 

napirendi pontot „Javaslat 2022. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési jelentés jóváhagyására.” leveszi napirendjéről, 

más tervezett napirend nem lévén a 2022. április 21-re 

tervezett ülést törli az üléstervből. 
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Javaslom, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra: 

 

1./ Javaslat a maradványvagyon hasznosító Zrt. által ingyenesen felajánlott ingatlanok 

önkormányzati tulajdonba kerülésére. 

A határozat elfogadása minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat az 519893 azonosító számon rögzített Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása nyertes pályázat megvalósítási helyszín 

módosítására történő kérelem benyújtására. 

A határozat elfogadása egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Együttműködési megállapodás megkötésére Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 

CSPP-SZOC-FP-22 kódszámú „Családi Portaprogram – Szociális Földprogram” pályázat 

megvalósítására  

A határozat elfogadása egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

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

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2022.(IV.20) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. 

április 20-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a maradványvagyon hasznosító Zrt. által 

ingyenesen felajánlott ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba kerülésére. 

A határozat elfogadása minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat az 519893 azonosító számon rögzített 

Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása nyertes pályázat 

megvalósítási helyszín módosítására történő kérelem 

benyújtására. 

A határozat elfogadása egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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3./Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére 

Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a CSPP-SZOC-

FP-22 kódszámú „Családi Portaprogram – Szociális 

Földprogram” pályázat megvalósítására  

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 Maradványvagyon hasznosító Zrt. által ingyenesen felajánlott ingatlanok 

önkormányzati tulajdonba kerülésére. 

A határozat elfogadása minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A kerékpárút kialakítása során két ingatlan kapcsán kerestük meg a Maradványvagyon- 

hasznosító zrt-t, hogy engedélyezzék az ingatlanokon a kivitelezőnek a munkavégzést. A Zrt 

felajánlotta, hogy nem csak a munkavégzést engedélyezik, hanem a területet ingyenesen a 

tulajdonunkba adják. Javaslom, hogy a felajánlást fogadjuk el. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Maradványvagyon- hasznosító Zrt. 

által ingyenesen felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésére 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 

50/2022.(IV.20) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. által ingyenesen 

felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésére” című 

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

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, 

valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § 

(1) bekezdésének a) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító 

Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában 

levő Tar 0153/3 helyrajzi számon felvett „kivett beépítetlen 

terület” megnevezésű 977 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, 

valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § 

(1) bekezdésének a) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító 

Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában 

levő Tar 0153/9 helyrajzi számon felvett „kivett beépítetlen 

terület” megnevezésű 539 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  

 

3.) Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatáról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése 1. pontjában meghatározott településfejlesztés és 2. 

pontjában meghatározott településüzemeltetés feladatainak ellátása 

érdekében kívánja felhasználni.  

 

4.) Tar Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 

megváltoztatásának, ingóság elszállításának költségét – megtérítését. 

 

5.) Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi / 

természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt. 

 

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Tar 0153/3 hrsz.-ú és a Tar 0153/9 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 

MVH Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 

7.) A Képvsielő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Tar 0153/3 hrsz.-ú és a Tar 0153/9 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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2./ N A P I R E N D 
 

Javaslat az 519893 azonosító számon rögzített Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása nyertes pályázat megvalósítási helyszín 

módosítására történő kérelem benyújtására. 

A határozat elfogadása egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

2021 június végén kaptunk támogató okiratot a BM-től a benyújtott pályázatunkra. A 

pályázatból az Ady Endre utat szerettük volna felújítani. Top-os pályázatban is be volt nyújtva, 

ahol szintén nyertünk a Rákóczi út vízelvezetésének rendezésére. A tervezővel történt 

egyeztetés során felmerült, hogy az Ady Endre út felújítása helyett célszerűbb lenne, ha a 

Rákóczi út vízelvezetésének megépítésével együtt az útfelújítás is elvégzésre kerülne. Ehhez 

miniszteri engedélyre van szükség egyszer lehet módosítani. Kérem a határozati javaslat 

támogatását. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az 519893 azonosító számon rögzített 

Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

nyertes pályázat megvalósítási helyszín módosítására történő kérelem 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 

51/2022.(IV.20) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat az 519893 azonosító számon rögzített 

Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása nyertes pályázat megvalósítási helyszín 

módosítására történő kérelem benyújtására” című javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. 

június 29. napján kelt BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri 

döntésnek megfelelően 17 645 373,- Ft, vissza nem térítendő 

támogatásban részesített pályázat megvalósítási helyszínének 

módosítására kérelmet nyújt be a Belügyminiszterhez. 
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2.) A Képviselő-testület nyilatkozza az új megvalósítási helyszín 

a Tar, Rákóczi út (hrsz. 341) a felújítandó út hossza 272 fm 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 

szükséges műszaki dokumentáció elkészíttetésére és a módosítási 

kérelem benyújtására, valamint valamennyi szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3./ N A P I R E N D 
 

Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére Tar Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal a CSPP-SZOC-FP-22 kódszámú „Családi Portaprogram – Szociális 

Földprogram” pályázat megvalósítására  

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: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Együttműködési megállapodás 

megkötésére Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a CSPP-SZOC-FP-22 kódszámú 

„Családi Portaprogram – Szociális Földprogram” pályázat megvalósítására 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 

52/2022.(IV.20) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére Tar 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a CSPP-SZOC-FP-22 

kódszámú „Családi Portaprogram – Szociális Földprogram” 

pályázat megvalósítására” című előterjesztést és a következő 

határozatot hozza: 

 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület) Együtt működési megállapodást 

köt Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 

a CSPP-SZOC-FP-22 kódszámú „Családi Portaprogram – 

Szociális Földprogram” pályázat megvalósítására. 
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés mellékletét képező Együttműködés megállapodás 

aláírására, továbbá a kedvezményezett családok kiválasztása során 

történő közreműködésre, és valamennyi szükséges jognyilatkozat 

és intézkedés megtételére. 

 

Határidő:  pályázati kiírás szerint, illetve értelemszerűen 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

 

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

 

 

 

kmf 

 

 

 

 

Turopoli Zsolt     Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                 jegyző 
 


