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15. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-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 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József    képviselő 
 
Meghívottak: 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző,  
Dr. Sal Klára Rita ügyintéző 
Kis Zsoltné  jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester:  
Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Javaslom, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. 
 
1./ Javaslat a Tar Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének 
és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintésére, valamint 
a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 
átruházására irányuló Integrációs Programban történő részvételre. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti értékek megújulását 
támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra  c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy 
György út 80. alatti ingatlan előkészítő tervek készítése kapcsán pályázat benyújtására 
TLA/NEPI2022/906154 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti értékek megújulását 
támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy 
György út 80. alatti ingatlan felújítása kapcsán pályázat benyújtására 
TLA/NEPI2022/906481 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
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Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ „Tar Község Önkormányzata testvértelepülési megállapodás aláírása Nikopol, 
Bulgáriában” OBSHTINA NIKOPOL (Bulgária), Concello de Portas (Spanyolország), 
WESTERN REGIONAL COUNCIL (Málta), Turnu Magurele (Románia), OBEC BATKA 
(Szlovákia), ASSOCIAZIONE TUMBARINOS DI GAVOI (Olaszország), Community 
Enterprise of Thessaloniki Municipality - Thessaloniki (Görögország) COMUNE DI 
FONDACHELLI FANTINA (Olaszország), ASOCIACION SOCIOCULTURAL LUENDA 
(Spanyolország), Gesellschaft für Europabildung (Németország) településekkel. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
A döntés meghozatalához minősített 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 
 89/2022.(IX.28.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. szeptember 
20-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 
1./ Javaslat a Tar Község Önkormányzata tulajdonát képező 
víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó 
feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintésére, 
valamint a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó 
vagyon Magyar Állam részére történő átruházására irányuló 
Integrációs Programban történő részvételre. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
2./ Javaslat a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti 
értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és 
épületfelújításra  c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy 
György út 80. alatti ingatlan előkészítő tervek készítése kapcsán 
pályázat benyújtására TLA/NEPI2022/906154 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti 
értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és 
épületfelújításra c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy György 
út 80. alatti ingatlan felújítása kapcsán pályázat benyújtására 
TLA/NEPI2022/906481 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
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Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 
4./ „Tar Község Önkormányzata testvértelepülési megállapodás 
aláírása Nikopol, Bulgáriában” OBSHTINA NIKOPOL 
(Bulgária), Concello de Portas (Spanyolország), WESTERN 
REGIONAL COUNCIL (Málta), Turnu Magurele (Románia), 
OBEC BATKA (Szlovákia), ASSOCIAZIONE TUMBARINOS 
DI GAVOI (Olaszország), Community Enterprise of 
Thessaloniki Municipality - Thessaloniki (Görögország) 
COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (Olaszország), 
ASOCIACION SOCIOCULTURAL LUENDA 
(Spanyolország), Gesellschaft für Europabildung 
(Németország) településekkel. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
1./ N A P I R E N D 
Javaslat a Tar Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és 
az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintésére, valamint a 
feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 
átruházására irányuló Integrációs Programban történő részvételre. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés  a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ebben a témában már többször egyeztettünk ÉRV-vel, környező településekkel és a Nemzeti 
Vízművel. Azt a javaslatot készítettük elő, hogy egyelőre a szándékunkat nyilvánítjuk ki arra 
vonatkozóan, hogy részt veszünk az integrációban. A megállapodás előkészítéséről az ÉRV-vel 
és a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt-vel a tárgyalásokat folytatunk. Ez még 
csak egy szándéknyilatkozat, ha az Állam nem fogadja be, akkor marad minden az önkormányzat 
tulajdonába. Ez egy folyamat eleje. Nem egy egyszerű döntés. A vízmű jelenleg is az ÉRV 
üzemeltetésében van, valamilyen szinten állami kapcsolata van. Ebben a felajánlásban van egy 
részvény is, amely az önkormányzat tulajdonában van, ez is átadásra kerülne. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Javaslat a Tar Község Önkormányzata tulajdonát képező 
víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 
teljesítésének áttekintésére, valamint a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon 
Magyar Állam részére történő átruházására irányuló Integrációs Programban történő részvételre 
vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata tulajdonát 
képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 
teljesítésének áttekintésére, valamint a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó 
vagyon Magyar Állam részére történő átruházására irányuló Integrációs Programban 
történő részvételre 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 

 90/2022.(IX.28.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat a Tar Község Önkormányzata tulajdonát képező 
víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó 
feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintésére, valamit a 
feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar 
Állam részére történő átruházására irányuló Integrációs 
Programban történő részvételre” tárgyú előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy az őt terhelő víziközmű- szolgáltatás 
biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a 
Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 
Programban részt kíván venni.  
 
2. A Képviselő-testület a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél 
megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Nemzeti Vízművek Zrt.-vel tárgyalásokat folytasson le az alábbi 
tárgykörökben:  
 
-   a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon átadása, 
-   az átadással érintett víziközmű rendszer üzemeltetését 
szerződéses jogviszony alapján ellátó ÉRV. Északmagyarországi 
Regionális Vízművek Zrt.-ben (székhely: 3700 Kazincbarcika, 
Tardonai út 1. cégjegyzékszám: 05-10-000123) meglévő, az 
Önkormányzat tulajdonát képező törzsrészvények átruházása.  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 
egyeztetések lefolytatását követően az ellátási felelősség, a 
víziközmű-vagyon, a víziközmű működtető eszközök és a fel nem 
használt fejlesztési források állam részére történő átadásáról szóló 
előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen 
határozatáról a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti 
Vízművek Zrt.-t, valamint az üzemeltető ÉRV. 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-t értesítse.  
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Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti értékek megújulását támogató 
szakmai előkészítésre és épületfelújításra  c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy György 
út 80. alatti ingatlan előkészítő tervek készítése kapcsán pályázat benyújtására 
TLA/NEPI2022/906154 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Már többször beszéltünk a Szondy György út 80. szám alatti ingatlan felújításáról. Nem olyan 
idők jönnek, amikor nagyon költekezhetnénk. A épülete nagyon rossz állapotban van, a hátsó 
része összedőlt. Tervezve volt a Kovács műhelynek az ingatlanra telepítése. A program keretében 
lehetőség lenne ennek a megvalósítására.  
Ebben a napirendi pontban a tanulmányok és tervek elkészítésére vonatkozó pályázat 
benyújtására teszek javaslatot, a következő napirendben pedig a felújításra vonatkozó  pályázat 
benyújtására. A pályázati összegből az előkészítő dokumentumok elkészítésére van lehetőség. 
1.797.050 Forint amelyből 20 % önerőt kell biztosítani. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Javaslat a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti 
értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra  c. kiírás keretében, a 
3073 Tar, Szondy György út 80. alatti ingatlan előkészítő tervek készítése kapcsán pályázat 
benyújtására TLA/NEPI2022/906154 előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Javaslat a Népi Építészeti Program 
keretében népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és 
épületfelújításra  c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy György út 80. alatti ingatlan 
előkészítő tervek készítése kapcsán pályázat benyújtására TLA/NEPI2022/906154 
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 

 91/2022.(IX.28.) határozata 
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Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
”Népi építészeti program keretében népi építészeti értékek 
megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra 
c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy György út 80. alatti 
ingatlan előkészítő tervek készítése kapcsán pályázat 
benyújtására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Népi 
építészeti program keretében népi építészeti értékek 
megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra 
elnevezésű pályázati felhívás értelmében pályázatot nyújt be 
„Tar Faluház felújításának tervezése” címmel, 1 797 050 Ft 
projektösszeggel. 
 
2./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önerőt a    
2022. évi költségvetés terhére biztosítja amelynek összege 359410  
Ft. 
 
3./ A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit, hogy a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos további intézkedéseket tegyék meg 
annak érdekében, hogy a pályázat a pályázati felhívás értelmében 
az előírt határidőre és tartalommal megérkezzen a kiíróhoz. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés és jognyilatkozat 
megtételére. 
 
Határidő:  pályázati felhívás értelmében 
Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester  
           Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
3./ N A P I R E N D 
Javaslat a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti értékek megújulását támogató 
szakmai előkészítésre és épületfelújításra c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy György út 
80. alatti ingatlan felújítása kapcsán pályázat benyújtására TLA/NEPI2022/906481 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Javaslat a Népi Építészti Program kereében népi építészeti 
értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra c. kiírás keretében, a 
3073 Tar, Szondy György út 80. alatti ingatlan felújítása kapcsán pályázat benyújtására 
%LA/NEPI2022/906481 előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
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A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Népi Építészeti Program keretében népi 
építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra c. kiírás 
keretében, a 3073 Tar, Szondy György út 80. alatti ingatlan felújítása kapcsán pályázat 
benyújtására TLA/NEPI2022/906481 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 
 92/2022.(IX.28.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
”Népi építészeti program keretében népi építészeti értékek 
megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra 
c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy György út 80. alatti 
ingatlan felújítása kapcsán pályázat benyújtására” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Népi 
építészeti program keretében népi építészeti értékek 
megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra 
elnevezésű pályázati felhívás értelmében pályázatot nyújt be 
„Tar Faluház felújításának tervezése” címmel, 20 000 000 Ft 
projektösszeggel. 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit, hogy a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos további intézkedéseket tegyék meg 
annak érdekében, hogy a pályázat a pályázati felhívás értelmében 
az előírt határidőre és tartalommal megérkezzen a kiíróhoz. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés és jognyilatkozat 
megtételére. 
Határidő:  pályázati felhívás értelmében 
Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester  
           Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
 
 
 
 
 
4./ N A P I R E N D 
Javaslat „Tar Község Önkormányzata testvértelepülési megállapodás aláírása Nikopol, 
Bulgáriában” OBSHTINA NIKOPOL (Bulgária), Concello de Portas (Spanyolország), 
WESTERN REGIONAL COUNCIL (Málta), Turnu Magurele (Románia), OBEC BATKA 
(Szlovákia), ASSOCIAZIONE TUMBARINOS DI GAVOI (Olaszország), Community 
Enterprise of Thessaloniki Municipality - Thessaloniki (Görögország) COMUNE DI 
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FONDACHELLI FANTINA (Olaszország), ASOCIACION SOCIOCULTURAL LUENDA 
(Spanyolország), Gesellschaft für Europabildung (Németország) településekkel. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a „Tar Község Önkormányzata 
testvértelepülési megállapodás aláírása Nikopol, Bulgáriában” OBSHTINA NIKOPOL 
(Bulgária), Concello de Portas (Spanyolország), WESTERN REGIONAL COUNCIL 
(Málta), Turnu Magurele (Románia), OBEC BATKA (Szlovákia), ASSOCIAZIONE 
TUMBARINOS DI GAVOI (Olaszország), Community Enterprise of Thessaloniki 
Municipality - Thessaloniki (Görögország) COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA 
(Olaszország), ASOCIACION SOCIOCULTURAL LUENDA (Spanyolország), 
Gesellschaft für Europabildung (Németország) településekkel határozati javaslatot, amelyet 
a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 93/2022.(IX.28.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és 
megtárgyalta a „Tar Község Önkormányzata testvértelepülési 
megállapodás aláírása Nikopol, Bulgáriában” című napirendi pontot 
és az alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy  

OBSHTINA NIKOPOL (Bulgária), Concello de Portas 
(Spanyolország), WESTERN REGIONAL COUNCIL (Málta), 
Turnu Magurele (Románia), OBEC BATKA (Szlovákia), 
ASSOCIAZIONE TUMBARINOS DI GAVOI (Olaszország), 
Community Enterprise of Thessaloniki Municipality - 
Thessaloniki (Görögország) COMUNE DI FONDACHELLI 
FANTINA (Olaszország), ASOCIACION SOCIOCULTURAL 
LUENDA (Spanyolország), Gesellschaft für Europabildung 
(Németország) településekkel testvértelepülési kapcsolatot kíván 
létesíteni.  

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a testvértelepülési 
kapcsolatot szabályozó megállapodás aláírására és valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: értelemszerű 
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Felelős: polgármester 

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

kmf 

Turopoli Zsolt                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                                jegyző 


