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Iktatószám:116-…../2015. 
 

14. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-i rendkívüli  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
                         aljegyzői irodájában, 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Dr. Román Kinga képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt és Bognár 
Balázs jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefon történt. 
 
Javaslom, hogy az alábbi napirendet tárgyalja meg a Képviselő-testület  
 
1./ Javaslat „ Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
pályázat benyújtására 
A határozat elfogadása : egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
és az alábbi napirendet tárgyalta: 
 
1./ Javaslat „ Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
pályázat benyújtására 
A határozat elfogadása : egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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1./ N A P I R E N D 
 
Javaslat „ Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
pályázat benyújtására 
A határozat elfogadása : egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az intézményfejlesztés alcél pályázat 
benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 70/2015. (VI.8.) határozata 
 

1./ Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok 
szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című felhívás –intézményfejlesztés, belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása, sportfejlesztés – 
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS - alcéljára pályázatot nyújt be.  
A fejlesztés megvalósulási helye: az önkormányzati 
tulajdonban lévő Tari Örökzöld Óvoda(3073. Tar Szondy 
György út 156., Hrsz:828) . 
 
2./ A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 
Építés költsége:   bruttó 8.445.182 Ft    
Eszközbeszerzés költsége  bruttó    789.993 Ft 
Beruházás összköltsége   bruttó 9.235.175 Ft 
Igényel támogatás (95%)   bruttó 8.773.416 Ft 
Saját forrás (5%)     bruttó    461.759 Ft 
 
3./ A Képviselő-testület a tervezett fejlesztési programot 
elfogadta, a beruházás megvalósításához szükséges 461.759 
Ft saját erő fedezetét Tar Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
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4./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása alcél pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 71/2015. (VI.8.) határozata 
 

1./ Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok 
szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című felhívás –intézményfejlesztés, belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása, sportfejlesztés –BELTERÜLETI 
UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA- alcéljára 
pályázatot nyújt be.  
A fejlesztés megvalósulási helye: az önkormányzati 
tulajdonban lévő TUZSON JÁNOS ÚT (3073. Tar, 
Hrsz:616), a Kossuth út 47-(hrsz.393)-József Attila 
út(hrsz.283)-on a hídig, a József Attila 
út(hrsz.368.)végétől(0+000-0+403 km.) 
2./ A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 Tuzson János út.  Kossuth út  
0+000-0+183.5 km  0+000-0+403 km 
 
-Építési munkák:   
bruttó   3.933.622   Ft  bruttó 11.304.507 Ft  
-Igényel támogatás (85%)   
bruttó  3.343.579  Ft  bruttó   9.608.831 Ft 
Saját forrás (15%)     
bruttó     590.043  Ft  bruttó   1.695.676 Ft 
 
Saját forrás összesen 
3./ A Képviselő-testület a tervezett fejlesztési programot 
elfogadta, a beruházás megvalósításához szükséges 2.285.719 
Ft saját erő fedezetét Tar Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
4./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a sportfejlesztés alcél pályázat 
benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 72/2015. (VI.8.) határozata 
 

1./ Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok 
szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című felhívás –intézményfejlesztés, belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása, sportfejlesztés – 
SPORTFEJLESZTÉS - alcéljára pályázatot nyújt be.  
A fejlesztés megvalósulási helye: az önkormányzati 
tulajdonban lévő Kodály Zoltán Általános Iskola (3073 Tar 
Liget út 3., Hrsz:660/3)  
2./ A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
      Műfüves pálya 
Építés költsége:   bruttó  10.661.396 Ft  
Eszközbeszerzés költsége:   bruttó       278.095 Ft 
Beruházás összköltsége   bruttó  10.939.491 Ft 
Igényel támogatás (85%):              bruttó     9.298.568Ft 
Saját forrás (15%):              bruttó     1.640.923Ft  
3./ A Képviselő-testület a tervezett fejlesztési programot 
elfogadta, a beruházás megvalósításához szükséges 1.640.923 
Ft saját erő fedezetét Tar Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
4./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

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

Kmf 
 
Turopli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester              jegyző 
 
      nevében és megbízásából 
 

Nagyné Kis Anita 
       aljegyző 


