
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 

Iktatószám: 25-74/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 15-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2017.(V.15.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
május 15-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Előterjesztés Javaslat pályázat benyújtására – az 
EFOP-3.7.3-16- Az egész életen ált tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása című felhívás tárgyában – 
„Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 
Tar és Szurdokpüspök  települések összefogásával” 
címmel.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Előterjesztés Javaslat Konzorciumi megállapodás 
megkötésére „Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása” elnevezésű EFOP-3.7.3-16 
azonosítószámú „Egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása Tar és Szurdokpüspök  
települések összefogásával” című pályázat 
lebonyolítása érdekében. 
 A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
	
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. május 15. 
 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 



     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2/  hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 

Iktatószám: 25-75/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 15-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2017.(V.15.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tar Község Önkormányzata 
polgármesterének előterjesztését és az alábbi határozatot hozza az Egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása Tar és Szurdokpüspöki települések összefogásával 
fejlesztésre vonatkozóan. 
 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása Tar és Szurdokpüspöki települések összefogásával képező fejlesztések 
megvalósítása, összekapcsolása történhet meg az érintett szervezetek konzorciumi formában 
történő együttműködése által, melyből jelentős tanulási, képzési, foglalkoztatási előnyök 
származhatnak a kulturális értékek megőrzése, gazdagítása mellett. 
 
2./ A projekt megvalósításához támogatási forrást kíván igénybe venni az önkormányzat, tehát 
„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16  
azonosítószámú, 100%-os támogatási intenzitású pályázaton részt kíván venni konzorciumi 
formában.  
A konzorcium tagjai: Tar Község Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata. 
,  
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 
megkötésére, mely konzorcium vezetője a Tari Község Önkormányzata. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a konzorcium vezetőt „Az egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16 azonosítószámú támogatási 
kérelem előkészítésével, a gazdasági szereplők ajánlattételre való felhívásával és a kapcsolódó 
szerződések aláírásával. 
  

 
Határidő:  az ülést követően azonnal 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
               Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Nagyné Kis Anita aljegyző 
 



 
	
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. május 15. 
 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ Pályázat 4 pld. 
3./ Irattár 
4/  hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 

Iktatószám: 25-76/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 15-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2017.(V.15.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat pályázat 
benyújtására - az EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása című felhívás tárgyában - „Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása Tar és Szurdokpüspöki települések összefogásával” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint konzorciumvezető – az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása értelmében, a „Az egész életen át 
tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című témakörében (A felhívás kódszáma: 
EFOP-3.7.3-16) pályázatot nyújt be Tar, Szurdokpüspöki településeken megvalósuló 
projektre „Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Tar és 
Szurdokpüspöki települések összefogásával” címmel. 
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. 

   Határidő:  pályázati felhívás értelmében 
   Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester  
               Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Nagyné Kis Anita aljegyző 
	
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
   A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 
Tar, 2017. május 15. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

       Kis Zsoltné 
                           ig.ea. 
A határozatról értesülnek:          
1./ Iratanyag 
2./ Pályázat 4 pld. 
3./ Irattár 
4/  hirdető tábla 


