
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-50/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 1/2016. (I.20.) határozata 
 A Képviselő-testület a 148/2016. (XII.9.) számú határozatával  

elfogadott üléstervében a január 20-ára tervezett ülés 3. 
„Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról c. napirendi pontot napirendjéről leveszi. 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-49/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 2/2016. (I.20.) határozata 

A Képviselő-testület a 2016. január 20-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
1.) Tar Község Önkormányzata és a Tar Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi bizottság 
 
2.) Beszámoló a polgármester 2015. évi igénybe vett 
szabadságáról 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt alpolgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 
 
3.) Előterjesztés Tar Község Önkormányzata saját 
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 
évre várható összegére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
Közbeszerzési tervére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
5.) Javaslat a Közbeszerzési Szabályzatának 
felülvizsgálatára és módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester,  
                     Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 



Előterjesztést készítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 
jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
6.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
rendezvény-tervezetére 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Művelődési 
és Szociális Bizottság 
 
7.) Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézéséről és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 
hozataláról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztést készítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
8.) Nagy Károly Tar, Szondy György út 184. szám alatti 
lakos kérelme Tar Liget út 30.sz. előtti közkút 
megnyitására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
9.) Egyebek 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-48/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 3/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar Község 
Önkormányzata, valamint a Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta, azt a határozat 1. sz. mellékletét képező 
tartalommal elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
5./ Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály 
6./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna, Szellő Eszter pénzügyi előadók helyben 
7./ Irattár 
8./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 



1.sz. melléklet a 3/2016.(I.20.) határozathoz 
Együttműködési Megállapodás 

 
amely létrejött egyrészről 
Tar Község Önkormányzata 3073 Tar Szondy György út 92. (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről 
Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3073 Tar Szondy György út 92. (a továbbiakban: 
Nemzetiségi Önkormányzat) között az alábbiakról: 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80.§ (2) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) alapján Tar Község Önkormányzata és Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
 
A megállapodás az alábbi jogszabályok figyelembevételével jött létre: 

• nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban:Mötv.) 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 36/2011.(XII.31.) (a 

továbbiakban: Áhsz.) 
• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 
 
A megállapodás főbb területei: 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei. 
2. Testületi ülések előkészítése. 
3. Testületi, tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, 

iratkezelési, postázási feladok ellátása. 
4. Költségvetés tervezése, beszámolás. 
5. Költségvetési gazdálkodás rendje. 
6. Ellenőrzési feladok ellátása. 
7. A feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése, kivétel a telefonhasználat. 
8.  

 
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi 

feltételei: 
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés 
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 
feladok ellátásáról. 
 
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de 
legalább 16 órában biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt -Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén (3073 
Tar Szondy György út 92.)- helyiség ingyenes használatát, továbbá az irodahelység 
fenntartási költségeit is az Önkormányzat viseli. 
 



Fogadónapokhoz, a testületi ülésekhez, a közmeghallgatás lebonyolításához szükség szerint 
biztosítja az I. emeleti tanácskozó termet. Amennyiben a várható résztvevők előzetesen 
becsült száma igényli, akkor a Művelődési Ház Nagytermét biztosítja az Önkormányzat. 
 
 

2. Testületi ülések előkészítése: 
Meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, testületi ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartások 
vezetése a hozzájuk szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításával. 
 

3. Testületi, tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, iratkezelési, postázási feladok 
ellátása: 

A testületi döntések és tisztségviselői döntések előkészítése, nyilvántartása, sokszorosítása, 
postázási feladatok ellátása, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatban nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása az Önkormányzat 
feladata. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseit a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében elnökhelyettese hívja össze. A Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit a jegyző, az aljegyző, illetve a munkaköri leírás 
szerinti ügyintézője készíti el, illetve irattározza. A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóját és 
jegyzőkönyvét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles aláírni. A Nemzetiségi 
Önkormányzat ülésén a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személy köteles a jegyzőkönyvet 
annak elkészítésétől számított 3 napon belül hitelesíteni. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein, zárt ülésen is részt vesz a jegyző, az aljegyző, a 
munkaköri leírás szerinti ügyintéző. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein az Önkormányzat megbízásából és képviseletében a 
jegyző, az aljegyző jelzi amennyiben törvénysértést észlel. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról 
a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége útján gondoskodik jelen 
megállapodásban foglaltak szerint. 
 
Az Njt. által meghatározott nemzetiségi jogok a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, 
hagyományápolás és kultúra, helyi sajtó, esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás, szociális 
ellátás kérdéskörökben a nemzetiségi lakosságot érintő helyi önkormányzati határozatot, 
rendeltet a képviselő-testület csak a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével alkothatja 
meg. 
 

4. Költségvetés tervezése, beszámolás: 
Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számlával, törzskönyvi 
azonosítószámmal, adószámmal rendelkezik. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 



külön elemi költségvetésben kell szerepeltetni, a gazdálkodásról önálló könyveket kell vezetni 
és önálló beszámolót kell készíteni. 
 
Éves költségvetés tervezet: 
A költségvetési koncepció összeállítása előtt, amennyiben azt Nemzetiségi Önkormányzat kéri 
-az Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi 
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi 
XXXIX. törvény 64.§ (1) bekezdése alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24.§ (1) bekezdése hatályt vesztette, így ennek értelmében költségvetési 
koncepció megalkotása nem kötelező, viszont a tervezés megkezdéséhez iránymutatásul 
szolgálhat -a jegyző, az aljegyző a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével (a továbbiakban: 
elnök) áttekinti a Nemzetiségi Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó 
feladatait, ehhez rendelhető kiadásait és bevételi forrásait. 
 
A jegyző, az aljegyző és az elnök által közösen elkészített, következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepcióját- amennyiben készül- az elnök benyújtja a képviselő-testületnek. 
A koncepciót a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, határozatot hoz. 
Amennyiben az Áht. nem ír elő koncepció készítési kötelezettséget, akkor Nemzetiségi 
Önkormányzat esetileg dönt arról, hogy készít-e költségvetési koncepciót. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési koncepciójáról- amennyiben az 
készül- véleményt alkot határozat formájában. A Nemzetiségi Önkormányzat véleményét 
tartalmazó határozatot az elnök átadja a jegyzőnek, az aljegyzőnek, a költségvetési koncepciót 
tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt 5 nappal, melyet az Önkormányzat koncepció-
tervezetéhez csatolni kell. 
 
Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójáról hozott határozatot és az 
Önkormányzat költségvetési koncepciójáról kialakított véleményt tartalmazó határozatot 
egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek, az aljegyzőnek. 
 
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat véleményével együtt tárgyalja meg a 
koncepciót –ha készül- és hozza meg a határozatát. 
 
A jóváhagyott koncepció és határozat Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó részéről a 
jegyző, az aljegyző szóban, illetve külön kérés alapján írásban tájékoztatja az elnököt. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges 
adatokat a jegyző, az aljegyző –a költségvetési törvényből adódó részletes információk 
rendelkezésre állását követően haladéktalanul- közli a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. 
Az elnök további adatokat, információt kérhet a tervező munkájához. 
Az elnök tárgyév február 5-ig írásban átadja a jegyzőnek, az aljegyzőnek a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az 
elnök külön kérésére a jegyző, az aljegyző készíti elő a határozat tervezetet, de annak 
előterjesztése az elnök feladata. Az elkészített költségvetési határozat tervezetet a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény szerint 
február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év 
kezdetéig nem  fogadta el,  a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 
követő negyvenötödik napig nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testületének. 
 



A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését határozatban állapítja meg. A Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési szerkezetére az Áht.23.§-ban és az Avr. 24.§ és 28.§- ában 
foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét- a 
nemzetiségi közügyeket érintő ügyekben- véleményezi, az erről szóló határozatát a 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek, 
az aljegyzőnek olyan határidőben, hogy az a képviselő-testület részére írásban a képviselő-
testületi meghívóval kiküldhető legyen. 
 
Az Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási 
előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért az Önkormányzat felelősséggel nem 
tartozik. 
 
Előirányzatok módosítása: 
Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el vagy 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatin belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a 
költségvetésről szóló határozatát. 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján módosítható. Az előirányzatok módosítására, 
átcsoportosítására az Áht. 34.§ rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Információszolgáltatás a költségvetésről: 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el és erről információt 
úgy szolgáltat a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége felé, hogy 
az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni. 
 
Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának: 

- 2016. február 15-ig a képviselő-testület elé terjeszti a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetését 
-2016. áprilisi ülésen beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetés végrehajtásáról 
-2016. augusztus hónapban számot ad a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. I. 
félévi teljesítéséről 
-2016. november hónapban a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi I-III negyed 
éves költségvetésének teljesítéséről ad számot. 
 A tájékoztatás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában 
megjelenő előirányzatok és teljesítési adatok, illetve a költségvetési egyenleg 
alakulását. 

 
Az elnök a felsorolt tájékoztatási kötelezettségekhez írásban a jegyző, az aljegyző részére 
információt szolgáltat. Az információnak hasonló szerkezetűnek kell lenni, mint a 
költségvetés. Az információszolgáltatás határidejét a jegyző, az aljegyző állapítja meg, 
figyelembe véve az Önkormányzat üléstervét. 
 
Éves zárszámadás: 
A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint éves 
költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és 
kiadásról el kell számolni. A zárszámadási határozat tervezetet az elnök állítja össze a 



vonatkozó jogszabályokban előírt tartalommal. A feladat végrehajtásához a jegyző, az 
aljegyző segítséget nyújt. 
A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását az elnök a költségvetési évet követő negyedik 
hónap utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé, aki 
határozatot hoz. 
 
5.Költségvetési gazdálkodás rendje: 
Költségvetési gazdálkodás végrehajtása: 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége látja el. A Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési gazdálkodását a Gazdálkodási Szabályzat szerint az abban 
megjelölt személyek kötelesek végezni. 
A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás 
végzésére jogosult személyeket Nemzetiségi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzata 
tartalmazza. 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős. 
 
Kötelezettségvállalás rendje: 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. 
Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelőzően, írásban lehet. 
Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a 100.000 forintot el nem érő 
kifizetéshez. 
 
Pénzügyi ellenjegyzés rendje: 
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni. 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzati terhére vállalt kötelezettség esetén a 
jegyző, az aljegyző vagy az általa írásban kijelöl, a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége állományába tartozó, jogszabályban előírt végzettséggel, 
képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. 
A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat 
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 
Teljesítés igazolás rendje: 
A teljesítés igazolására jogosult személyeket a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írásban 
jelöli ki. 
A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 
kötelezettségvállalás esetében- ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 
teljesítését követően esedékes- annak teljesítését. 
A teljesítését az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az 
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
 
Érvényesítés rendje: 



Az érvényesítést a jegyző, az aljegyző vagy az általuk írásban kijelölt, a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének állományába tartozó, jogszabályban 
előírt végzettséggel, képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. 
Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet és e megállapodás előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 
Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésének tartalmaznia 
kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 
 
Utalványozás rendje: 
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban 
felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni készpénzes 
fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli 
rendelkezéssel lehet az Ávr. előírásainak betartásával. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem 
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
személlyel. 
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 
A pénzügyi ügyintéző a Nemzetiségi Önkormányzatnál kötelezettségvállalásra, pénzügyi 
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésére, utalványozására jogosult személyekről 
és aláírás- mintájukról naprakész nyilvántartást vezet. 
 
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése, pénzforgalma: 
A Nemzetiségi Önkormányzat az OTP Bank-nál vezetett önálló fizetési számlával 
rendelkezik. 
SZÁMLASZÁM: 11741024-15830463 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos 
minden pénzforgalom külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti fizetési 
számlán bonyolódik. A számlához kapcsolódóan az aláírásra jogosultakat megbízni kizárólag 
a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult. 
A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége felelős a pénzforgalmi 
előírások betartásáért a fenti számlával kapcsolatban. A bankszámlakezelést a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének kijelölt dolgozója jelen 
megállapodás, a Gazdálkodási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint 
végzi. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárat vezet, készpénzforgalmát a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének pénztárában bonyolítja. A házipénztári 
pénzkezelést a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének kijelölt 
dolgozója jelen megállapodás, a Gazdálkodási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzatban 
foglaltak szerint végzi. 
 
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje: 



A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatit 
jelen megállapodás, a Gazdálkodási szabályzat és a vonatkozó szabályzatok, illetve 
jogszabályok szerint kell ellátni. 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási adminisztrációs feladatait a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének kijelölt dolgozói végzik. 
A Nemzetiségi Önkormányzat analitikus és főkönyvi nyilvántartási feladatait, 
vagyongazdálkodási feladatait a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltségének dolgozói látják el. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeiből 
vásárolt eszközt nyilvántartásba vétel céljából a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége illetékes dolgozójának bemutatni, a számla teljesítés igazolásáról, 
utalványozásáról gondoskodni. 
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 
az elnök a felelős. 
 
Ellenőrzési feladatok ellátása: 
A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzési feladatainak ellátásáért az elnök a felelős. 
A Nemzetiségi Önkormányzat a függetlenített belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége útján gondoskodik. A 
Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait- külön megállapodás alapján –a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége a vonatkozó jogszabályok 
–különös tekintettel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira-, a nemzetközi, valamint az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók 
figyelembevételével, valamint a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltség belső ellenőrzési vezetője által készített és a jegyző által jóváhagyott Belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint látja el.  
A függetlenített belső ellenőrzés működtetéséért az elnök, a jegyző és az aljegyző felelősek. 
A függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátását. 
A függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátását a Szurdokpüspöki közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltség –mint külső szolgáltató- és Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
által kötött megállapodás rögzíti. 
 
Együttműködés egyéb területei: 
A Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat lehetőségeik keretén belül 
együttműködnek és elősegítik: 

• a munkanélküliek foglalkoztatását, 
• a tanulásban elmaradott roma tanulók felzárkóztatását, 
• a jó tanulók támogatását, 
• a szociálisan rászorulók segélyezését, a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését. 

 
Minden lehetséges eszközzel azon lesznek, hogy 

• a nemzetiséghez tartozó lakosság lehetőségei szerint hasznos munkát végezzen a 
településen, 

• a munkájukkal példát mutassanak, 
• a munkabér jövedelmeikből eleget tegyenek lakás-takarékpénztári, közüzemi 

szolgáltatási és adófizetési kötelezettségüknek, 



• a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy közreműködik a roma nemzetiség közcélú 
munkájának megszervezésében, ellenőrzésében, 

• a Nemzetiségi Önkormányzat kéri, hogy a nemzetiséghez tartozó lakosság 
esélyegyenlőségét, felzárkózását az Önkormányzat kísérje figyelemmel és biztosítsa. 

 
Záró rendelkezések: 
Megállapodó felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat  
megbízatásának idejére kötik, évente január 31-ig felülvizsgálják. A megállapodás az 
Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat határozatával válik elfogadottá, 
rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.  
 
 
 
 
 
 
A megállapodást Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……/2016.(…….) számú 
határozatával, Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2016.(……..) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tar, 2016. január …… 
 
 
 
 
 
 
 
______________________   ______________________________________ 
    Turopoli Zsolt     Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről 
     polgármester      Szabó Józsefné elnök 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-47/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 4/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Turopoli Zsolt főállású polgármester a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében 
foglaltak alapján 2016. évben 60 munkanap szabadságra 
jogosult az alábbiak szerint: 
Alapszabadság: 
munkanap/év 2016.01.01. – 2016.12.31. 25 munkanap 
Pótszabadság: 
munkanap/év 2016.01.01. – 2016.12.31.14 munkanap 
Gyermekek után járó szabadság:  
munkanap/év 2016.01.01. - 2016.12.31. 7 munkanap 
2015. évben fel nem használt szabadság: 
2015.12.30. - 2015.12.31.  14 munkanap 

            2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjét, hogy Tar Község Polgármestere részére a jelen 
határozat 1. pontja szerint a 2016. évre vonatkozó szabadság 
értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a 
Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész 
vezetéséről gondoskodjon. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a polgármester részére történő 2015. évi ki nem 
vett szabadság kiadásáról  2016.03.31-ig. 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. február 22. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 



 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-46/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 5/2016. (I.20.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban 
foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
saját bevételek összege     
  adósságot keletkeztető 
 ügyletekből eredő fizetési 

 kötelezettségek 
2016. év (100%): 19.000.000,-     
  0,- 
2017. év (100%): 19.500.000,-    
  0,- 
2018. év (100%): 20.000.000,-    
  0,- 
2019. év (100%): 20.000.000,-    
  0,- 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Pénzügyi előadó helyben 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 



 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-45/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 6/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tar 
Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét a 
határozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadta azzal, 
hogy az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény 
vagy egyéb, a tervben szükséges változás esetén a 
közbeszerzési tervet módosítani kell. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./  Pénzügyi előadó helyben 
5./ UNIVERSAL AUDIT Kft Győriné Új Mária 3100 Salgótarján Kölcsey út 19. 
6./ Közbeszerzési hatóság 
7./ Irattár 
8./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a 6/2016.(I.20.) önkormányzati határozathoz 

 
Tar Község Önkormányzat 2016. éves közbeszerzési terve 

 

A beszerzés Kbt. hatálya alá 
tartozóknál  Tervezett 

eljárási típus 

Eljárásindítás, ill. a 
beszerzés 

megvalósítás terv. 
időpontja 

Szerződés teljesítés 
időpontja vagy a 
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Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény  27. §-a alapján az Önkormányzat által kezdeményezett közbeszerzések 
során alkalmazandó eljárásokra a következő szabályzatot alkotja: 
 

1.	ÁLTALÁNOS	RENDELKEZÉSEK	
1.1	A	Közbeszerzési	Szabályzat	célja	

1.1.1 A közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 27. §-ában foglaltak alapján szabá- 
lyozza Tar Község Önkormányzatának közbeszerzési eljárásai előkészítésének 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az 
eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai 
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.     
A Szabályzat célja továbbá, hogy rögzítse az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, 
személyeket, illetőleg testületeket. 
 



1.1.2 Szabályzat hatálya kiterjed a közbeszerzési értékhatárt meghaladó árubeszerzésre, 
építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésére, és szolgáltatási 
koncesszióra függetlenül a finanszírozás módjáról és forrásától. 
 
1.1.3 A Szabályzat előírásai alkalmazhatók a közbeszerzési értékhatárt el érő beszerzéseknél. 
 
1.1.4 Az ajánlatkérőnek beszerzése megvalósítása során törekednie kell a környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételére. 
 

1.2	Értelmező	rendelkezések	
	
1.2.1 A jelen Szabályzat a Kbt.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
fogalomrendszerre épül, arra a Kbt. 3.§-ának értelmező rendelkezései vonatkoznak. 
 
1.2.2 A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
 
Ajánlatkérő: Tar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). 
 
Eljárásba bevont személy(ek): A Szabályzat 2.2 pontjában ekként meghatározott személy 
vagy szervezet. 
 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság: az a legalább három tagú testület (állandó/eseti) amely a 
közbeszerzési eljárást lezáró döntést megelőzően a beérkezett ajánlatokat (részvételi 
jelentkezéseket) a Kbt. szerint elbírálja. A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési 
javaslatot készít az Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó 
testület részére. A Bírálóbizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi 
és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. 
 
Közbeszerzési Döntéshozó Testület: a Közbeszerzési Szabályzat hatálya alá tartozó 
közbeszerzési eljárások tekintetében a Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület). 
 
 
1.2.3 Rendkívüli esetben, ha a Kbt. vagy végrehajtási rendeletei a közbeszerzési eljárásban 
alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati/ajánlattételi/részvételi 
felhívásban, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű 
meghatározásáról a Kbt. 2. § (7) pontjában foglaltak figyelembe vételével. 
 

1.3	A	Közbeszerzési	Szabályzat	személyi	és	tárgyi	hatálya	
	

 1.3.2 Tar Község Önkormányzata, mint helyi önkormányzat, illetve mint helyi 
önkormányzati költségvetési szerv a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Kbt. hatálya alá 
tartozó Ajánlatkérőnek minősül. 
 
1.3.2 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi, az Önkormányzat közbeszerzéseit 
előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont személyekre, illetve szervezetekre, az 
Önkormányzat által megbízott közbeszerzést lebonyolító személyre vagy szervezetre, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra – a megbízásának tartalma szerint –, az eljárásba 
bevont Közbeszerzési Bíráló Bizottságra, valamint a Közbeszerzési Döntéshozó Testületre. 
 



1.3.3 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzattal, a helyi önkormányzati 
költségvetési szervekkel közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban 
és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. 
 
1.3.4 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon közbeszerzési eljárásra, amelyet 
Ajánlatkérő visszterhes szerződés megkötése céljából köteles lefolytatni a Kbt-ben megadott 
tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. Az adott évre vonatkozó közbeszerzési 
értékhatárokat Magyarország adott éves központi költségvetéséről szóló törvény, illetve az 
Európai Unió vonatkozó jogszabályai tartalmazzák. 
 
1.3.5 A közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, 
szolgáltatás megrendelése és szolgáltatási koncesszió. A közbeszerzés tárgyainak fogalmi 
meghatározását a mindenkor hatályos Kbt. szerint kell értelmezni. 
 
1.3.6 A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a közbeszerzési értékhatárt elérő 
tervpályázati eljárások esetén is. 
 

1.4	A	közbeszerzés	alapelvei	
	
1.4.1 A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az Ajánlatkérő köteles 
biztosítani a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználását és nyilvános ellenőrizhetőségének 
megteremtését, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságát. 
 
1.4.2 Ajánlatkérő az általa lefolytatott közbeszerzési eljárások során köteles elősegíteni a 
mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételét, a fenntartható 
fejlődést, az állam szociális célkitűzéseit és a jogszerű foglalkoztatás elősegítését. 
 
1.4.3 Az Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a 
verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 
 
1.4.4 Az Ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a 
gazdasági szereplők számára. 
 
1.4.5 Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek 
eljárni. 
 
1.4.6 Az Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás 
elvét szem előtt tartva kell eljárnia. 
 
1.4.7 Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára 
nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett 
gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési 
eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló 
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 
 
1.4.8 A közbeszerzés alapelveinek és tisztaságának betartása érdekében a közbeszerzési 
eljárás előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek illetve 
szervezetek haladéktalanul kötelesek írásban, részletesen tájékoztatni a Jegyzőt, ha egy adott 



közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részéről bármilyen, az eljárás tisztaságát 
veszélyeztető és/vagy a Kbt. alapelveit sértő cselekményt észlelnek. 
 
1.4.9 A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 
lehetővé teheti – de nem követelheti meg – a magyar helyett más nyelv használatát is. 
 

1.5	A	közbeszerzés	értékének	meghatározása	
	

1.5.1 A közbeszerzések becsült értékének kiszámításakor a Kbt. 16-19.§-ait kell alkalmazni. 
 
1.5.2 A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott 
piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17-20. §-
ban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt 
tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell 
érteni.  
 
1.5.3Az Ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon építési beruházás,szolgáltatás 
megrendelés,vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzések becsült értékét,amelyek 
részekre bontva, több szerződés útján valósulnak meg. 
 
1.5.4 Az uniós értékhatárok az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési 
értékhatárok, a nemzeti értékhatárok a költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként 
meghatározott közbeszerzési értékhatárok. Az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós 
értékhatárokat, valamint a nemzeti értékhatárokat a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési 
Értesítőben minden év elején közzéteszi. 
 
1.5.5 A közbeszerzési értékhatárok folyamatos figyelemmel kíséréséért a Jegyző a felelős. 
 
 

1.6	A	közbeszerzési	eljárás	fajtái	
	

1.6.1 A Kbt. értékhatár alapján megkülönbözteti az uniós értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzéseket (uniós eljárásrend) és a nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzéseket (nemzeti eljárásrend). Az eljárásrend meghatározásánál Ajánlatkérőnek 
figyelembe kell vennie, illetve figyelembe veheti a Kbt. 21. § (2) és (3) bekezdésében, 
valamint a Kbt. 19. § (4) a) bekezdésében foglaltakat. 
 
1.6.2 A közbeszerzési eljárás lehet nyílt eljárás, meghívásos eljárás, innovációs partnerség, 
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. 
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás csak a Kbt.-ben meghatározott feltételek 
fennállása esetén folytatható le. Az innovációs partnerség a Kbt-ben meghatározott célra 
alkalmazható. 
 
1.6.3 A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. 
 
1.6.4 Az ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt XVI. Fejezetében szabályozott sajátos beszerzési 
módszereket. 
 
1.6.5 Ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű beszerzési tárgyakra irányuló 
közbeszerzése megvalósításakor – választása szerint – a Kbt Harmadik Részében foglalt 



szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki. Az önálló eljárási 
szabályok kialakításáról a Képviselő-testület dönt. 
 

1.7	A	közbeszerzési	eljárások	dokumentálásának	rendje	
 
1.7.1 A közbeszerzési eljárások dokumentálásának szabályait a Kbt. 27. § tartalmazza. 
 
1.7.2 Az Ajánlatkérő az iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok kezeléséről és megőrzéséről. 
 
1.7.3 A közbeszerzési eljárások dokumentálása szabályainak betartásáról a jegyző 
gondoskodik. 
 
1.7.4 A Kbt. 43. § (1) szerint: Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, 
dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - 
amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy 
fenntartója honlapján - közzétenni: 
 
a. a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul; 
 
b. az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az 
előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; 
 
c. a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének 
alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul; 
 
d. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 
haladéktalanul; 
 
e. a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre 
jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg; 
 
f. a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: 
• hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló 
eljárások esetében felhívásra), 
• a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, 
• a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját 
• továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét 
a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés 
során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül; 
 
g. a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig. 
 
 

2.	A	KÖZBESZERZÉSI	ELJÁRÁSOK	ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK,	
LEFOLYTATÁSÁNAK	ÁLTALÁNOS	SZABÁLYAI,	A	BELSŐ	ELLENŐRZÉS	

RENDJE	
	

2.1	A	közbeszerzések	tervezése,	az	éves	közbeszerzési	terv,	az	előzetes	összesített	
tájékoztató	



	
2.1.1 Ajánlatkérő éves közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évben tervezett 
közbeszerzéseiről a Szabályzat 3. számú melléklete szerint. Az éves összesített közbeszerzési 
tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 
napon belül, de legkésőbb tárgyév március 31. napjáig el kell fogadni. 
 
2.1.2  A közbeszerzési terv elkészítésért és az év közben szükségessé vált módosítások 
átvezetéséért a jegyző felelős. 
 
2.1.3 A Közbeszerzési Terv elkészítéséhez az adatszolgáltatásra kötelezett szervezeti 
egységeket, szervezeteket, valamint az adatszolgáltatásra irányadó határidőt a jegyző 
határozza meg. A Közbeszerzési Tervhez e Szabályzat szerinti tartalommal kell adatot 
szolgáltatni, figyelemmel a Közbeszerzési Terv elkészítése előtt a tárgyévben indult 
közbeszerzési eljárás(ok)ra is, amelye(ke)t szintén szerepeltetni kell abban. 
 
2.1.4 A jegyző által előkészített közbeszerzési tervet a polgármester terjeszti a 
Képviselőtestület elé jóváhagyásra, amely annak elfogadásáról határozatban dönt. A 
közbeszerzési terv módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Közbeszerzési 
Terv módosítására az annak jóváhagyására vonatkozó eljárási rend az irányadó. 
 
2.1.5 A közbeszerzési tervben rögzíteni kell különösen: 
a. a tervezett közbeszerzéseket tárgy szerint 
b. a közbeszerzési eljárás típusát, 
c. az eljárás megindításának tervezett időpontját, 
 
2.1.6 A közbeszerzési tervben a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy lehetőség legyen a 
Kbt.-ben foglaltak betartása mellett az előírt feladatok végrehajtására. 
 
2.1.7 A közbeszerzési terv jóváhagyása előtt az Önkormányzat indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
 
2.1.8 A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Önkormányzat a közbeszerzési tervben 
nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési 
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
2.1.9 A közbeszerzési terv nyilvános. A Közbeszerzési Tervet, valamint annak módosítása(i)t 
az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 
 
2.1.10 Az Önkormányzat a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek 
kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni köteles. 
 
2.1.11 Az Önkormányzat a Kbt. 38. §- a szerint a költségvetési év kezdetét követően előzetes 
tájékoztatót készíthet az adott évre, vagy az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett 
összes árubeszerzéséről, építési beruházásáról vagy szolgáltatás megrendeléséről. 
 



2.1.12 Az előzetes összesített tájékoztatóról hirdetményt kell feladni, amely hirdetmény 
közzététele nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. 
 
2.1.13 Az előzetes összesített tájékoztató jóváhagyására és módosítására a Közbeszerzési terv 
jóváhagyására és módosítására vonatkozó eljárási rend az irányadó. 
 

2.2		A	közbeszerzési	tevékenység	irányításáért	való	felelősség	
 
2.2.1 Az Önkormányzatnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására önálló 
szervezeti egység nincs, ezen feladatok ellátásának megszervezéséért a jegyző a felelős. 
 
2.2.2 Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáért a jegyző felelős. 
Feladata e körben különösen: 
 
a. felügyeli a közbeszerzési eljárások teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a közbeszerzési 
eljárásba bevont személyek és szervezetek tevékenységét, 
 
b. azonnal köteles kivizsgálni minden közbeszerzést zavaró körülményt és minden olyan 
esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, 
 
c. jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, amelyek a 
közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, 
 
d. rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, s azt a munkatársak 
munkaköri leírásában rögzíti. 
 
2.2.3 A jegyző az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáról, a közben 
szerzett tapasztalatokról beszámol a polgármesternek. 
 

2.3		Az	eljárásba	bevont,	az	ajánlatkérő	oldalán	részt	vevő	személyek	
	
2.3.1 Az egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásba bevont személyeket, illetve 
szervezeteket a jegyző előterjesztésére a polgármester, a polgármester akadályoztatása esetén 
az alpolgármester jelöli ki. 
 
2.3.2 A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az 
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az Önkormányzat nevében eljáró, 
illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek (a továbbiakban: 
eljárásba bevont személy) megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és 
pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük. 
 
2.3.3 Az eljárásba bevont személyek, szakértőként bevont megbízott személyek vagy 
szervezetek, továbbá az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai során a jelen Szabályzatban 
meghatározottak szerint létrehozott Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai részére a 
megbízólevelet a polgármester, a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester 
állítja ki. 
 
2.3.4 Az Önkormányzat közbeszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása 
– illetve a bevont külső szakértővel való kapcsolattartás – a jegyző feladat és hatásköre. 



 
2.3.5 A polgármester és a jegyző a közbeszerzés lebonyolítására külső szakembert, 
szervezetet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót kérhet fel. Az eljárásba bevont 
szakértő (szervezet), felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felelősségének rendjét, 
terjedelmét, az elvégzett eljárási cselekményeivel kapcsolatos helytállási kötelezettséget az 
Önkormányzat és a külső szakértő (szervezet), a hivatalos közbeszerzési tanácsadó között 
létrejött megbízási szerződés rendezi. 
 
2.3.6 A közbeszerzési eljárások bonyolítását végző bonyolító az eljárás során köteles a Kbt., a 
hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok és a közbeszerzési szabályzat előírásait betartani. 
 
2.3.7 A Kbt. 27§ (3) pontja szerint az Önkormányzat köteles felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót bevonni a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, 
valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, 
építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba 
 
2.3.8 A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai, valamint az önkormányzat részéről az 
eljárásban részt vevők kötelesek az 1. számú melléklet szerinti összeférhetetlenségi és 
titoktartásinyilatkozatot tenni. 
 
2.3.9 Amennyiben a Közbeszerzési Bíráló Bizottság valamely tagja a Kbt. szerinti 
összeférhetetlen helyzetbe kerül, azt köteles haladéktalanul jelezni a polgármester felé. Ebben 
az esetben a tag, adott eljárásban történő helyettesítéséről a polgármester gondoskodik. 
 
2.3.10 Az e szabályzatban meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében a 
közbeszerzési eljárás előkészítése az Előkészítő Munkacsoport (továbbiakban:Munkacsoport) 
feladata. 
 
2.3.11 A Munkacsoport a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati  Hivatal köztisztviselőiből, 
önkormányzat munkatársaiból, az adott intézmény vezetőjéből és esetenként külső 
szakértőből áll. A Munkacsoport összetétele nem állandó, az adott beszerzés jellege szerint 
kerül a Munkacsoport összeállítása. 
 
 
2.4		A	közbeszerzési	eljárás	előkészítése	során	elvégzendő	tevékenységek	és	az	

értük	való	felelősség	
	
2.4.1 Az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények irányítása, a 
Munkacsoport feladatinak koordinálása a jegyző feladata. 
 
2.4.2 A Munkacsoport feladatai: 
 
a. előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, az előkészítés során elvégzi az adott beszerzéssel 
kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, valamint meghatározza a közbeszerzés becsült értékét, 
 
b. a pénzügyi, költségvetési információk alapján javaslatot tesz az aktuális közbeszerzések 
ütemezésére, 
 
c. előkészíti az eljárást megindító felhívást, (részvételi felhívást), valamint a dokumentációt, 
 



d. kidolgozza az alkalmassági és az értékelési szempontokat, azokat jóváhagyásra a Bizottság 
elé terjeszti, 
 
e. részt vesz az ajánlatok bontásában, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről, 
 
f. az ajánlatok elbírálásához szakvéleményt készít, illetve készíttet - szükség szerint – külső 
szakértő bevonásával, 
 
g. az érvényes ajánlatok értékelését előkészíti, illetve javaslatot tesz a nyertes ajánlattevőre és 
többi, érvényes ajánlat sorrendjére. 
 
h. a Munkacsoport vezetője, vagy bármely tagja, továbbá a beszerzésben érintett intézmény 
vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Bizottság ülésén és a Bizottság részére a szükséges 
felvilágosítást megadja. 
 

2.5	A	Közbeszerzési	Bíráló	Bizottság	
	
2.5.1 A közbeszerzési eljárások előírásoknak megfelelő lebonyolításának és a verseny 
tisztaságának biztosítása érdekében, továbbá az ajánlatok elbírálására Tar Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete minimum háromtagú Közbeszerzési Bíráló 
Bizottságot (továbbiakban: Bírálóbizottság) jelöl ki. 
 
2.5.2 A Képviselő-testület jelen szabályzat elfogadásával felhatalmazza a polgármestert, 
polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármestert a Bírálóbizottság meghívott tagjainak 
a kijelölésére azzal, hogy a Bírálóbizottságnak mindenkor képviselnie kell a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításához szükséges szakértelmeket. 
 
 
2.5.3 A Bírálóbizottság elnökét, a Bírálóbizottság tagjait úgy szükséges kijelölni, hogy a 
tagok között legyen egy a közbeszerzés tárgya szerinti, egy közbeszerzési, egy jogi és egy 
pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy. A Bírálóbizottság további tagja lehet az erre 
irányuló megbízás esetén a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,valamint külső 
személy, szervezet vagy szakember. 
 
2.5.4 A Bírálóbizottság összetétele nem állandó, az adott beszerzés jellege szerint kerül a 
Bírálóbizottság összeállítása. 
 
2.5.5 A Bírálóbizottság feladatai: 
 
a. véleményezi az alkalmassági és az értékelési szempontokat, 
 
b. tagjai jogosultak részt venni az ajánlatok bontásán, 
 
c. tárgyalásos eljárás választása esetén részt vesz a tárgyaláson, 
 
d. a Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében 
a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére, 
 
e. a Bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a 
tagok indokolással ellátott bírálati lapjai is, 



 
2.5.6 A Bírálóbizottság elnöke és tagjai részére a polgármester, a polgármester 
akadályoztatása esetén az alpolgármester, megbízólevelet állít ki jelen Szabályzat 2. számú 
melléklete szerint, mely a közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képezi. 
 
2.5.7 A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Közbeszerzési 
Döntéshozó Testület részére. 
 
2.5.8 A Bírálóbizottság a jelen Szabályzat által meghatározott eljárási cselekményekhez 
kapcsolódóan, illetve szükség szerint ülésezik. A Bírálóbizottság üléseiről jelenléti ív és 
jegyzőkönyv készül. A beérkezett ajánlatok értékelése során a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a 
Bírálóbizottság tagjai indokolással ellátott – aláírt – bírálati lapjait is. A jelenléti ív és 
jegyzőkönyv, illetve a bírálati lapok egy-egy eredeti példánya a közbeszerzési eljárás 
iratanyagának részét képezi. 
 
2.5.9 A Bírálóbizottság üléseit a Bírálóbizottság elnöke hívja össze. A Bírálóbizottság akkor 
határozatképes, ha tagjainak több mint fele, de legalább két tag az ülésen jelen van. A 
Bírálóbizottság üléseit az elnök vezeti. A Bírálóbizottság minden tagja egy szavazattal 
rendelkezik. A Bírálóbizottság ülésein annak tagjain kívül a polgármester és az 
alpolgármester vehet részt. 
 
2.5.10 A Bírálóbizottság az eljárást lezáró határozatot előkészítő döntését (javaslatát) 
egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben bármely bizottsági tagnak a döntéssel 
kapcsolatosan különvéleménye van, azt a döntéshez mellékletként kell csatolni. 
Szavazategyenlőség esetén a különvélemények áttekintése és a bírálati lapok ismételt 
felülvizsgálata után a  Bírálóbizottság elnöke újabb szavazást rendel el. Ismételt 
szavazategyenlőség esetén a Bírálóbizottság  elnökének szavazata a döntő. Ebben az esetben 
azonban az ismételt szavazás tényéről és a vitatott kérdésekről, illetve valamennyi bizottsági 
tag véleményéről az eljárást lezáró határozatot meghozó Közbeszerzési Döntéshozó Testületet 
írásban tájékoztatni kell. 
 
2.5.11 A Közbeszerzési Döntéshozó Testület tanácskozási joggal rendelkező személyt 
delegálhat a Bírálóbizottságba. 
 
2.5.12 A szavazási jegyzőkönyv, különvélemények és a tájékoztatás egy eredeti példányát az 
eljárás iratanyagához csatolni kell. 
 

2.6	A	közbeszerzési	eljárások	lefolytatásának	általános	szabályai	
	
2.6.1 Közbeszerzési eljárást kell kezdeményezni, ha a tervezett árubeszerzés, szolgáltatás 
megrendelés vagy építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió értéke a 
közbeszerzési értékhatárt eléri. 
 
2.6.2 Közbeszerzési eljárás megindítását a jegyző az igény tényleges felmerülésekor 
kezdeményezi a polgármesternél. A kezdeményezés részeként a jegyző tájékoztatja a 
polgármestert az eljárás megindítása céljából az éves összesített közbeszerzési tervnek 
megfelelően. Amennyiben az eljárás a tervben nem szerepelt, az éves közbeszerzési terv 
módosítását kezdeményezni kell. A polgármester gondoskodik a kezdeményezés Képviselő-
testület elé terjesztéséről. 
 



2.6.3 A közbeszerzési eljárás során az eljárást megindító felhívást, (részvételi felhívást) 
Szurdokpüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban hagyja jóvá, 
közzétételükre csak a jóváhagyó döntést követően kerülhet sor. Tar Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozatban felhatalmazza a polgármestert 
(alpolgármestert) az eljárás során felmerülő további szükséges intézkedések megtételére. Az 
engedélyt a közbeszerzési eljárás iratanyagához eredetben csatolni kell. 
 
2.6.4 A közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges eseti döntéseket Tar Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester hozza meg. A 
döntés meghozatala előtt ki kell kérni a jegyző és bevonása esetén a külső szakértő 
véleményét. 
 
2.6.5 A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete határozatban hozza meg. 
 

2.7	Döntés	az	eljárásban,	tájékoztatás	a	döntésről	
	
2.7.1 Az eljárást lezáró döntés meghozatala a Közbeszerzési Döntéshozó Testület, azaz az 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatásköre. A Közbeszerzési Döntéshozó 
testület működésére a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
2.7.2 Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a Kbt szerint írásban 
tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés 
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi 
jelentkezésének egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes 
indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 
munkanapon belül. 
 
2.7.3 Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor 
külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az 
ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi 
jelentkezések elbírálásának befejezésekor az előző pont 
szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz 
lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton 
történő megküldésével teljesíti. 
 
2.7.4 Az Ajánlatkérőnek az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló 
tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján kell 
közzétennie. 
 
2.7.5 A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzétételével, illetőleg szerződéskötéssel zárul le. 
 

2.8	A	szerződéskötés	
	
2.8.1 Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Önkormányzat 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt 
munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, 
valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre 



bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 
 
2.8.2 A közbeszerzési szerződés megkötése a polgármester feladat- és hatásköre. A 
közbeszerzési szerződést a jegyző és a gazdaságvezető ellenjegyzi. 
 
2.8.3 Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
 
2.8.4 A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 
141. §-a alapján van lehetőség 
 
2.8.5Az Önkormányzat köteles a szerződés módosításáról külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben 
közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától számított tizenöt 
munkanapon belül kell feladni. A tájékoztató elkészítéséért és a tájékoztató megküldéséért a 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy, vagy megbízása alapján a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a felelős. 
 

2.9	A	közbeszerzések	lebonyolításának	ellenőrzése	
	
2.9.1 A közbeszerzési eljárások rendszeres ellenőrzése a jegyző hatáskörébe tartozik. Az 
ellenőrzéseket a belső ellenőrzés útján végzi. 
 
2.9.2 Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás 
szempontjainak előkészítésére, azok érvényesítésére az eljárás során. 
 
2.9.3 Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsoltban jogorvoslati eljárás indul, arról a 
polgármester köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni. 
 
2.9.4 A közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása során keletkezett dokumentumokat a 
közbeszerzési terv és az eljárás tárgya szerint rendezetten kell kezelni és az eljárás befejezését 
követően öt évig meg kell őrizni. 
 
2.9.5 Az Önkormányzat az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő 
év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának. Az éves statisztikai 
összegzés elkészítéséért a jegyző felelős. 
 

3.	ZÁRÓ	RENDELKEZÉSEK	
	
3.1.1 A szabályzat előírásait a Kbt-ben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. Amennyiben a 
beszerzés az Európai Unió által nyújtott pénzügyi forrásból valósul meg, jelen Szabályzatot a 
2014–2020 programozási időszakban a releváns rendeletekkel, valamint az adott projekthez 
kapcsolódó pályázati útmutatóval összhangban kell alkalmazni. 
 
3.1.2 Az Önkormányzatra háruló feladatok végrehajtásának rendjét a jegyző, a polgármester, 
az egyéb intézmények vezetői, belső utasítása határozza meg. 



 
3.1.3 Jelen Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba. 
 
3.1.4 Jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzési 
eljárásokra kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 30/ 2015. 
(III.25.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszíti. 
 
 
 
 
 
Tar, 2016. január 12. 
 
 
 
 
						Turopoli	Zsolt	 	 	 	 	 	 	Molnárné	 dr.	 Kontra	
Bernadett	
       polgármester                                                                                        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.sz. számú melléklet 

Tar  Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 
 

Titoktartási	és	Összeférhetetlenségi	Nyilatkozat	
 
Tar Község Önkormányzata (3073 Tar, Szondy György út 92.) részére………………………..  
……………………………………………………………….tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban fennálló összeférhetetlenségről. 
Alulírott, ……………………………………………………………………………………. 
(sz:…..……év………….hónap………... nap, anyja neve:…………………………………… ) 
 
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy velem szemben – a jelen közbeszerzési 
eljárással összefüggésben – összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 
Kijelentem továbbá, hogy az eljárással kapcsolatos megbízásom sem jogi, sem etikai 
szempontból nem összeférhetetlen, egyetlen ajánlat kedvező elbírálásában sem vagyok sem 
anyagilag, sem más szempontból érdekelve. Az ajánlattevőkkel perben, haragban nem állok. 
 
Tartózkodni fogok az ajánlatokból tudomásomra jutott adatok, információk, leírások 
bárminemű közvetlen, illetve közvetett felhasználásától, és kijelentem, hogy az ajánlatok 
tárgyában semmilyen szerzői, iparjogvédelmi igényem nincsen. 
 
Az eljárás során szerzett információkat bizalmasan kezelem. Tudomásul veszem, hogy a sajtó 
és az egyéb érdekeltek tájékoztatására a döntéshozónak van hatásköre. 
 
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ban foglaltak alapján az 
Ajánlatkérő fenti tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban, mint az eljárás 
előkészítésébe/eljárásba bevont személy kijelentem, hogy velem szemben a (Kbt.) 
meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 
 
25.	 § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az 
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. 
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében 
olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így 
különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös 
érdek miatt nem képes. 
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy 
szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóját az 
ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az 
eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti 
 
 
Tar, 2016. ……………………………….. 
 
 ………………………………… 
 aláírás 
 



 
2. számú melléklet 

Tar Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 
	

TAR	KÖZSÉG	ÖNKORMÁNYZATA	
3073		Tar,	Szondy	György	út	92.	
Tel:32/470-777,	Fax:32/470-444	
E-mail:	titkarsag@tarkozseg.hu	

www.tarkozseg.hu	
 
Szám: …/2016. 
                                                                                        Tárgy: Megbízás Közbeszerzési Bíráló  
                                                                                            Bizottságban  való közreműködésre. 
Ea.: …………………… 
 
 
Tar Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján megbízom 
……………………………………………………- t (név), hogy a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CVIII. törvény 27. § (4) bekezdése alapján Tar Község Önkormányzata által 
„………………………………………………………………………………………………...” 
tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban létrehozott Közbeszerzési Bíráló 
Bizottságban 
 

bizottsági	elnökként	/	tagként	
	
működjön közre. 
 
Bizottsági elnökként/tagként való működése során Tar Község Önkormányzata érdekeinek 
biztosításával, a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályokban és belső 
szabályozásokban foglaltaknak megfelelően, az eljárás tárgyára vonatkozó szakmai 
követelmények betartása és teljesítése érdekében kell eljárnia, írásbeli szakvélemény és 
döntési javaslat készítésével kell előkészítenie a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
meghozatalát. 
 
Jelen megbízás a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés alapján megkötésre kerülő 
szerződés aláírásának napjáig, amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, úgy az eljárást 
lezáró hirdetmény feladásának napjáig szól. 
 
Tar, 2016. ………………. 
 

…………………………………… 
               Turopoli	Zsolt	
 Polgármester 
 
A megbízást elfogadom és átvettem: 
 
Dátum: ………………………………… 
 
Aláírás: ……………………………….. 
 



 
3. számú melléklet 

Tar Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 
 

Tar	Község	Önkormányzatának	…….	évi	közbeszerzési	terve	
A	
közbeszerzés	
tárgya	 és	
mennyisége	

CPV	
kód	

Irány-
adó	
eljárás-
rend	

Irány-adó	
eljárás-
rend	

Időbeli	ütemezés	

az	 eljárás	
megindításának,	
illetve	 a	
közbeszerzés	
megvalósításának	
tervezett	
időpontja	

szerződés	
teljesítésének	
várható	 időpontja	
vagy	 a	 szerződés	
időtartama	 	
	 	 	

I.	
Árubeszerzés	

	 	 	 	 	

II.	
Szolgáltatás	

	 	 	 	 	

III.	 Építési	
ber.	

	 	 	 	 	

IV.	 Szolg.	
konc	 	

	 	 	 	 	

V.	 Építési	
konc.	

	 	 	 	 	

	 	 	 	
	
Záradék:	A közbeszerzési tervet Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../ 
20…..(…..) számú határozatával elfogadta.	
	

……………………………				
	 						Turopoli	Zsolt	 	
																																																																																																																			polgármester                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  1. számú függelék 

Tar Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához   
 
                                                                                                                                          

Közbeszerzési	jogszabályok	jegyzéke	
 
-2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről 
-308/2015. (X.27.) Korm.rend. a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 
teljesítésének és módosításának a Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzésről 
(MK.159/2015.) 
-310/2015. (X.28.) Korm. rend a tervpályázati eljárásokról (MK. 161/2015) 
-321/2015. (X.30.) Korm. rend. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 
(MK.163/2015) 
-322/2015. (X.30.) Korm.rend. az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
(MK.163/2015) 
-44/205. (XI.2.) MvM rend. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi 
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről (MK. 164/2015) 
-45/2015. (XI.2.) a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról (MK. 164/2015) 
-46/2015. (XI.2.) a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók előzetes regisztrációjáról 
(MK.164/2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. számú függelék 
Tar Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához   

2016	évi	közbeszerzési	értékhatárok	
 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68.-70. §-a 
értelmében: 
68. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nemzeti	közbeszerzési	értékhatár – kivéve a közszolgáltatói 
szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016.	január	1-jétől	2016.	december	31-éig	
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint. 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói	szerződésekre	vonatkozó	nemzeti	
közbeszerzési	értékhatár	2016.	január	1-jétől	2016.	december	31-éig 
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 
69. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás 
megrendelésre vonatkozó uniós	közbeszerzési	értékhatár – kivéve a közszolgáltatói 
szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016.	január	1-jétől	2016.	december	31-éig 
a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint 
ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a 
beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 134 000 euró, 
b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) 
pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 
2. mellékletében nem szerepel, 207 000 euró, 
c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. 
mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró. 
 
(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó 
uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt 
– 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 186 000 euró. 
(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási 
koncesszióra vonatkozó  uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 
31-éig 5 186 000 euró. 
(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására 
vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 
értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 
a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás 
eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, 
b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati 
eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes 
összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat. 
70. § (1) A 69. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói	szerződések	
esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés 



a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. 
december 31-éig a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 414 000 euró, 
b) építési beruházásra 5 186 000 euró, 
c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró. 
(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-
jétől 2016. december 31-éig 
a) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül 
sor, 
b) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak 
együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 69. §-ban meghatározott uniós értékhatárok 
forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az 
Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált összeget kell figyelembe venni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-37/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 8/2016. (I.20.) határozata 
 A Képviselő-testület megtárgyalta a Tar Község   
                                                   Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervét, azt a határozat  
                                                   1.sz. mellékletét képező melléklet szerint elfogadja. 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: rendezvény terv szerint 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 15.  
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ László Istvánné könyvtáros Tar 
5./ Balázs Gyuláné iskolaigazgató Tar 
6./ Fercsik Zsuzsanna óvodavezető Tar 
7./ Tar Községért Közalapítvány, Tar Lőrinc Baráti Kör, Kontyvirág Hagyományőrző  
     Egyesület, Tari Polgárőr Egyesület, Tari Nyugdíjas Egyesület, Egy a célunk Tarért  
     Egyesület. 
8/ Csonka Csaba plébánia kormányzó (Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 3073 Tar,  
     Kossuth út 8. 
9./ Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szabó Józsefné elnök 
10./ Irattár 
11./ hirdető tábla 



1.SZ. MELLÉKLET A 8/2016.(I.26.) HATÁROZATHOZ 

TAR KÖZSÉG 2016. ÉVI 
RENDEZVÉNYTERVEZETE 

Ideje A rendezvény megnevezése Helye Felelősök Tervezett 
költségek 

január	22.													
(péntek)	

Magyar	Kultúra	Napja																																																	
Himnusz	és	Szózat	versmondó	

verseny	

Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné																																			
Rózsa	Anita	

10	000	Ft	

március	10.						
(csütörtök)	

Műveltségi	vetélkedő	 Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné																																				
Rózsa	Anita	

10	000	Ft	

március	11.										
(péntek)	

Megemlékezés	az	1848/49-es																																														
Forradalom	és	Szabadságharc	

emlékére	

Általános	Iskola																																
Emlékmű	

Tar	Község	Önkormányzata											
Helyi	Intézmények					
Civilszervezetek	

5	000	Ft	

április	11.															
(hétfő)	

Költészet	Napja	vers	és	
mesemondóverseny	

Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné																																		
Rózsa	Anita	

10	000	Ft	



május	15.									
(vasárnap)	

Pünkösdi	Kosár	című	rendezvény																																											
Régiségek	tárháza	kiállítás	

Művelődési	Ház	
nagyterme	Internetkávézó																						
Önkormányzat	melletti	
terület	

Turopoli	Zsolt	
polgármester				Nagyné	Kis	
Anita	aljegyző												László	
Istvánné	könyvtáros												
Helyi	Intézmények																													
Civil	Szervezetek				
Egyházközösség	

200	000	Ft	

május	27.													
(péntek)	

Gyermeknap																																																
("Kicsi	vagyok	én,	majd	megnövök	én")																																																																																										
légvár,	csúszda,	játékos	vetélkedő	

Általános	Iskola	parkja	 Tar	Község	Önkormányzata	
(egyeztetve	az	Örökzöld	
Óvodával	és	a	helyi	
Általános	Iskolával)	

50	000	Ft	

szeptember	
24.	(szombat)	

Szüreti	Vigasságok																																																																			
(felvonulás,	bál)	

Faluközpont,	Fő	út																																																	
Művelődési	Ház	

Turopoli	Zsolt	
polgármester				Nagyné	Kis	
Anita	aljegyző												László	
Istvánné	könyvtáros												
Helyi	Intézmények																													
Civil	Szervezetek	

1.000.000	

szeptember	
25.	(vasárnap)	

Szent	Mihály	Napi	Búcsú		 Sportpálya										
Művelődési	Ház	

Turopoli	Zsolt	
polgármester				Nagyné	Kis	
Anita	aljegyző												László	
Istvánné	könyvtáros												
Helyi	Intézmények																													
Civil	Szervezetek	

szeptember	
29.	

(csütörtök)	

A	Magyar	Népmese	Napja	 Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné																																	
Balázs	Gyuláné																																
Fercsik	Zsuzsanna	

10	000	Ft	

szeptember	
30.				(péntek)	

Idősek	Napja	 Művelődési	Ház	
nagyterme		

Tar	Község	Önkormányzata	 100	000	Ft	



október	20.							
(csütörtök)	

Műveltségi	vetélkedő	 Könyvtári	Szolgáltató	Hely	 László	Istvánné																																		
Rózsa	Anita	

10	000	Ft	

október	21.											
(péntek)	

Nemzeti	Ünnep																																																																																														
az	1956-os	Forradalom	és	
Szabadságharc	emlékére																									

(fáklyás	felvonulás)	

Általános	Iskola	Emlékmű	 Tar	Község	Önkormányzata											
Helyi	Intézmények					
Civilszervezetek	

5	000	Ft	

december	5.											
(hétfő)	

Falu	Mikulása	 Helyi	Intézmények																																				
Falu	központja	

Tar	Község	Önkormányzata	 25	000	Ft	

december	23.							
(péntek)	

Karácsonyi	Vásár																																																																																								
Falu	Karácsonya	rendezvény	

Művelődési	Ház	és	az	
Önkormányzat	melletti	
terület																											
Művelődési	Ház	
nagyterme	

Tar	Község	Önkormányzata					
Turopoli	Zsolt	
polgármester				Nagyné	Kis	
Anita	aljegyző												László	
Istvánné	könyvtáros												
Helyi	Intézmények					
Civilszervezetek	

100	000	Ft	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-…………./2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 9/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közérdekű adatok közzétételéről szóló tájékoztatást 
megismerte és elfogadja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a honlap folyamatos feltöltését és 
aktualizálását a továbbiakban tartsa szem előtt. 
 
A közérdekű adatszolgáltatás díját a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek intézésének és kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
szabályzatában foglalt szerint helyben hagyja a testület. 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 



 

 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-43/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 10/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ” Nagy	Károly	kérelmének	-a	Tar	Liget	út	
30.	 szám	 előtti	 közkút	 visszaállítása	 -	
megtárgyalására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozza:	
1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy 
Károly kérelmét, a Tar Liget út 92. szám előtti közkút 
visszaállítása tárgyában elutasítja, mivel az ellentétben áll a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. törvény 
hatályos rendelkezésivel, ugyanis az ingatlanok vízellátását a 
közműre történő csatlakozással kell megoldani a törvény 55. 
§-a értelmében. 
 2./A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit, hogy a 
döntéséről értesítse a kérelmezőt.  
Határidő: 5 nap   
Felelős: Turopoli	Zsolt polgármester  
              Molnárné	Dr.	Kontra	Bernadett jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Nagy Károly 3073 Tar, Szondy György út 182. 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 



 

 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-36/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 11/2016. (I.20.) határozata 
 
 A Képviselő-testület megtárgyalta a szovjet temetési hellyel  
 kapcsolatos tájékoztatót, azt elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 
hogy vegye fel a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium 
illetve az Orosz követség képviselőivel és kezdeményezzen 
helyszíni bejárást. 
A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 
hogy készíttessen számításokat a temetési hely felújítására, 
illetve a temetési hely megszűntetésére és az exhumálás 
költségeire vonatkozóan. 
A Képviselő-testület az új, méltó temetési helyre történő 
áttemetést támogatja. 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 11. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatala 
     1055 Budapest Balaton utca 7-11 
5./ Irattár 



6./ hirdető tábla 
 

 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-42/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 12/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 
december 09-én hozott 149/2015. (XII.9.) sz. határozatot 
visszavonja     

 
    Határidő: azonnal 
    Felelős: polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     ________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-41/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 13/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
1.)    Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza Tar Község teljes közigazgatási területén a 
Településfejlesztési koncepció elkészítését és a 
településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat) felülvizsgálatát. 
  
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert Tar Község 
teljes közigazgatási területén a Településfejlesztési koncepció 
elkészítését és a településrendezési eszközeinek 
(Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 
felülvizsgálatához szükséges szerződés megkötése érdekében 
a Beszerzési Szabályzat szerinti Ajánlattételi felhívást 
tartalmazó előterjesztés nyújtsa be. 
  
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
földhivatali alaptérkép elkészítésének megrendelésére. 
    
4.) A Képviselő-testület a fedezetet a 2016. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 

  
  Határidő:  legkésőbb a 2016. márciusi ülés 

 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, 2016. február 22. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 



 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-40/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 14/2015. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
megtárgyalta a közétkeztetés szerződés  nélküli ellátásával 
kapcsolatos tájékoztatót. 

  
A Képviselő-testület a helyzet rendezése érdekében felkéri a 
polgármestert, hogy közétkeztetési feladat ellátására alábbi 
szolgáltatóktól kérjen ajánlatot: 
- MORKA és RON Kft. Bátonyterenye Jó szerencsét út 26. 
- SODEXO Magyarország Kft. 1143. Budapest, Ilka út 31. 
- Dr. Boczek Tibor Margit Kórház Pásztó 3060 Pásztó,  

 Semmelweis út 15-17. 
- Szentkút Fons Sacer, horvathgabor@vipmail.hu és a 
hatályos Beszerzési szabályzat szerinti ajánlattételi felhívást 
tartalmazó előterjesztést nyújtsa be jóváhagyásra. 
 
Határidő:  legkésőbb 2016. márciusi ülés 
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, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ MORKA és RON Kft. Bátonyterenye Jó szerencsét út 26. 
    SODEXO Magyarország Kft. 1143. Budapest, Ilka út 31. 
    Dr. Boczek Tibor Margit Kórház Pásztó 3060 Pásztó,  
 Semmelweis út 15-17. 
    Szentkút Fons Sacer, horvathgabor@vipmail.hu 
5./ Irattár 



6./ hirdető tábla 
 

 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-38/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 15/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. 
Bakonyi Tiborné 3073 Tar, Vidróczki út 4. szám alatti 
Pusztaszőlő zártkertben lévő 1369 és 1451 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására 
kérelme ügyében Turopoli Zsolt polgármester személyes 
érintettségének bejelentését tudomásul veszi, és a 
szavazásból kizárja. 

  
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-39/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  1. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 16/2016. (I.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Dr. Bakonyi Tiborné 3073 Tar, Vidróczki út 4. 
szám alatti lakosnak az önkormányzati tulajdonú Pusztaszőlő 
zárkertben lévő 1369 és 1451 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására 
irányuló kérelmét és az alábbi döntés hozta: 

 
1. A Képviselő-testület nem jelöli ki a Tar zártkert 1369 

hrsz-ú és a Tar zártkert 1451 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanokat értékesítésre.  

  
2. A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt 

polgármestert/ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyzőt, 
hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

      
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester/ jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 22. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Dr. Bakonyi Tiborné 3073 Tar, Vidróczki út 4. 
5./ Irattár 



6./ hirdető tábla 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-35/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 2-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  2. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 17/2016. (II.2.) határozata 

A Képviselő-testület a 2016. február 2-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
1.) A kötelező betelepítési kvótát elutasító kezdeményezés 
megtárgyalása. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 4. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-34/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 2-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  2. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 18/2016. (II.2.) határozata 
Tar Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési 
kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a 
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a 
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
 
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel 
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a 
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 
magyar embereket. 
 
A képviselő testület támogatja a Kormány azon törekvését, 
amely a betelepítési kvóta megvalósítását kívánja 
megakadályozni. 
 
Határidő: soron kívül 
Felelős: polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 4. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Becsó Zsolt országgyűlési képviselő 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-35/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott  
közös testületi üléséről készült  3. sz. jegyzőkönyvéből 

19/2016.(II.11.) számú határozata 
1. Javaslat Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetésére   
Előterjesztők: polgármesterek 

 
2. Javaslat a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 

Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás II. számú 
módosítására és egységes szerkezetben foglalására 
Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
3. Javaslat a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) I. 
számú módosítására és egységes szerkezetben 
foglalására 
Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
4. Egyebek 

 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
   
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. április 12. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 



 
 
Iktatószám: 22-………/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott  
közös testületi üléséről készült  3. sz. jegyzőkönyvéből 

20/2016.(II.11.) számú határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  – mint fenntartó 
– a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
1.) A 2016. évi költségvetési évben a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 63.866 ezer forint; melyből 
     aa) intézmény finanszírozás 63.866 ezer forint 
                  ebből: állami támogatás 61.051 ezer forint 
                            települések hozzájárulása:  
   - Alsótold, Kozárd: 557 ezer forint 
   - Tar: 1.945 ezer forint 
   - Szurdokpüspöki: 313 ezer forint 
b) kiadási főösszege: 63.866 ezer forint, melyből 
 ba) személyi juttatások:   44.722 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 12.083 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   7.061 ezer forint, 
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő.  
2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren 
kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint 
összegben határozzák meg.  
3.)  A képviselő-testületek megbízzák Szurdokpüspöki Község 
Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésének Szurdokpüspöki Községi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: Sándor Szandra Éva polgármester, Dr. Hajasné Banos Márta 
polgármester, Turopoli Zsolt polgármester, Pintér Miklós Ervin 
polgármester 
a végrehajtásért: Molnárné dr. Kontra Bernadett  jegyző. 

 
 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
   
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. április 12. 



       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-74/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott  
közös testületi üléséről készült  3. sz. jegyzőkönyvéből 

21/2016.(II.11.) számú határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglaltakra a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal bővítéséről és fenntartásáról 
szóló megállapodás – e határozat mellékletét képező - II számú 
módosítását 2016. március 1-jei hatállyal jóváhagyja.   

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságát értesítse  

 
Határidő: az aláírásra a testületi ülést követően, illetve szöveg 
szerint 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester  

  Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
   
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. április 12. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 

 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-75/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott  
közös testületi üléséről készült  3. sz. jegyzőkönyvéből 
                                               22/2016.(II.11.) számú határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglaltakra az e határozat 
mellékletét képező - Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal bővítéséről és fenntartásáról szóló egységes szerkezetű 
megállapodást 2016. március 1-jei hatállyal jóváhagyja.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
A Képviselő felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár 
Nógrád Megyei Igazgatóságát értesítse  
 
Határidő: az aláírásra a testületi ülést követően, illetve szöveg 
szerint 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester  
 
 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
   
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. április 12. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-76/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott  
közös testületi üléséről készült  3. sz. jegyzőkönyvéből 

23/2016.(II.11.) számú határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény. 84.§-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
10.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
(SZMSZ) I. számú módosítását jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
szabályozás tartalmának megismertetéséről. 
 
Határidő: az ülést követően azonnal 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
 
 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
   
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. április 12. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-77/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott  
közös testületi üléséről készült  3. sz. jegyzőkönyvéből 

24/2016.(II.11.) számú határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84.§-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 
10.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal - I. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) 
jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
szabályozás tartalmának megismertetéséről. 
 
Határidő: az ülést követően azonnal 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
   
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. április 12. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-78/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott  
közös testületi üléséről készült  3. sz. jegyzőkönyvéből 

25/2016.(II.11.) számú határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a 
Háziorvosi ügyelet átszervezésével kapcsolatos tájékoztatót. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy keresse meg Pásztó 
Város Önkormányzatának tisztségviselőit és a 2015. szeptember 25-i 
ülésen hozott döntésében foglaltak végrehajtásáról kérjen beszámolót  
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 

 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
   
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. április 12. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-56/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 26/2016. (II.15.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 148/2016.  
 (XII.9.) számú határozatával elfogadott üléstervében a február  
 15-ére tervezett ülés 5. napirendi pontját „2016. évi  
 teljesítménykövetelmény  célok meghatározása a  
 Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal  
 köztisztviselői részére”  
 napirendjéről leveszi. 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 29. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-67/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 27/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
február 15-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi  
     költségvetésére. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                            Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb  
     eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Kis Zsoltné ig.-i ügyintéző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ A Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati  
     kötelezettség teljesítéséről. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
     Előterjesztő: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
4./ Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságolási  
     ütemtervére. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 

   Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
     Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
5./ Javaslat Tar Község Vízkár elhárítási tervének  
     elfogadására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat Tari Örökzöld Óvoda Alapító okiratának  
     módosítása. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 



     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                            Fercsik Zsuzsanna mb óvodavezető 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                           Fercsik Zsuzsanna mb óvodavezető 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat „a Mária-tisztelet zarándok és búcsú hagyománya   
     Magyarországon és a Kárpát-medencében” a szellemi – 
     kulturális örökség nemzeti jegyzékébe történő felvételének  
     támogatására. 
     A határozat elfogadása: minősített többség 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Tari Polgárőr Egyesület székhely áthelyezési kérelme 
     A határozat elfogadása: minősített többség 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
10./ Javaslat Tar Községért Közalapítvány székhelyének  
       áthelyezésére. 
      A határozat elfogadása: minősített többség 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
           
11./ Javaslat Tar Községért Közalapítvány létesítő okiratának  
     módosítására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Egyebek 

- Tájékoztatás 2016. évi Startmunka mintaprogram és    
   önkormányzati útőr mintaprogramról. 
   Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 29. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-63/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 28/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Tari Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetésére vonatkozó 
javaslatot. 
A Képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda 2016. évi 
költségvetését elfogadja. 
A Tari Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése e határozat 
1.sz. mellékletét képezi. 

 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 29. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Örökzöld Óvoda Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
5./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi előadó 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 
 
 

 
 
 
 



3. számú melléklet: az 1/2016. (II.18.) Önkormányzati rendelethez 
 

Tar Községi Önkormányzat költségvetési szervének (Tari Örökzöld Óvoda)  költségvetési mérlege 
 

 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások 
 A B C D A B C D 

1 
Rovatok 2016. 

terv 

2015. 
várhat
ó tény 

2015. 
Ei. Rovatok 2016. 

terv 

2015. 
várható 

tény 

2015. 
Ei. 

2 B111. Helyi önkormányzatok 
működésének általános támogatása 

   K11. Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai 

20.218 17.308 18.066 

3 B112. Települési önkormányzatok egyes 
köznevelési feladatainak támogatása 

   K12. Külső személyi juttatások 100 190 0 

4 B113. Települési önkormányzatok 
szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása 

   K1. Személyi juttatások 20.318 17.498 18.066 

5 B114. Települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak támogatása 

   K2. Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

5.702 4.992 5.188 

6 B115. Működési célú költségvetési 
támogatások és kiegészítő támogatások 

   K31. Készletbeszerzés 1.902 278 365 

7 B116. Elszámolásból származó bevételek    K32. Kommunikációs 
szolgáltatások 

160 155 
 

200 

8 B11. Önkormányzatok működési 
támogatásai 

0 0 0 K33. Szolgáltatási kiadások 5.991 
 

5.883 1.680 

9 B12. Elvonások és befizetések bevételei    K34. Kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások 

   

10 B13. Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülről 

   K35. Különféle befizetések és 
egyéb dologi kiadások 

2.426 2.028 833 

11 B14. Működési célú visszatérítendő    K3. Dologi kiadások 10.479 8.344 3.078 



támogatások, kölcsönök visszatérülése 
12 B15. Működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről 

   K41. Társadalombiztosítási 
ellátások 

   

13 B16. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 

   K42. Családi támogatások    

14 B1. Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  

0 0 0 K43. Pénzbeli kárpótlások, 
kártérítések 

   

15 B21. Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások 

   K44. Betegséggel kapcsolatos 
(nem társadalombiztosítási) 
ellátások 

   

16 B22. Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülről 

   K45. Foglalkoztatással, 
munkanélküliséggel kapcsolatos 
ellátások 

   

17 B23. Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 

   K46. Lakhatással kapcsolatos 
ellátások 

   

18 B24. Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről 

   K47. Intézményi ellátottak 
pénzbeli juttatásai 

   

19 B25. Egyéb felhalmozási célú 
támogatások bevételei államháztartáson 
belülről 

   K48. Egyéb nem intézményi 
ellátások 

   

20 B2. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

0 0 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 

21 B31. Jövedelemadók    K501. Nemzetközi kötelezettségek    
22 B32. Szociális hozzájárulási adó és 

járulékok 
   K5021. A helyi önkormányzatok 

előző évi elszámolásából származó 
kiadások 

   

23 B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó adók 

   K5022. A helyi önkormányzatok 
törvényi előíráson alapuló 
befizetései 

   

24 B34. Vagyoni típusú adók    K5023. Egyéb elvonások,    



befizetések 
25 B35. Termékek és szolgáltatások adói    K502. Elvonások és befizetések 0 0 0 
26 B36. Egyéb közhatalmi bevételek    K503. Működési célú garancia- és 

kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson belülre 

   

27 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 K504. Működési célú 
visszatérítendő támogatok, 
kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre 

   

28 B401. Készletértékesítés ellenértéke    K505. Működési célú 
visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre 

   

29 B402. Szolgáltatások ellenértéke    K506. Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson 
belülre 

   

30 B403. Közvetített szolgáltatások 
ellenértéke 

   K507. Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson kívülre 

   

31 B404. Tulajdonosi bevételek    K508. Működési célú 
visszafizetendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre 

   

32 B405. Ellátási díjak 208 503 0 K509. Árkiegészítések, 
ártámogatások 

   

33 B406. Kiszámlázott általános forgalmi 
adó 

   K510. Kamattámogatások    

34 B407. Általános forgalmi adó 
visszatérítése 

   K511. Működési célú támogatások 
az Európai Uniónak 

   

35 B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből 
származó bevételek 

   K512. Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson 
kívülre 

   



36 B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és 
kamatjellegű bevételek 

   K513. Tartalékok    

37 B408. Kamatbevételek és más 
nyereségjellegű bevételek 

   K5. Egyéb működési célú 
kiadások 

0 0 0 

38 B4091. Részesedésekből származó 
pénzügyi műveletek bevételei 

   K61. Immateriális javak 
beszerzése, létesítése 

   

39 B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek 
bevételei 

   K62. Ingatlanok beszerzése, 
létesítése 

   

40 B409. Egyéb pénzügyi műveletek 
bevételei 

   K63. Informatikai eszközök 
beszerzése, létesítése 

 51  

41 B410. Biztosító által fizetett kártérítés    K64. Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése 

 50  

42 B411. Egyéb működési bevételek    K65. Részesedések beszerzése    
43 B4. Működési bevételek 208 503 0 K66. Meglévő részesedések 

növeléséhez kapcsolódó kiadások 
   

44 B51. Immateriális javak    K67. Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó 
 

 27  

45 B52. Ingatlanok értékesítése    K6. Beruházások 0 128 0 
46 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése    K71. Ingatlanok felújítása    
47 B54. Részesedések értékesítése    K72. Informatikai eszközök 

felújítása 
   

48 B55. Részesedések megszüntetéséhez 
kapcsolódó bevételek 

   K73. Egyéb tárgyi eszközök 
felújítása 

   

49 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 K74. Felújítási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó 

   

50 B61. Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson kívülről 

   K7. Felújítások 0 0 0 

51 B62. Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése az 
Európai Uniótól 

   K81. Felhalmozási célú garancia- 
és kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson belülre 

   



52 B63. Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől 

   K82. Felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatok, 
kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre 

   

53 B64. Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről 

   K83. Felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre 

   

54 B65. Egyéb működési célú átvett 
pénzeszköz 

   K84. Egyéb felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson 
belülre 

   

55 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 K85. Felhalmozási célú garancia- 
és kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson kívülre 

   

56 B71. Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson kívülről 

   K86. Felhalmozási célú 
visszafizetendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre 

   

57 B72. Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése az 
Európai Uniótól 
 

   K 87. Lakástámogatás    

58 B73. Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől 
 

   K88. Felhalmozási célú 
támogatások az Európai Uniónak 

   

59 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről 

   K89. Egyéb felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson 
kívülre 

   

60 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 

   K8. Egyéb felhalmozási célú 
kiadások  

0 0 0 



61 B7. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0     
62 B813Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 
65 55 0     

63 B816 Központi irányító szervi támogatás 36.226 31.711 26.332     
64 B8. Finanszírozási bevételek 36.291 31.766 26.332     
65 Költségvetési bevételek  

(B1+B2+....+B7) 
36.499 32.269 26.332 Költségvetési kiadások  

(K1+K2+....+K8) 
36.499 30.962 26.332 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-62/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 29/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, 
valamint a 120/2015.(IX.25.), 121/2015.(IX.25.), 122/2015. 
(IX.25.), 123/2015.(IX.25, 126/2015.(X.29.), 
127/2015.(X.29.), 134/2015.(XI.11.), 140/2015.(XI.26.), 
145/2015.(XII.9.), 146/2015.(XII.9.), 151/2015.(XII.9.), 
152/2015.(XII.9.), 153/2015.(XII.9.),  határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 29. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-61/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 30/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a 
Pénzügyi Bizottságnak a képviselők és hozzátartozóik, a 
megbízott bizottsági tagok és hozzátartozói 2016. évi 
vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről szóló 
beszámolóját, azt elfogadja. 
 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 29. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 

 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-60/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 31/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Turopoli 
Zsolt polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét a 
határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 29. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-51/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 32/2016. (II.15.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a  
 Tar Község Vízkár- elhárítási tervét. 
 A Képviselő-testület a VÍZGYŰJTŐ Tervező Iroda 3100  
 Salgótarján, Berzsenyi D. út 21 Handó Attila vízgazdálkodási  
 szakértő által készített 01/2016, 02/2016 tervszámú Tar  
 Község Vízkár-elhárítási Tervét elfogadja. 
 A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert,  
 hogy a vízkár-elhárítási tervet elbírálás végett küldje meg a  
 Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és  
 Öntözési Osztály 1088 Budapest, Rákóczi út 41. részére. 
 A felülvizsgált tervet küldje meg a Nógrád  Megyei  
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 24. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály 1088  
    Budapest, Rákóczi út 41.  
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-54/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 33/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(2) bekezdése alapján a Tari Örökzöld Óvoda Alapító 
okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
Határidő: 2016. február 26.  
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
             Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 24. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Magyar Államkincstár 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15. 
5./ Tari Örökzöld Óvoda Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
6./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
7./ Irattár 
8./ hirdető tábla 

 



 
 

1.sz.	melléklet	a	33/2016.(II.15.)	sz.	határozathoz	
Okirat	száma:		

Módosító	okirat	
A	 Tari	 Örökzöld	 Óvoda	 a	 Tar	 Község	 Önkormányzata	 által	 2014.	 március	 27.	
napján	kiadott	alapító	okiratát	az	államháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	
8/A.	 §-a	 és	 a	 nemzeti	 köznevelésről	 szóló	 2011.	 évi	 CXC.	 törvény	 21.	 §	 (2)	
bekezdése	alapján	–	a	Tar	Község	Önkormányzat	Képviselő-testületének	33/2016.	
(II.	15.)	számú	határozatára	figyelemmel	–	a	következők	szerint	módosítom:	
	
	
1. Az	alapító	okirat	bevezető	szövege	az	alábbiak	szerint	módosul:	„Az	államháztartásról	

szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	8/A.	§-a	és	a	nemzeti	köznevelésről	szóló	2011.	évi	CXC.	
törvény	 21.	 §	 (2)	 bekezdése	 alapján	 a	 Tari	 Örökzöld	 Óvoda	 alapító	 okiratát	 a	
következők	szerint	adom	ki:”	

2. Az	alapító	okirat	4.3.	pontja	a	következő	kormányzati	funkcióval	egészül	ki:	

„7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 
3. Az	alapító	okirat	6.3.	pontjában	az	alábbi	szöveg	kerül:	

„6.3.	 gazdálkodásával	 összefüggő	 jogosítványok:	 Gazdasági	 szervezettel	 nem	 rendelkező	
költségvetési	szerv,	gazdálkodási	 feladatait	Szurdokpüspöki	Közös	Önkormányzati	Hivatal	Tari	
Kirendeltség	(3073	Tar,	Szondy	György	út	92.)	látja	el.”	

4. Az	alapító	okirat	Záró	rendelkezésében	szereplő	szöveg	helyébe	az	alábbi	szöveg	

kerül:	

„Jelen	alapító	okiratot	a	törzskönyvi	nyilvántartásba	történő	bejegyzés	napjától	kell	alkalmazni,	
ezzel	 egyidejűleg	 a	 költségvetési	 szerv	 2014.	 március	 27.	 napján	 kelt	 alapító	 okiratot	
visszavonom.”	

	
	

Jelen	módosító	 okiratot	 a	 törzskönyvi	 nyilvántartásba	 történő	 bejegyzés	 napjától	 kell	
alkalmazni.	

Kelt:	Tar,	2016.	február	15	

P.H.	

Turopoli	Zsolt	
polgármester	

 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-55/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 34/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(2) bekezdése alapján a Tari Örökzöld Óvoda Alapító okiratát 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a határozat 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

       Határidő: 2016. február 26. 
   Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
                 Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 24. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Magyar Államkincstár 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15. 
5./ Tari Örökzöld Óvoda Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
6./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
7./ Irattár 
8./ hirdető tábla 
 

 
 
 



 
 
 

1.sz.	melléklet	a	34/2016.	(II.15.)	sz.	határozathoz	
Okirat	száma:		

Alapító	okirat	
módosításokkal	egységes	szerkezetbe	foglalva	

Az	 államháztartásról	 szóló	 2011.	 évi	 CXCV.	 törvény	 8/A.	 §-a	 és	 a	 nemzeti	
köznevelésről	 szóló	 2011.	 évi	 CXC.	 törvény	 21.	 §	 (2)	 bekezdése	 alapján	 a	 Tari	
Örökzöld	Óvoda	alapító	okiratát	a	következők	szerint	adom	ki:	

1. ................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	

megnevezése,	székhelye,	telephelye	

1.1. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	
1.1.1. .................................................................................................................................. m

egnevezése:	Tari	Örökzöld	Óvoda	

1.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	
1.2.1. .................................................................................................................................. s

zékhelye:	3073	Tar,	Szondy	György	út	156.	

2. ................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	

alapításával	és	megszűnésével	összefüggő	rendelkezések	

2.1. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	alapításának	dátuma:	1979.	január	1.	

2.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	alapítására,	átalakítására,	megszüntetésére	jogosult	szerv	
2.2.1. .................................................................................................................................. m

egnevezése:	Tar	Község	Önkormányzata	
2.2.2. .................................................................................................................................. s

zékhelye:	3073	Tar,	Szondy	György	út	92.	

3. ................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	irányítása,	felügyelete	



3.1. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	irányító	szervének	
3.1.1. .................................................................................................................................. m

egnevezése:	Tar	Község	Önkormányzatának	Képviselő-testülete	
3.1.2. .................................................................................................................................. s

zékhelye:	3073	Tar,	Szondy	György	út	92.	

3.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	fenntartójának	
3.2.1. .................................................................................................................................. m

egnevezése:	Tar	Község	Önkormányzata	
3.2.2. .................................................................................................................................. s

zékhelye:	3073	Tar,	Szondy	György	út	92.	

4. ................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	tevékenysége	

4.1. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	közfeladata:	A	Magyarország	helyi	önkormányzatairól	szóló	2011.	évi	
CLXXXIX.	törvény	13.	§	(1)	bekezdés	6.	pontja	és	a	nemzeti	köznevelésről	szóló	2011.	évi	
CXC.	törvény	8.	§	(1)	és	(4)	bekezdése	szerinti	feladatok	ellátása	a	hatályos	jogszabályok	és	
nevelési	program	szerint.	

4.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	főtevékenységének	államháztartási	szakágazati	besorolása:	

	 szakágazat	
száma	

szakágazat	megnevezése	

1	 851020	 Óvodai	nevelés	

4.3. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	 szerv	 alaptevékenysége:	 Az	 óvoda	 a	 gyermek	 hároméves	 korától	 a	
tankötelezettség	kezdetéig	nevelő	intézmény.	Az	óvoda	felveheti	azt	a	gyermeket	is,	aki	a	
harmadik	 életévét	 a	 felvételtől	 számított	 fél	 éven	 belül	 betölti,	 feltéve,	 hogy	minden,	 az	
érintett	 településen	 lakóhellyel,	 ennek	 hiányában	 tartózkodási	 hellyel	 rendelkező	
hároméves	 és	 annál	 idősebb	 gyermek	 óvodai	 felvételi	 kérelme	 teljesíthető.	 Az	 óvodai	
nevelés	 szakasza,	 amely	 a	 gyermek	 hároméves	 korában	 kezdődik,	 és	 addig	 az	 időpontig	
tart,	ameddig	a	gyermek	a	tankötelezettség	teljesítését	meg	nem	kezdi.	

4.4. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	alaptevékenységének	kormányzati	funkció	szerinti	megjelölése:	

	 kormányzati	
funkciószám	

kormányzati	funkció	megnevezése	

1	 091110	 Óvodai	nevelés,	ellátás	szakmai	feladatai	

2	 091120	 Sajátos	nevelési	igényű	gyermekek	óvodai	nevelésének,	
ellátásának	szakmai	feladatai		

3	 091130	 Nemzetiségi	óvodai	nevelés,	ellátás	szakmai	feladatai	



4	 091140	 Óvodai	nevelés,	ellátás	működtetési	feladatai		
5	 096015	 Gyermekétkeztetés	köznevelési	intézményben	
6	 096025	 Munkahelyi	étkeztetés	köznevelési	intézményben	
7	 104037	 Intézményen	kívüli	gyermekétkeztetés	

4.5. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	illetékessége,	működési	területe:	Tar	község	közigazgatási	területe.	

4.6. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	 szerv	vállalkozási	 tevékenységének	 felső	határa:	Vállalkozói	 tevékenységet	
nem	végez.	

5. ................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	szervezete	és	működése	

5.1. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	 szerv	 vezetőjének	megbízási	 rendje:	A	 közalkalmazottak	 jogállásáról	 szóló	
1992.	 XXXIII.	 törvény	 23.	 §	 alapján.	 	 Az	 óvodavezetőt	 a	 képviselő-testület	 nevezi	 ki	 –	 a	
vonatkozó	 jogszabályok	 szerint	 határozott	 időre,	 pályázati	 eljárás	 útján.	 Az	 egyéb	
munkáltatói	jogokat	a	polgármester	gyakorolja.	

5.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szervnél	alkalmazásban	álló	személyek	jogviszonya:	

	 foglalkoztatási	jogviszony	 jogviszonyt	szabályozó	jogszabály	

1	 közalkalmazotti	jogviszony	 közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	XXXIII.	
törvény	

6. ................................................................................................................. A
	köznevelési	intézményre	vonatkozó	rendelkezések	

6.1. .............................................................................................................................................. A
	köznevelési	intézmény	
6.1.1. .................................................................................................................................. t

ípusa:	Óvoda	
6.1.2. .................................................................................................................................. a

lapfeladatának	 jogszabály	 szerinti	 megnevezése:	 Óvodai	 nevelés,	 nemzetiséghez	
tartozók	 óvodai	 nevelése,	 a	 többi	 gyermekkel,	 tanulóval	 együtt	 nevelhető	 sajátos	
nevelési	igényű	gyermekek	óvodai	nevelése.	

6.1.3. .................................................................................................................................. g
azdálkodásával	 összefüggő	 jogosítványok:	Gazdasági	 szervezettel	 nem	 rendelkező	
költségvetési	szerv,	gazdálkodási	 feladatait	Szurdokpüspöki	Közös	Önkormányzati	
Hivatal	Tari	Kirendeltség	(3073	Tar,	Szondy	György	út	92.)	látja	el.	



6.2. .............................................................................................................................................. A
	feladatellátási	 helyenként	 felvehető	 maximális	 gyermek-,	 tanulólétszám	 a	 köznevelési	
intézmény	

	 feladatellátási	hely	megnevezése	 tagozat	
megjelölése	

maximális	
gyermek-,	
tanulólétszám	

1	 Tari	Örökzöld	Óvoda	 	 60	fő	

6.3. .............................................................................................................................................. A
	feladatellátást	szolgáló	ingatlanvagyon:	

	

ingatlan	címe	 ingatlan	
helyrajzi	
száma	

vagyon	feletti	
rendelkezés	
joga	vagy	a	
vagyon	
használati	joga	

az	ingatlan	
funkciója,	célja	

1	 3073	Tar,	Szondy	György	út	
156.	

828	 vagyon	
használati	joga	

óvodai	nevelés	

7. ................................................................................................................. Z
áró	rendelkezés	

Jelen	 alapító	 okiratot	 a	 törzskönyvi	 nyilvántartásba	 történő	 bejegyzés	 napjától	 kell	
alkalmazni,	ezzel	egyidejűleg	a	költségvetési	szerv	2014.	március	27.	napján	kelt	alapító	
okiratot	visszavonom.	

Kelt:	Tar,	2016.	február	15.	

P.H.	

Turopoli	Zsolt	
polgármester	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-66/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 35/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) 
bekezdés b.) pontja alapján a fenntartásában működő Tari 
Örökzöld Óvoda heti és éves nyitva tartásának idejét a 
következők szerint határozza meg: 

 
1.) A Képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda heti nyitva 
tartását a 2015/2016. nevelési évben hétfőtől- péntekig 6:30 
órától 16:30 óráig heti 50 órában állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület a 2015/2016.-os nevelési évben a 
Tari Örökzöld Óvoda nyári nyitva tartásának ütemezését az 
alábbiak szerint határozza meg: 
A Tari Örökzöld Óvoda a 2015/2016. nevelési évben –amely 
2015. szeptember 1-jétől –2016. augusztus 31-ig tart – 2016. 
július 18. naptól 2016. augusztus 14. napig zárva tart. 
 
3.) A Képviselő- testület utasítja a megbízott óvodavezetőt, 
hogy a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva és nyitvatartási 
időpontjáról haladéktalanul a helyben szokásos módon 
tájékoztassa a szülőket! 
Határidő: 2016. február 15.  
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
         Fercsik Zsuzsanna megbízott óvodavezető 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. február 29. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Tari Örökzöld Óvoda Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-65/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 36/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a 
Mária Út Közhasznú Egyesület kérelmét, melyben támogatói 
nyilatkozatot kértek arra vonatkozóan, hogy az 
Önkormányzat, mint a Mária Út Közhasznú Egyesület tagja 
támogassa az Egyesület azon kérelmét, „a Mária-tisztelet 
zarándok és búcsú hagyománya Magyarországon és a Kárpát-
medencében” a szellemi-kulturális örökség nemzeti jegyzékbe 
történő felvételét. 
A Képviselő-testület egyetért és támogatja a kezdeményezést, 
és felhatalmazza Turopoli Zsolt polgármestert a támogatói 
nyilatkozat aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 29. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Mária Út Közhasznú Egyesület 8200 Veszprém, Házgyári út 7. 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-64/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 37/2016. (II.15.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  
 a Tari Polgárőr Egyesület székhelyhasználatának  
 módosítására vonatkozó kérelmét azt elfogadja. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
hozzájárulást adja, hogy a Tari Polgárőr Egyesület a Tar 
Község Önkormányzata épületét 3073 Tar, Szondy György út 
92. (hrsz: 663/2) székhelyként használja. 
A Képviselő-testület az 5/2007. (II.13.) sz. határozatában a 
3073 Tar, Szondy György út 55 szám alatti épületre megadott 
székhelyhasználati hozzájárulását visszavonja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a székhelyhasználati hozzájárulást aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 24. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Tari Polgárőr Egyesület Balogh János elnök 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 
 
 



 
 

 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-59/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 38/2016. (II.15.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata  Képviselő-testület megtárgyalta  
 a Tar Községért Közalapítvány székelyének áthelyezésére és a  
 székhelyhasználat címének módosítására vonatkozó javaslatot  
 azt elfogadja. Tar Község Önkormányzatának Képviselő- 
 testülete hozzájárulását adja, hogy a Tar Községért  
 Közalapítvány a Tar Szondy György út 92. (hrsz: 663/2)  
 székhelycímként használja. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt  
 polgármestert, hogy a székhelyhasználati hozzájárulást aláírja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 24. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Tar Községért Közalapítvány Bognár Balázs elnök 



5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-………/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 39/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar 
Községért Közalapítvány tagságban személyesen érintett 
képviselők Bognár Balázs és Tóth József esetében hozzájárul 
ahhoz, hogy az érintett képviselők a szavazásban részt 
vegyenek 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 24. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-58/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 40/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

 1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TAR 
KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY alapító okiratának 
módosítást a határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja úgy, hogy: 
a.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tar 
Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének és 
tagjainak jelöli:  
Elnök:Bognár Balázs (3073 Tar, Szondy György út 59.) 
 
Tag: Tóth József (3073 Tar, Sport út 17.) 
 
Tag: Csépe Attila (3073 Tar, Sport út 35.) 
 
Tag: Nagy Károly (3073 Tar, Szondy György út 33/a) 
 
Tag: Erki Tiborné (3073 Tar, Toldi út 1.) 
 
b./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tar 
Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának 
jelöli: 
 
Tag: Juhászné Mustó Mária (3073 Tar, Petőfi út 4.) 
 
Tag: Strémen Géza Zoltán (3073 Tar, Szondy György út 119.) 
 
Tag: Battáné Bózsár Mária (3073 Tar, Zrínyi út 8.) 
 
2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a 
polgármestert, hogy a TAR KÖZSÉGÉRT 



KÖZALAPÍTVÁNY-nak a Balassagyarmati Törvényszéken 
az átvezetést- jegyző bevonásával- 30 napon belül 
kezdeményezze, továbbá felhatalmazza, hogy a szükséges 
nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 24. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Kuratórium elnöke, tagjai 
5./ Felügyelő bizottság tagjai 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-57/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 41/2016. (II.15.) határozata 
 A Képviselő-testület a Tar Község Közalapítvány Egységes  
 szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 
 Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat e határozat  
 1.sz. mellékletét képezi. 
 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 24. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Tar Községért Közalapítvány Bognár Balázs elnök 
5./ Balassagyarmati Törvényszék 2660 Balassagyarmat Civitas Fortissima tér 4. 
6./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna Pénzügyi előadó helyben 
7./ Könyvtári Szolgáltató hely Tar 
8./ Irattár 
9./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.sz. melléklet a 41/2016.(II.15.) önkormányzati határozathoz 
 

Tar Községért Közalapítvány Alapító okirata 
(egységes szerkezet) 

 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) jelen Alapító 
okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény 3:378-3:402.§-ai és a 2006.évi 
LXV. törvény rendelkezései alapján tartós közérdekű cél megvalósítására határozatlan időre 
Közalapítványt hoz létre. 
 
 l./ A Közalapítvány neve: TAR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (továbbiakban:   
                                            Közalapítvány). 
 
 2./ A Közalapítvány székhelye: 3073 Tar, Szondy György út 92. 
 
 3./ A Közalapítvány célja: Tar Község Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok anyagi  
            forrásának biztosítása. 
 
Így közfeladatnak minősül különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és 
természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízgazdálkodás, a 
csapadékvíz-elvezetés. a csatornázás, a köztemető fenntartása, köztisztaság és a 
településtisztaság biztosítása, egészségügyi és szociális gondoskodás, a közösségi tér 
biztosítása, a közművelődési, oktatási, kulturális, művészeti tevékenység, sport támogatása, az 
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 
 
 4./ A Közalapítvány jogállása, jellege 
 
      A Közalapítvány önálló jogi személy. 
      A Közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a 
nyilvánosság,  
      az egyéni és közösségi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. 
      A Közalapítvány pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és  
      azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
 5./ Csatlakozás a Közalapítványhoz 
 
      A Közalapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi állampolgárságú  
      (székhelyű) természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társulás, aki  
      a Közalapítvány célkitűzéseit elfogadja és támogatja, pénzbeli hozzájárulását befizeti,  
      illetve nem pénzbeli hozzájárulását a Közalapítvány rendelkezésére bocsátja. 
 
      A csatlakozók a pénzbeli, természetbeli támogatással nem válnak alapítókká. A  
      Közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium  
      mérlegeli a melljelölt cél megvalósíthatóságának feltételeit. Amennyiben a megjelölt cél 



      megvalósítására reális esélyt nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 
 
 
 6./ A Közalapítvány vagyona, gazdálkodása 
 
6.1./ A Közalapítvány induló vagyona 150.000 Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint, amelyet  
             az Alapító Tar Község Önkormányzata biztosított. Az Alapító az induló vagyon  
             összegét az alapítást kimondó határozat elfogadását követően, a bankszámla  
             megnyitásakor már a Közalapítvány rendelkezésére bocsátotta. Az Alapító és a  
             csatlakozó a Közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem  
             követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a  
 rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az Alapító  és a csatlakozó jogutódjára is. 
 
6.2./ A Közalapítvány vagyona növekedhet az Alapító további támogatásával, a 

közalapítványi vagyon hozadékával, a Közalapítványhoz csatlakozók felajánlásainak 
elfogadásával, a pályázat útján nyert támogatással, és egyéb bevételekkel. 

 
6.3./ A Közalapítvány céljaira befolyt, de közvetlenül fel nem használható adományokat 

értékesíteni kell, a befolyó összeget a Közalapítvány vagyonaként kell kezelni. 
 
6.4./  A Közalapítvány céljaira a mindenkori Közalapítványi vagyon 80 %-a fordítható, a  
 fennmaradó 20 % garanciaként szolgál a folyamatos működésre. 
 
6.5./  A közalapítványi vagyont a megjelölt céltól eltérően felhasználni nem lehet, azzal  
 vállalkozásban részt venni nem lehet. A Közalapítvány nem alapítható gazdasági  
 tevékenység folytatására. A Közalapítvány a Közalapítványi cél megvalósításával  
 közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 
 
6.6./ A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt  
 Közalapítványi céljaira kell, hogy fordítsa. 
 
6.7./  A Közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban módon  kell  
 kezelni és felhasználni. Ennek megfelelően a Közalapítvány önállóan gazdálkodik. 
A  
            Közalapítvány vagyona felhasználásáról a Kuratórium minősített – ¾-es – 
többséggel 

határoz. 
 

6.8./ A Kuratórium a Közalapítvány vagyonából pályázat útján: 
                  - a Közalapítvány céljai mellvalósulását szolgáló eszközök beszerzésére és  
                    működtetésére támogatást nyújthat, 
                  - vissza nem térítendő támogatást adhat, 
                  - ösztöndíjat nyújthat. 
A támogatás, és ösztöndíj a Közalapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak 
a személynek juttatható, akit az alapító okirat vagy- az alapító okirat rendelkezésének 
hiányában – az erre jogosult Kuratórium kedvezményezettként megjelöl.  
A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt a Közalapítvánnyal 
szemben, kivéve, ha 
                   a) az alapító okirat a kedvezményezett személyt, a neki járó szolgáltatást és a   
                       teljesítés időpontját a teljesítéshez szükséges módon meghatározza;  



vagy  
                   b) a Kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, döntését a  
                       kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta. 
  
6.9./  A támogatások folyósításának, illetve vállalásának feltétele minden esetben a  
 kedvezményezettel kötött szerződés, amelyben rögzíteni kell a kedvezményezett  
 kötelezettségét, a Közalapítvány támogatási formáját, a támogatott cél 
megvalósulásáért  
 felelős személv nevét. 
 
6.10./  A Közalapítvány a támogatásokat nyilvános pályázati rendszer keretei között nyújtja. 
A 

támogatási célokat, a pályázat feltételeit, a támogatás igénylésének módját, tartalmi,  
alaki feltételeit, a benyújtás helyét, idejét, az Alapító a hirdető tábláján teszi közzé. A 
Közalapítvány céljaihoz kapcsolódó támogatás igénybevételét bárki korlátozás nélkül  
igényelheti és a Kuratóriumi döntés alján igénybe veheti. A benyújtott pályázatokat, a  
támogatás igényléseket a Kuratórium elnöke veszi nyilvántartásba, és a döntés végett 

            intézkedik annak a Kuratóriumi ülés elé előterjesztéséről. 
6.11./  A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzetének és anyagi forrásainak  

ismeretében félévente dönt a Közalapítvány céljaival összhangban lévő feladatok  
végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről és felosztásáról. 

 
6.12./ A támogatások odaítélésekor meg kell határozni: 
                    - a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, 
                    - a támogatás felhasználásának rendjét, 
                    - a Közalapítvány ellenőrzési jogát. 
 
6.13./ A Közalapítvány hitelt nem vehet fel. 
 
7. A Közalapítvány szervezete, képviselete 
A Kuratórium 
7.1./  A Közalapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium, amely a Közalapítványi célok  
            megvalósításáról gondoskodik. 
7.2./  A Kuratórium 5 tagból áll, amelyből 3 tagja külsős tag, míg 2 tagja a helyi képviselő  
 testület tagja. 

Nem lehet a Kuratórium tagja a közeli hozzátartozó ( Ptk.8:1.§.(1) 1. bekezdése) 
szerinti, vagy más Közalapítvány tisztségviselője. 

7.3./  A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki, határozatlan időre szólóan.  
7.4./  A Kuratóriumi tagság megszűnik 
            - lemondással, 
            - az Alapító általi visszahívással, a Közalapítvány célját a tag veszélyezteti, 
            - önkormányzati képviselő tag esetén a képviselői megbízatás megszűnésével, 
            - a Közalapítvány megszűnésével, 
            - a kuratóriumi tag halálával. 
7.5./  A Kuratórium tagjainak névsorát az Alapító Okirat 1.számú melléklete tartalmazza. 
7.6./  A Kuratórium – az első ülésén - tagjai sorából titkárt választ. 
7.7./  A Közalapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan jogosult. 
7.8./  A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre – a kuratóriumi határozatoknak  
           megfelelően, azok végrehajtására a Kuratórium elnöke és titkára együttesen jogosult. 
7.9./  A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, azonban a tevékenységük  



            során felmerülő indokolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 
A Kuratórium működése 
7.10./  A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. 
7.11./  A Kuratórium ülései nyilvánosak, melynek biztosítása az ülésre szóló meghívónak 

helyben szokásos módon való közzétételével történik, amely tartalmazza az ülés 
helyét, kezdési időpontját 

               - a javasolt napirendi pontokat, és az előterjesztő nevét, 
               - a Kuratórium ülésének összehívóját 
               - a Kuratórium ülését a Közalapítvány székhelyére kell összehívni.  

A meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy az érdekeltek az ülést megelőzően 8 nappal 
meg- 

kapják. A kuratóriumi tagok részére küldött meghívóhoz mellékelni kell a napirendi 
pontok eldöntéséhez szükséges információkat tartalmazó anyagot.  

7.12./  A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen  
 van. 
7.13./  Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 3 napon belül újra össze kell hívni,  
 ugyanazon napirendi pontokkal. A határozatképtelenség miatt megismételt 
kuratóriumi  
 ülés határozatképességére, a határozathozatalra a rendes kuratóriumi ülés szabályai az   
 irányadók. 
7.14./  A Kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza. A határozati javaslat  
 elfogadásához  (határozathozatalhoz) - amennyiben jogszabály, vagy az 
Alapító  
 okirat máshol eltérően  nem rendelkezik - a jelenlévő Kuratóriumi tagok több  
 mint a felének, a szavazata szükséges. Kivéve a 6.7./ pontban foglalt rendelkezést.  
7.15./  A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet minden jelenlévő tag aláír.  
 A jegyzőkönyv tartalmazza  az ülésen elhangzottakat, a Kuratórium – évente 
újrakezdett  
 sorszámozással ellátott – határozatait, a határozatképességre, a határozathozatal  
 módjára  vonatkozó adatokat. A döntést támogatók és ellenzők számarányát név 
szerint  
 a döntést támogatókat ellenzőket, tartózkodókat.  
7.16./  A Kuratórium határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek                

közeli hozzátartozója (Ptk.8:1.§.(1) bek.)  élettársa, a határozat alapján 
               - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
               - bármilyen más előnyben részesül, illene a megkötendő jogügyletben egyébként  
                 érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében  
 bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
7.17./  A határozatokról időrendi nyilvántartást kell vezetni, folyamatos növekvő sorszámmal  
 kell ellátni. A nyilvántartás tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, 
illetve  
 a döntést támogatók és ellenzők számarányát, név szerint a döntést támogatókat,  
 ellenzőket, tartózkodókat. A Kuratórium döntéseit az önkormányzat hirdetőtábláira 
való  
 kifüggesztéssel teszi közzé. A Kuratórium a döntéseit az érdekelteknek írásban is  
 megküldi. 
7.18./  A Kuratórium köteles évente beszámolni működéséről az Alapítónak. Az éves 

beszámolót az Alapító határozattal fogadja el. 
7.19./  A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke vezeti, aki az ülés megnyitását követően                

számba veszi a megjelenteket, és megállapítja a Kuratóriumi ülés határozatképességét, 



vagy határozat képtelenségét. Elfogadtatja a napirendet, s a napirend elfogadását 
követően az előterjesztő ismerteti a napirendi pontok előterjesztéseit Az előterjesztést 
követően kérdések, illetve az azokra adata válaszok után a Kuratórium elnöke a 
napirendi pont felett a vitát megnyitja.  A vitában bármelyik Kuratóriumi tag  vagy az 
ülésen jogosult részt vehet, hozzászólhat. A hozzászólások megszűnését követően a 
Kuratórium elnöke a napirendi pont felett a vitát berekeszti, és az előterjesztést 
szavazásra bocsátja Amennyiben módosító indítvány történt először a módosító 
indítványt kell megszavaztatni, majd az egész – módosításokkal egybefoglalt - 
előterjesztést. 

 
8./ A Közalapítvány működése 
8.1./  A Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja az Alapítói jogokat. 

Az Alapító kizárólagos jogkörébe tartozik 
              - a Kuratórium elnökének, tagijainak megbízatása, felmentése, 
              - a Közalapítvány Alapító okiratának módosítása. 
8.2./ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
              - a Kuratórium ügyrendjének meghatározása, 
              - munkatervének, költségvetésének, beszámolójának, mérlegének elfogadása, 
              - pályázatok kiírása, támogatások odaítélése, 
              - csatlakozási kérelmek elbírálása, 
              - döntés felajánlások elfogadásáról. 
8.3./ A Kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az érintettek 
betekinthetnek.  
        A beszámolót az Közalapítvány a könyvtári szolgáltató helyen hozzáférhetővé teszi. 
 
9./ A Felügyelő Bizottság 
9.1. / Az Alapító a Közalapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és 

célszerűségének ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. 
9.2./ A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító jelöli ki, megbízatásuk határozatlan időre  
 szól. A Felügyelő Bizottság az első ülésén elnököt választ. Nem lehet a Felügyelő  
 Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a Kuratórium  
 elnöke vagy tagja, a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység  
 kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb  
 jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, továbbá az, aki a  
 Közalapítvány cél szerinti  juttatásából részesül, valamint az előbb említettek  
 hozzátartozója. 
9.3./ A Felügyelő Bizottság névsorát az Alapító okirat 2. számú melléklete tartalmazza. 
9.4./ A Felügyelő Bizottság tagjai munkájuk során felmerült és igazolt költségeik 

megtérítésére jogosultak. 
9.5./  A Felügyelő Bizottság figyelemmel kíséri a Közalapítvány és Kuratórium alapító 
okirat  
 szerinti működését. 

Az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembe vételével vizsgálja a pénzügyi-
gondoskodási tevékenység szabályszerűségét és a mérleget. 

9.6./ A Felügyelő Bizottság jogosult célvizsgálatot folytatni, a Közalapítvány ügyeiről  
 felvilágosítást kérni, az iratokba, könyvekbe betekinteni, a pénzkezelés és 
utalványozás  
 rendjét vizsgálni. 
9.7./  A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak tanácskozási joggal a Kuratórium ülésein részt  
 venni. 



9.8./  A Felügyelő Bizottság tevékenységéről és a Közalapítvány működéséről a Kuratórium  
 beszámolójával egyidejűleg évente az alapító jogok gyakorlójának számol be. 
9.9./  A Felügyelő Bizottság ügyrendjében meghatározott gyakorisággal ülésezik. Ülését a  

Felnyelő Bizottság elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az 
ülésén az elnökön kívül legalább egy tag jelen van, határozatait egyszerű 
szótöbbséggel  

              hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni és a ismételt 
szavazat  
              egyenlőség esetén a kérdést a napirendről le kell venni. A Felügyelő Bizottság 
részletes  
              működési szabályait az Ügyrendje tartalmazza. 
9.10./ A Felügyelő Bizottság tagjaira a Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és 

összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.  
 
10. A Közalapítvány megszűnése 
 
10.1./  A Közalapítvány határozatlan időre jött létre és a Polgári Törvénykönyv 3:403. - ában 

foglaltak szerint szűnhet meg. 
10.2./ A Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után 

megmaradó vagyon az Alapítót illeti, azzal, hogy az Alapítót, a csatlakozót és az 
egyéb  

            adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg  az  
 Alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által a Közalapítványnak juttatott  
            vagyont. 
10.3./ Az Alapító az általa juttatott vagyonról a Közalapítvány jogutód nélküli 
megszűnésekor  
 a Közalapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára  
 is rendelkezhet. 
 
11. Záró rendelkezések 
 
11.1./  A Közalapítvány létrejöttéhez a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele 

szükséges. 
11.2./  A nyilvántartásba vételt követően a Közalapítvány Alapító okiratát a Magyar  
 Közlönyben közzé kell tenni. 
11.3./  Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, 
továbbá  
 a közalapítványokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az  
 irányadók. 
11.4./ Jelen Alapító okiratot az Alapító képviselője, mint az Alapító akaratának mindenben  
 megfelelőt az alulírott helven és napon aláírta 
 
Tar, 2016. február 15. 
 
                                                                                   ………………………………….. 
                                                                                              ( Turopoli Zsolt )  
                                                                                                  polgármester 
 
 
 



 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-………/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én megtartott 
rendes üléséről készült  4. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 42/2016. (II.15.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  
 a 2016. évi közmunkaprogram pályázati lehetőségeit. 

A Képviselő-testület 2016. évben az alábbi közmunka 
pályázatok benyújtását támogatja: 
-  hosszú távú közmunkaprogram 
- startmunka mintaprogram  
-  önkormányzati útőr mintaprogramról. 
A Képviselő-testület a hosszú távú közmunkaprogram 10%-os 
önrészét a 2016. évi költségvetés szociális feladatok ellátása 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a pályázatok benyújtására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. február 24. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
5./ Szellő Eszter pénzügyi előadó 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 



 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-89/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 43/2016. (III.16.) határozata 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
március 16-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági  
     tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet  
     megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi  
     Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége  
     2015. évi tevékenységéről és Beszámoló a Pásztói  
     Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2015. éves  
     tevékenységéről 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Angyal Tibor tű. Alezredes kirendeltség- 
                            vezető 
                            Csépe Zsolt tű. Alezredes tűzoltóparancsnok 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb  
     eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Kis Zsoltné ig.-i ügyintéző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat az Önkormányzati Hivatal épületén belüli  
     kamerarendszer kialakítására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat temetői nyilvántartó program vásárlására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 



     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Tájékoztató Tar település környezetének állapotáról. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
7./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő 242 hrsz-ú  
     Mátrai út és Kossuth út 10 szám előtti (hrsz:393) és  
     melletti (hrsz:381) önkormányzati út talajradaros  
     vizsgálatának megrendelésére. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt  
     „Testvér-települési programok és együttműködések”  
     pályázat benyújtására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Javaslat „A közétkeztetés biztosítása Tar településre” kiírt  
     ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat az Önkormányzati Hivatal- 3073 Tar, Szondy  
       György út 92, 663/2 hrsz. előtti tér kialakításához  
       kivitelezői árajánlat kérésére. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat Mária út zarándokszálláshely előzetes terv és  
       költségbecslésére. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Javaslat az Önkormányzati Hivatalban riasztó rendszer  
       kiépítésére.  
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./ Javaslat „Tar község Településfejlesztési koncepciójának   
       elkészítésére és településrendezési eszközeinek   
       felülvizsgálatára” kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett  
       ajánlatok elbírálására. 



       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
14./ Egyebek 

 
 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-90/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 44/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló  beszámolót, 
azt elfogadja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi  
     Kirendeltsége 
     3100 Salgótarján, Szent Flőrián tér 1. 
5./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi  
     Kirendeltsége 
     3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 37. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 

 
 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-91/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 45/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, 
valamint az 5/2016.(I.20.), 6/2016.(I.20.), 7/2016.(I.20.), 
8/2016.(I.20.), 10/2016.(I.20.), 11/2016.(I.20.), 
12/2016.(I.20.), 13/2016.(I.20.), 14/2016.(I.20.), 
16/2016.(I.20.), 18/2016.(II.2.), 20/2016.(II.11.), 
21/2016.(II.11.) 22/2016.(II.11.) 23/2016.(II.11.) 
25/2016.(II.11.) 32/2016.(II.15.) 33/2016.(II.15.) 
34/2016.(II.15.) 35/2016.(II.15.) 36/2016.(II.15.), 
40/2016.(II.15.) 42/2016.(II.15.) határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-92/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 46/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

a.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tar Község 
Önkormányzata Önkormányzati Hivatala (3073 Tar Szondy 
György út 92.) épületen belüli kamerarendszer kialakításához 
vagyonvédelem, élet-és testi épség védelem céljából 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi cégektől kérjen 
be árajánlatot:  
1.)Nádasdi Elektro Kft. (3100 Salgótarján Rákóczi út 1-9. 
2.)Mini Bt. (3100 Salgótarján Medves körút 86. 
3.)Hangonyi János (3100 Salgótarján Fáy András körút  
    76. 

b.) Az árajánlat az alábbi helyeken elhelyezendő kamerákra 
terjedjen ki: 

• 1 db kamera a pénztári helységben az ajtó felett 
• 1 db kamera a pénzügyi iroda ajtaja  felett az  

        előtérben  
• 1 db kamera az épület lépcsőfordulójában 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Pályázati anyag 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-93/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                47/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a köztemetőre vonatkozó temetőkataszter, adatbázis 
elkészítésre kerüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
beszerzési szabályzat 1. melléklete szerinti ajánlattételi felhívást 
az alábbi cégeknek 
1.) Geszta- Stúdió Kereskedelemi és Szolgáltató Bt. 
           Nagykutas 
           Fő út 40. 
           8911 
2.) Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. 
           Szombathely 
           Wesselényi út 38/a. 
           9700 
3.) Távmérő Térképészeti és Földmérő Kft. 
           Szombathely 
           Géfin Gyula utca 5. 
           9700 
 küldje meg a határozat 1. mellékletét képező ajánlattételi 
felhívás szerint. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. május 5. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Pályázati anyag 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 



47/2016.(III.16.) határozat 1. számú melléklete 
 

 Beszerzési szabályzat 1.számú melléklete szerinti 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
1.      Az ajánlatkérő neve: Tar Község Önkormányzata 
           Címe:   3073 Tar Szondy György út 92. 
           Telefon/fax szám: 06-32-470-777; 06-32-470-444 
           Képviselő:  Turopoli Zsolt 
 
2.  Beszerzés tárgya: Egységes temetői térinformatikai rendszer kiépítése Tar Község  
    Önkormányzata köztemetőjében. 
 
3.        Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

 
A feladat megában foglalja: 
a.) Temetőkataszter készítésének költsége ( Ft + Áfa/sírhely)   
b.) 1400 sírhelyre vonatkoztatva      ( Ft + Áfa) 
c.) Terepi kiszállás         (Ft + Áfa) 
d.) Az árajánlat az alábbi munkafolyamatokat tartalmazza: 
• Temetőkataszter készítés. 
• Temető határvonalának, létesítményeinek, sírhelyeinek geodéziai felmérése. 
• Digitális térkép készítés. 
• Sírhely adatbázis létrehozása. 
• Az adatbázis telepítése a megrendelő számítógépére. 
 

4.  A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: Egységes temetői térinformatikai rendszer kiépítéséig 
 
6.  A teljesítés helye: Tar Község Önkormányzata köztemetője 
 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő az adott megrendelés elkészültét követően, a Vállalkozó által kiállított számla 
ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással fizet. 
 
8.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
 
(egyszerű másolatban is benyújthatók) 
a) Két db referencia megnevezése, 
b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 
c) Aláírási címpéldány 
d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 
 
9.  A számlázás módja: 

Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének 
kiegyenlítése a megrendelés teljesítését követően történik. 
 

 



10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2016. április 12. 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a 
borítékon rögzíteni: „Ajánlat az egységes temetői térinformatikai rendszer kiépítéséhez”.  
 
12.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2016. április 20. 
 
13.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 
a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: DÍJMENTES 
b)  Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 

példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat 
(üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

c)  Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 
 Nagyné Kis Anita aljegyző 
 Telefonszám: 06-32-470-777 
 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
 
 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 
eljárás, ha : 
-  nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
-  csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
-  az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
-  egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 

ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő 
ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-94/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                48/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely 
környezeti állapotáról 
szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal 
tudomásul veszi. Felkéri a 
polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. március 25. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Tar Község Honlapja 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-95/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                49/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 242 hrsz-ú Mátrai út és a 
Kossuth út 10 szám előtti (hrsz:393) és melletti (hrsz:381) 
önkormányzati út talajradaros vizsgálatának megrendelésére 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 242 hrsz-ú 
Mátrai út és a Kossuth út 10. szám előtti (hrsz:393) és melletti 
(Béke út hrsz;381) önkormányzati út talajradaros vizsgálatát a 
Fővárosi Vízművek Zrt-től (1325; Budapest, Pf.:355) 
megrendeli 200-600 fm-re megrendeli. A megrendelt 
szolgáltatás fedezetére 150.000 Ft + ÁFA-t azaz Egyszáz 
ötvenezer forint + ÁFA összeget biztosít Tar Község 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséből az egyéb 
szolgáltatások terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szolgáltatást rendelje meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó  
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 

 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-96/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                50/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ” Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által kiírt Testvértelepülési programok és együttműködések 
pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozza: 

1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és 
együttműködések” c. pályázati felhívása értelmében, 
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései 
közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését 
célzó testvér-települési programok és együttműködések 
támogatására pályázatot nyújt be a „Bajsa - Tar testvér-
települési kapcsolatok elmélyítése” címmel 2 500.000.Ft azaz 
kettőmillió-ötszázezer forint összegben. 

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 kiíró hoz. 
Határidő:  pályázati felhívás értelmében 
Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester  
               Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. május 5. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna Gazdálkodási előadó helyben 
5./ Pályázati anyag 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-97/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                51/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete személyes 
érintettsége miatt a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján 
személyes érintettség miatt Bognár Balázs képviselőt nem zárja 
ki a döntéshozatalból 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bognár Balázs képviselő 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-98/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                52/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Javaslat a 
közétkeztetés biztosítása Tar településre kiírt ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására eljárás lezárását 
az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott közétkeztetés biztosítása 
Tar településre az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó 
MORKA ÉS RON Kft-vel (székhely: 3070. Bátonyterenye, 
Jószerencsét út 26.)            
köt 2016. március 16 - 2016. december 31-  határozott idejű 
- közétkeztetési  vállalkozói szerződést. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 
 
Felelős:     Turopoli Zsolt polgármester 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Határidő: 5 napon belül 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
5./ MORKA és RON Kft. 3070 Bátonyterenye, Jószerencsét út 26. 
6./ Pályázati anyag 
7./ Irattár 
8./ hirdető tábla 



 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-99/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                53/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az elkészült látványterv alapján a 
Beszerzési szabályzat szerint ajánlattételi felhívással- a 
37/2004.(XI.29.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv 
és a 12/2004.(XI.30.) rendelettel elfogadott szabályozási terv 
betartása mellett- éljen az alábbi vállalkozók tekintetében a 
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívás szerint: 
1.) Bakonyi Péter Egyéni Vállalkozó 3073 Tar Szondy   
           György út 28. 
2.) Pusztai Gábor Egyéni Vállalkozó 3060 Pásztó Kishegy  
           sétány 2. 
3.) HEP BAU. 3060 Pásztó Nyírfácska út 12. 
4.)  Toldi Csaba 3064 Szurdokpüspöki, Szabadság út 171 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Pályázati anyag 
5./ ajánlattételre felhívottak 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 



53/2016. (III.16.) határozat melléklete 
 

Beszerzési szabályzat 
1.számú melléklet 

 
Ajánlattételi felhívás 

 
1.  Az ajánlatkérő neve:  Tar Község Önkormányzata 

Címe:    3073 Tar Szondy György út 92. 
Telefon/fax szám:  06-32-470-777; 06-32-470-444 
Képviselő:   Turopoli Zsolt polgármester 

 
2.  Beszerzés tárgya:  Az Önkormányzati Hivatal -3073 Tar Szondy György út  

92 ,663/2 hrsz-  előtti tér kialakítása a mellékelt 
látványtervnek megfelelően. 

 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
A feladat magában foglalja a 37/2004.(XI.29.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv 
és a 12/2004.(XI.30.) rendelettel elfogadott szabályozási terv betartása mellett az 
Önkormányzati Hivatal -3073 Tar Szondy György út 92 ,663/2 hrsz-  előtti tér kialakítását a 
látványtervnek megfelelően. Továbbá az Önkormányzati Hivatal előtti térről szükséges lesz 
egy telefonfülke áthelyeztetése és egy db gázcsonk áthelyeztetése is. Az Önkormányzati 
Hivatal előtti tér rendezése során a költségek csökkentése miatt az Önkormányzat vállalja a 
kerítés elbontását. 
 
4.  A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: határozott, szerződés megkötését követő 90. nap 
 
6.  A teljesítés helye: 3073 Tar Szondy György út 92. ingatlan előtti tér 
 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a Vállalkozó által kiállított számla  
ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással fizet. 
 
8.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
(egyszerű másolatban is benyújthatók) 
 
a) Két db referencia megnevezése, 
b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 
c) Aláírási címpéldány 
d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 
 
9.  A számlázás módja: 
Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a 
munka befejezését, teljesítést követően történik. 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2016. április 12. 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe:  



3073 Tar Szondy György út 92. 
 
Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a borítékon rögzíteni: ’” Ajánlat az 
Önkormányzati Hivatal előtti tér kialakításához” 
 
12.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2016. április 20. 
 
13.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 
a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles.: DÍJMENTES 
b)  Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 

példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat 
(üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

c)  Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. 
 Nagyné Kis Anita aljegyző 
 Tel.:06-32-470-777 
 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 
eljárás, ha : 
-  nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
-  csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
-  az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
-  egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az  

ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő 
ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-100/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                54/2016. (III.16.) határozata 
    A Képviselő-testület megtárgyalta a 3073 Tar, Zrínyi út 19. sz.  

alatti önkormányzati ingatlan szálláshellyé történő átalakítására  
vonatkozó javaslatot. 
A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, hogy  
az átalakítási tervek elkészítésére az alábbi tervezőktől kérjen be  
árajánlatot: 
- SISÁK ART Tervező és Építő Kft. 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út  
   30. 
- László Péter 3060 Pásztó, Kishegy sétány 3. 
- Pintér Tamás 3060 Pásztó, Kinizsi út 1. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Ajánlattételre felhívottak 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 

 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-101/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                55/2016. (III.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzati Hivatal riasztó rendszer kiépítéséhez kivitelező 
kiválasztására eljárást indít. 
2.)Az ajánlati felhívást e határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja és az alábbi gazdasági szereplők részére 
megküldi: 
a.) Nádasdi Elektro Kft. (3100 Salgótarján Rákóczi út 1-9.) 
b.) Mini Bt. (3100 Salgótarján Medves körút 86.) 
c.) Hangonyi János (3100 Salgótarján Fáy András körút 76.) 
3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az határozatban foglaltak 
végrehajtására. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ ajánlattételre felhívottak 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-102/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-én megtartott 
rendes üléséről készült  5. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                56/2016. (III.16.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza Tar Község teljes közigazgatási területén a 
Településfejlesztési koncepció elkészítését és a 
településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat) felülvizsgálatát. 
 

2.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Tar 
Község teljes közigazgatási területén a Településfejlesztési 
koncepció elkészítését és a településrendezési eszközeinek 
(Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 
felülvizsgálatához szükséges szerződés megkötésére 
VÖLGYZUGOLY MŰHELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS 
TERVEZŐ Kft-vel (2083 Solymár, Bimbó u. 20.)  

             3.) A Képviselő-testület a fedezetet a 2016. évi költségvetésének  
    terhére biztosítja. 

            Határidő: értelemszerű 
            Felelős: polgármester 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk 
   polgármester      jegyző 
    

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. május 5. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
5./ VÖLGYZUGOLY MŰHELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ Kft. 2083 Solymár, Bimbó u. 20. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 22-69/2016 
 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 23-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  6. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 57/2016. (III.23.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  
 a „Javaslat a háziorvosi ügyeleti ellátás feladat-ellátási  
 szerződésének megkötésére Pásztó Városi Önkormányzattal.”  
 Tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
 határozat 1sz.  melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja  
 Pásztó Városi Önkormányzattal – a háziorvosi ügyeleti  
 ellátásra kötendő feladat-ellátási szerződést. 
 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt  
 polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 Határidő: 3 nap 
 Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
              Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. március 23. 
 
       Kis Zsoltné 
                ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey út 35.  
5./ Pénzügyi előadó helyben 
6./ Gazdálkodási előadó helyben 
7./ Irattár 
8./ hirdető tábla 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     ______________________________________________________ 
Iktatószám: 22-/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 11-én megtartott 
rendes üléséről készült  7. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 58/2016. (IV.11.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
április 11-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
1./ Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos  
      hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
      szóló 12/2015.(V.6.) önkormányzati rendelet  
      módosítására. 

                                                        A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási  
     szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi  
     közszolgáltatásról szóló 9/2015. (V.6.) önkormányzati  
     rendelet módosítására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
3./ Javaslat a 3073 Tar, Béke út 3/A házszámú ingatlan  
     előtti Béke út – 253 hrsz-ú- kapcsolatosan vis maior  
     támogatási igénylésre. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
4./ Javaslat támogatási igény benyújtására víz és  
     csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
5./ Javaslat a Mátra nyugati kapuja turisztikai fejlesztést    
     megvalósító konzorcium létrehozására. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 Tar, 2016. április 11. 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-72/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 11-én megtartott 
rendes üléséről készült  7. sz. jegyzőkönyvéből 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2016. (IV.11.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a 3073 Tar Béke út 3/A. 
házszámú ingatlan előtti Béke út - 253 hrsz-ú - kapcsolatosan vis maior támogatás 
igénylésére c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól a 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 2/A. § (b) pontja alapján vis maior 
támogatást igényel. 
A vis maior esemény megnevezése: Béke út 3/A. házszám előtti ingatlan-út- károsodása, 
partfalomlás, helye 3073 Tar Béke út, hrsz 253.  

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás 
(biztosítási összeg 
nélkül) 

3.000.714 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 

Vis maior 
támogatási igény 

27.006.412 90 

Források összesen 30.007.126 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 30.007.126 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 
képezi.  

§ A károsodott építmény az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
 
A helyi közút tekintetében (Béke út , hrsz 253) a közútkezelői feladatok ellátása, a 
közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a közúti közlekedéssel 
összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátása törvény szerint 
 

§ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik 
/ nem rendelkezik. 



 

Biztosító Társaság megnevezése - 

Biztosítási szerződés száma - 

 
§ Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt/nem igényelt. 

 
§ Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 

§ Az Önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni. 

 
§ A testület a saját forrás összegét a Tar Község Önkormányzata képviselő-testületének 

1/2016. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló Rendeletében biztosítja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására és a 
szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére. 
 

• Határidő: értelemszerű 
 
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, 2016. április 11. 
 
        Nagyné Kis Anita 
                     aljegyző 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ pályázati anyag 4 pld. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-73/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 11-én megtartott 
rendes üléséről készült  7. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2016. (IV.11.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
döntött abban, hogy 2016. évre vonatkozóan a lakossági 
ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, 
nyilatkozatainak aláírására. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 11. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ pályázati anyag 4 pld. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-81/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 11-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült  7. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2016. (IV.11.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tar Község Önkormányzata  
polgármesterének előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozza a települést és Nógrád megye keleti részét érintő 
turisztikai fejlesztésére vonatkozóan. 
 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mátra 
Nyugati Kapuja turisztikai fejlesztési koncepció részét 
képező kisebb volumenű fejlesztések megvalósítása, 
összekapcsolása és egységes turisztikai termékcsomagként 
való bemutatása történhet meg az érintett szervezetek 
konzorciumi formában történő együttműködése által, 
melyből jelentős gazdasági, foglalkoztatási előnyök 
származhatnak a térség számára a természeti és kulturális 
értékek megőrzése, gazdagítása mellett. 
 
2./ A turisztikai projekt megvalósításához támogatási 
forrást kíván igénybe venni az önkormányzat, tehát a 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” elnevezésű, TOP-1.2.1-15 
azonosítószámú, 100%-os támogatási intenzitású 
pályázaton részt kíván venni konzorciumi formában. A 
konzorcium tagjai: Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzata, Tar Község Önkormányzata, Szuha 
Község Önkormányzata és Nógrád Megyei Önkormányzat 
Hivatala. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
konzorciumi megállapodás megkötésére, mely 
konzorcium gesztora Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzata. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a konzorcium 
vezetőt a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű, TOP-1.2.1-15 
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 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ pályázati anyag 4 pld. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-112/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 62/2016. (IV.20.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 148/2015.  
 (XII.9.) számú határozatával elfogadott üléstervében az április  
 20-áre tervezett ülés 1. napirendi pontját „ Beszámoló Tar  

Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról” napirendjéről leveszi. 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 
    Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából: 
 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-113/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 63/2016. (IV.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
április 20-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok  
végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb  
eseményekről. 

   A határozat elfogadása: egyszerű többség 
   Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
   Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
2./Javaslat 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának meghatározására, valamint a maximális 
csoportlétszám átlépésének engedélyezésére. 
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Fercsik Zsuzsanna megbízott óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának 
meghatározására 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                      Fercsik Zsuzsanna megbízott óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

     
     

4.) Javaslat a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés 
jóváhagyására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Győriné Új Mária belső ellenőr 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5.)Javaslat intézkedési terv elfogadására Tar Község 
Önkormányzata által jóváhagyott ellenőrzési program szerint 
a helyi adózási tevékenység vizsgálata, teljessége, 
megfelelősége, szabályossága tárgyában”  
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 



 
6.)Javaslat Tar Község Önkormányzata stratégiai ellenőrzési 
tervére elfogadására 
    A határozat elfogadása: egyszerű többség 
    Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző,  

      Győriné Új Mária  
    Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
7.) Javaslat Tar Község Önkormányzata Beszerzési 
Szabályzatának felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző,  
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
     

8.) Javaslat az Önkormányzati Hivatal épületében -3073 Tar, 
Szondy György út 92. szám – 663/2 hrsz- riasztó rendszer 
kiépítésére, valamint kamerarendszer kialakítására kivitelező 
kiválasztására, vállalkozói szerződés megkötésére 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./Javaslat az egységes temetői térinformatikai rendszer 
kiépítésére kivitelező kiválasztására és a vállalkozói szerződés 
megkötésére. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat meghatalmazás adása önkormányzati tulajdonú 
földek vadászterületi határainak megállapítása céljából. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött 
szerződés felülvizsgálatára 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Javaslat az Önkormányzati Hivatal- 3073 Tar, Szondy 
György út 92, 663/2 hrsz. előtti tér  kialakításához kivitelezői 
árajánlat kérésére. 

        A határozat elfogadása: egyszerű többség 
        Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
        Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 



13./Javaslat a módosított és kiegészített Tar Község vízkár-
elhárítási tervének elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 14./Javaslat a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális 
Társulás társulási megállapodásának módosítására 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15./ Egyebek 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-114/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 64/2016. (IV.20.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, 
valamint a 37/2016.(II.15.), 38/2016.(II.15.), 
46/2016.(III.16.), 47/2016.(III.16.), 48/2016.(III.16.), 
49/2016.(III.16.), 50/2016.(III.16.), 52/2016.(III.16.), 
53/2016.(III.16.), 54/2016.(III.16.),  55/2016.(III.16.), 
56/2016.(III.16.), 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-115/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 65/2016. (IV.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte 
és megtárgyalta a „Javaslat 2015/2016. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számának meghatározására, 
valamint a maximális csoportlétszám átlépésének 
engedélyezésére” c. előterjesztést és a következő döntést 
hozta: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Tari Örökzöld Óvoda (3073 Tar Szondy György út 156.) 
fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 
2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát: 
2 óvodai csoportban határozza meg. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Tari Örökzöld Óvoda (3073 Tar Szondy György út 156.) (a 
továbbiakban: intézmény) fenntartója a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 25.§ (7) bekezdése 
alapján engedélyezi a 2015/2016-ös nevelési évre – a Nkt. 4. 
számú mellékletében – meghatározott óvodai csoport 
maximális létszám átlépését a következők szerint: 

 
 

Csoport 
megnevezése 

Csoport 
maximális 
létszáma 

Maximális 
létszám 20%-on 
belüli átlépése 

Módosított 
csoportlétszám  

fő % fő 
Süni csoport 25 30 20 30 

Gomba 
csoport 

25 - - 25 

Összesen: 50 30 20 55 
 

Határidő: szövet szerint 
Felelős:  polgármester 



     
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 
 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Örökzöld Óvoda Fercsik Zsuzsnna mb. óvodavezető 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     _________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-116/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 66/2016. (IV.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó 
Tari Örökzöld Óvoda, a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 
felvétel időpontját az alábbiakban állapítja meg: 
2016. május 09. nap (hétfő)   10.00 és 16.00 óra 
2016. május 10. nap (kedd)   10.00 és 16.00 óra 
  2016. május 11. nap (szerda)              10.00 és 16.00 óra 
 2016. május 12. nap (csütörtök)              10.00 és 16.00 óra 
2016. május 13. nap (péntek)              10.00 és 16.00 óra 
Az óvoda felvételi körzete: Tar község közigazgatási területe. 
Az óvodai jelentkezés helye: 3073 Tar Szondy György út 156. 
A beiratkozás idejét és helyét a fenntartó a Tar község 
www.tarkozseg.hu honlapján, az intézményben és az 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján a helyben szokásos 
módon a szülők számára közzéteszi.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
       Fercsik Zsuzsanna megbízott óvodavezető 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Tari Örökzöld Óvoda Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 

 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-117/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 67/2016. (IV.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata megtárgyalta a 2015. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési jelentést, azt a határozat 1.sz. 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
5./ Szellő Eszter pézügyi előadó 
6./ Győriné Új Mária belső ellenőr 
7./ Irattár 
8./ hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.sz. melléklet a 67/2016.(IV.20.) határozathoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-118/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 68/2016. (IV.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
UNIVERSAL AUDIT KFT. belső ellenőre ellenőrzése 
kapcsán megállapított hiányosságok pótlására vonatkozó 
intézkedési tervet elfogadja a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Polgármester 
      Jegyző 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Győriné Új Mária belső ellenőr 
5./ Adóügyi ügyintéző 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 

 
 
 
 



 
 

68/2016. (IV.20.) határozat 1. számú melléklete 
 
 

Intézkedési terv 

Tar Község Önkormányzata által jóváhagyott ellenőrzési program szerint a helyi 

adózási tevékenység vizsgálata, teljessége, megfelelőssége, szabályossága tárgyában a 

belső ellenőri jelentés javaslatainak hasznosítására 

 

 

 
Vonatkozó jogszabályi környezet:  

1. Az	államháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	(a	továbbiakban:	Áht.),		
2. Az	adózás	rendjéről	szóló	2003.	évi	XCII.	törvény	(a	továbbiakban:	Art.),		
3. 1990.	évi	C.	törvény	a	helyi	adókról	(a	továbbiakban:	Htv.),		
4. 1991.	évi	LXXXII.	törvény	a	gépjárműadóról	(a	továbbiakban:	Gjt.),		
5. 1994.	évi	LIII.	törvény	a	bírósági	végrehajtásról	(továbbiakban:	Vht.),		
6. A	számvitelről	szóló	2000.	évi	C.	törvény	(a	továbbiakban:	Szt.),		
7. 2004.	évi	CXL.	 törvény	a	 közigazgatási	hatósági	eljárás	és	 szolgáltatás	általános	 szabályairól	

(továbbiakban	Ket.),		
8. Az	államháztartásról	szóló	törvény	végrehajtásáról	szóló	368/2011.	(XII.31.)	Korm.	rendelet	(a	

továbbiakban:	Ávr.),		
9. 249/2000.	 (XII.	 24.)	 Kormányrendelet	 az	 államháztartás	 szervezetei	 beszámolási	 és	

könyvvezetési	kötelezettségeinek	sajátosságairól	(a	továbbiakban	Áhsz.),		
10. a	 költségvetési	 szervek	 belső	 kontrollrendszeréről	 és	 belső	 ellenőrzéséről	 szóló	 370/2011.	

(XII.	31.)	Korm.	rendelet	(a	továbbiakban:	Bkr.).		
 
 
Polgármesternek 

1.) Vizsgálja	 felül	 Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testületének	 a	 helyi	 adókról	 szóló	
17/2015.	(VII.16.)	önkormányzati	rendeletét.	

 
 
A Htv. 1.§ (1) bekezdése értelmében e törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a 
települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a 
továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a 
továbbiakban: adót) vezethet be.” A Htv. 4-7. §-ai szabályozzák az önkormányzatok helyi 
adókkal kapcsolatos adó-megállapítási jogát. 
 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
 
 
 



 
 
Jegyzőnek 
 

1.) Vizsgálja	felül	az	adózói	törzset,	különös	tekintettel	az	adózók	minősítést.	
 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló  249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet szerint. 
 

Határidő:  2016. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
 

2.) Vizsgálja	 felül	 és	 naprakész	 nyilvántartást	 vezessen	 a	 végrehajtásokról	 a	 jogszabályi	
előírásoknak	megfelelően.	

 
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó 
köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati 
adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM 
rendelet, valamint az 1990. évi C. törvény szerint 
 
 

Határidő:  2016. december 31, ezt követően folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
 

3.) Vizsgálja	meg	a	behajtási	cselekmények	bővítési	lehetőségét.	
 
Az 1991. évi XLIX. törvény szerint. 
 
Határidő:  2016. december 
 31. 
Felelős:  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-119/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 69/2016. (IV.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tar Község 
Önkormányzata „Stratégiai ellenőrzési tervét 2016-2019” a 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   polgármester 
        jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Győriné Új Mária belső ellenőr 
5./ adóügyi ügyintéző 
6./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
7./ Szellő Eszter pénzügyi előadó 
8./ Irattár 
9./ hirdető tábla 

 
 
 
 
 



 
69/2016. (IV.20.) határozat 1. számú melléklete 

 
 

Tar Község Önkormányzata 
 

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE 
2016-2019. ÉV 

 
Tar Község Önkormányzata alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kötelező és önként 
vállalt feladatok ellátásához szükséges források megteremtésével. 
 
Ezek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső 
kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) alapján 
– összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával – Tar Község Önkormányzata, 
valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésére 
vonatkozó stratégiai terve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:  
 
A szervezet hosszú távú célkitűzései:  
 

− a Képviselő-testület tevékenységét a törvényesség, hatékonyság és eredményesség 
szempontjainak szem előtt tartásával végezni;  

− az államháztartáson kívüli szervezetekkel (civil szervezetekkel, alapítványokkal), 
gazdasági társaságokkal, egyházakkal történő együttműködés;  

− kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés erősítése;  
− szolgáltató közigazgatás fejlesztése;  
− lakossággal való kapcsolattartás;  
− nevelésbe történő befektetés;  
− a sport, mint az egészséges életmód és életminőséget meghatározó tényező biztosítása;  
− közművelődés elérhető minőséggel;  
− a szociális ellátásoknál a rászorultság és az emberközpontúság elvének érvényesítése;  
− településüzemeltetési feladatok ellátása;  
− vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás biztosítása;  
− járdák, úthálózat fejlesztése;  
− környezetvédelem, közterület- és parkgondozás gondozottabb, rendezettebb ellátása, 

valamint a gondozás alá vett területek bővítése;  
− környezetvédelemmel összefüggő beruházások, szennyvízcsatorna-hálózat európai 

szintű megvalósítása, hulladéklerakási technológia kialakítása, valamint a megújuló 
energia-program kidolgozása és megvalósítása;   

− intézményfejlesztési célok megvalósítása, műemlékvédelem biztosítása;  
− akadálymentesítés továbbfejlesztése, az egészségügy és sportolási lehetőségek 

fejlesztése; 
− pénzügyi- és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, illetve 

önerőképesség növelése.  
  
 



 
 
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja: 
 

− hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez, melyek a 
gazdasági programban és a különböző koncepciókban kerültek megfogalmazásra, 

− a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének biztosítása a 
működőképesség és pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében, 

− vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, 

− a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati 
tényezők elemzése, 

− a feladatok gazdaságos, hatékony és eredményes ellátásának megalapozása, 
− vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását 

és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, 
− a belső kontrollrendszer működésének és hatékonyságának folyamatos vizsgálata, 
− az önkormányzat bevételei között jelentős állami támogatás igénylése és elszámolása 

szabályszerűségének ellenőrzése, 
− a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzése, figyelemmel a 

jogszabályi változásokra, 
− ajánlásokat, javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok 

megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok 
megelőzése, illetve feltárása érdekében, 

− szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, valamint 
informatikai rendszerellenőrzések elvégzése, 

− a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok, javaslatok hasznosulásának 
kontrollja, 

− az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és 
eredményes végrehajtásának elősegítése, 

−  az önkormányzat intézményei folyamatos ellenőrzése, 
− az intézményrendszer működésének, gazdálkodásának helyzetéről megfelelő áttekintés 

nyújtása, 
− a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan 

betartatása, 
− az adott szervezet keretein belül racionális feladatellátás szorgalmazása, 
− a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata, 
− a külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése. 

 
A belső kontrollrendszer értékelése: 
 
A belső kontrollrendszer működtetésének célja, hogy az önkormányzat és intézményei: 

− a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák 
végre, 

− teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket, 
− megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű 

használattól. 
 



 
A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki 
köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő 

− kontrollkörnyezetet, 
− kockázatkezelési rendszert, 
− kontrolltevékenységeket, 
− információs és kommunikációs rendszert, 
− monitoring rendszert 

kialakítani és működtetni. 
 
A Bkr. 8. §-a a belső ellenőrzés feladatának határozza meg a belső kontrollrendszerek 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelő kiépítésének, működésének elemzését, 
vizsgálatát, értékelését, továbbá a belső kontrollrendszerek gazdaságos, hatékony és 
eredményes működésének elemzését, vizsgálatát, értékelését. 
 
A belső ellenőrzés az önkormányzat céljainak elérése érdekében a Hivatalnál és az 
intézményeknél a soros ellenőrzések alkalmával elemzi, vizsgálja és értékeli a 
kockázatkezelési, (pénzügyi) irányítási és kontroll eljárások működését, beleértve a 
folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE) is. 
 
A kockázati tényezők és értékelésük: 
 
A stratégiai ellenőrzési terv kialakításakor figyelembe vett kockázati elemek az alábbiak: 

− gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet változása, 
− az önkormányzatok feladatainak változása, strukturális átrendeződése, 
− a szervezet, a működés összetettsége, 
− a számviteli rendszerek megbízhatósága, 
− a szabályozottság hiánya, 
− a szervezet állandósága, 
− az információáramlás és információnyújtás elégtelensége, 
− a dolgozók képzettsége, gyakorlottsága és hozzáértése, 
− az általános külső és belső ellenőrzési környezet, 
− a működési környezet kockázatai, 
− az elemi csapásokból eredő kockázatok. 

 
Működési kockázati tényezők azonosítása: 
 
Belső kontrollhoz kapcsolódó 
 
- Célkitűzések elérésének elősegítésére tervezett belső kontrollok megléte, működése, 

eredményessége, a problémák megelőzésére, észlelésére és kijavítására, a kellemetlen 
események megelőzésére, kezelésére gyakorolt hatás. 

 
Pénzügyi és gazdasági 
 
- Likviditás, forgó,- és tőkeeszközök értéke, bevételek nagysága, kiadások alakulása, 

vagyongazdálkodás észszerűsége. 



 
Működésben bekövetkezett változások 
 
- A különböző munkafolyamatokban történt változások hatása milyen mértékben 

befolyásolta a szervezet működését. 
 
Környezeti, külső hatások 
 
- A más szervekkel való kapcsolat kialakítása (közbeszerzés), a megfelelő jogi, gazdasági, 

informatikai, pénzügyi-számviteli rendszer kialakítása, komplexitása. 
  

Történeti áttekintés, munkatársak tapasztalatai 
 
- Az előforduló hibák, szabálytalanságok korrigálását, a különféle változtatást is magába 

foglaló aggályok megszüntetését segítette-e a szervezet munkatársainak képzettsége, 
tapasztalata. 

 
Magatartás  
 
- Az ellenőrzés külső szolgáltatóval történő megszervezésének hatása a belső ellenőrzésre, 

más munkatársakkal szemben tanúsított hozzáállás, elszámoltathatóság, megbízhatóság, 
és kontroll érvényesítése. 

 
1. Kontroll értékelése 2. Változás (integráció) 
1. Megfelelő és eredményes 1. Stabil rendszer, kis változások 

2. Közepes, néhány hiányossággal 2. Kis változások, de nem rendszerek, vagy 
jelentősek 

3. Gyenge 3.  A munkatársak személyét, a szabályzást 
és a folyamatokat érintő jelentős változások 

Súly: 5 Súly: 4 
 
3. A rendszer komplexitása 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1. Nem komplex 1. Alacsony mértékű, nem befolyásol más 
rendszereket 

2. Közepesen komplex 2. Közepes mértékű 

3. Nagyon komplex 3.  Nagy mértékű a rendszer közvetlen 
kapcsolatban áll más fontos rendszerekkel 

Súly: 4 Súly: 3 
 

5. Költségszint 6. Külső, illetve harmadik fél által 
gyakorolt befolyás 

1. Alacsony 1. Alacsony 
2. Közepes 2. Közepes 
3. Magas 3. Magas 

Súly: 6 Súly: 2 
 



 
7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 8. Vezetés aggályai a rendszer működését 

illetően 
1. 1 évnél kevesebb 1. Alacsony szintű 
2. 1 év 2. Közepes szintű  
3. 2 év 3. Magas szintű 
4. 3 év  
5. 3 évnél több  

Súly: 2 Súly: 3 
 

9. Pénzügyi szabálytalanságok 
valószínűsége 

10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre 
gyakorolt hatás 

1. Kicsi 1. Kicsi 
2. Közepes 2. Közepes 
3. Nagy 3. Jelentős 

Súly: 4 Súly: 3 
 

11. Munkatársak tapasztalata és 
képzettsége 

12. Közvélemény érzékelése 

1. Nagyon tapasztalt és képzett 1. Alacsony 
2. Közepesen tapasztalt és képzett 2. Közepes 
3. Kevés vagy semmilyen tapasztalat 3. Magas 

Súly: 3 Súly: 4 
 
 

Ssz. Kockázati tényezők Kockázati 
tényező 

Alkalmazott 
súly Ponthatár 

   1.  Kontrollok értékelése 1 - 3 5 5 - 15 
   2. Változás – átszervezés 1 - 3 4 4 - 12 
   3. A rendszer komplexitása 1 - 3 4 4 - 12 
   4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 - 3 3 3 -   9 
   5. Bevétel és költségszint 1 - 3 6 6 - 18 
   6. Külső ill. harmadik fél által gyakorolt hatás   1 - 3 2 2 -   6 
   7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 - 5 2 5 - 10 
   8. Vezetőség aggályai 1 - 3 3 3 -   9 
   9. Pénzügyi szabálytalanságok valósszínűsége 1 - 3 4 3 - 12 
 10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt 

hatás 
1 - 3 3 3 -   9 

 11. Munkatársak tapasztalata, képzettsége 1 - 3 3 3 -   9 
 12. Közvélemény érzékelése 1 - 3 4 3 – 12 
  

Minimum pontszám: 43 Maximum pontszám: 129 
 
A fenti táblázat keretet ad a konkrét feladatok meghatározásánál alkalmazott táblázatokhoz.  
 



 
A táblázatban szereplő pontszámok mutatják az adott témára vonatkozóan a kockázatot. 
Minél magasabb a pontszám, illetve az összes pontszám és a maximum elérhető pontok 
hányada, annál magasabbnak tekinthető a kockázat.  
 
Egy rendszer kockázati tényezőjének mértéke: 
 

43-72 Alacsony 
72-101 Közepes 
101-129 Magas 

 
 
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv: 
 
Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírtaknak mind magasabb 
szinten történő megfelelés. Ezért törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb 
előkészítésére, az egységes eljárások kialakítására, valamint a vizsgálati eljárások, módszerek, 
a belső ellenőrzési jelentések tartalmi követelményeinek biztosítására a belső ellenőrzési 
kézikönyvben, a nemzetközi – és a hazai belső ellenőrzési standardok és a nemzetgazdasági 
miniszter által kiadott útmutatókban foglalt előírásoknak megfelelően. 
 
A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése:  
 
A belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő cég látja el (Universal Audit Kft.), a 
jogszabályi követelményeknek megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel, szakmai 
képzettséggel, belső ellenőri regisztrációval és több éves költségvetési gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező belső ellenőrök biztosításával. 
Az ellenőri kapacitás lefedi az önkormányzat ellenőrzési igényeit.  
 
A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve: 

 
A belső ellenőrzési feladatot jelenleg ellátó személyek rendelkeznek a Bkr. 24. § pontban 
előírt végzettséggel. 
A	 feladat	 elvégzéséhez	 szükséges	 a	 folyamatos	 továbbképzés,	 a	 jogszabályok	 és	 a	 változások	
ismerete.	 A	 központilag	 szervezett	 kötelező	 oktatásokon,	 ellenőrzési	 konzultációkon	 ellenőrzési	
értekezleteken	való	 részvételét	 a	 vállalkozás	megköveteli	 és	biztosítja.	A	 regisztrált	belső	ellenőrök	
évenkénti	továbbképzésén	a	részvétel	kötelező.	

	

A	költségvetési	szerveknél	belső	ellenőrzési	tevékenységet	végzők	nyilvántartásba	vételét	és	kötelező	
szakmai	 továbbképzését	 a	 28/2011.	 (VIII.	 3.)	 NGM	 rendelet	 írja	 elő.	 A	 továbbképzéseken	 való	
részvételek	során	törekedni	kell	a	belső	ellenőrzés	speciális	ismeretkörének	bővítésére.	

	

Az ellenőrzés tárgyi és információs igénye: 
 
Az ellenőrzött szervek kötelesek a helyszíni ellenőrzések alkalmával az ellenőrök számára 
megfelelő munkakörülményeket biztosítani (Bkr. 28. § e) bekezdés). 



 
Tárgyi igények biztosítása:  
a belső ellenőrzést végző vállalkozás biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi 
feltételeket. 
 
Információs igények biztosítása: 
A belső információk az Önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével, illetve az intézmények 
vezetőivel, referensekkel történő személyes kapcsolattal, a beszámolók, költségvetések, az 
aktuális alap dokumentumok, átadásával biztosítható. 
 
A külső információs igényt a jogszabály-figyelési, konzultációs és továbbképzési lehetőségek 
biztosítják.  
Az ellenőrzések alatt a szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosított. 
 
Az ellenőrzés által vizsgálandó területek (prioritások), ellenőrzések gyakorisága: 
 
Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat, 
illetve az intézmények rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. 
 
Az intézmények ellenőrzésekor a vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó 
jogszabályi előírásokon felül figyelembe kell venni a fenntartott intézményi szervezet 
struktúrájában vagy tevékenységében bekövetkező változásokat is. 
 

− a szabályozottság aktualizálása és érvényesülése a gyakorlatban, 
− az operatív gazdálkodás szabályainak betartása, 
− a feladatalapú állami hozzájárulások és támogatások igénylése és elszámolása 

jogszabályi előírásoknak való megfelelése,   
− a pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, 

felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtását ellenőrizni kell, 
− a belső kontrollrendszer működtetéséhez előírt belső szabályzatok meglétének 

ellenőrzése, valamint a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének 
értékelése, 

− a gazdálkodási szempontból lényeges hatású feladatok, területek ellenőrzése, 
− a költségvetési év eredményeként keletkezett pénzmaradvány vizsgálata, az 

összetevők keletkezésének elemzése, 
− külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata, 
− közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ellenőrzése, 
− az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenőrzése. 

 



 
Ellenőrizendő folyamat kockázati értéke  Ellenőrzés gyakorisága 
Magas évente 
Közepes 2-3 évente 
Alacsony 3-4 évente 
 
Az ellenőrzések kiemelt területeit minden évben felül kell vizsgálni és a megváltozott 
feladatokhoz, körülményekhez igazítani. 
 
 
Tar, 2016. április  20. 
 
                      Készítette:                        Jóváhagyta: 

 
 

  
 Molnárné dr. Kontra Bernadett 

Győriné Új Mária  
belső ellenőr jegyző 

Universal Audit Kft. költségvetési szerv vezetője 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-120/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 70/2016. (IV.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt Tar Község Önkormányzata 
Beszerzési Szabályzatát a határozat 1.sz. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
5./ Szellő Eszter pénzügyi előadó 
6./ Győriné Új Mária belső ellenőr 
7./ Irattár 
8./ hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzata 
 

Beszerzési Szabályzata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tar Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 70/2016 . (IV.20.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
                                                                                                Turopoli Zsolt 
                                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A gazdasági verseny tisztaságának megóvása, továbbá valamennyi ajánlattevő számára az 
egyenlő feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL. törvény 
hatálya alá nem tartozó árubeszerzések, építési beruházások, továbbá szolgáltatások 
igénybevétele az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú 
Korm.rendelet 13. § (1) bekezdés b.) pontja (a továbbiakban: Ávr.) alapján az alábbiak szerint 
kerül meghatározásra: 

I. 
Általános rendelkezések 

 
Jelen szabályzat hatálya kiterjed Tar Község Önkormányzatára (továbbiakban: 
Önkormányzat) és költségvetési szerveire ( a továbbiakban: Intézmény) – a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal kivételével, illetve az ott dolgozó köztisztviselőkre, 
közalkalmazottakra és egyéb munkavállalókra. 
 

1. A szabályzat célja 
  
A szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési 
értékhatárokat el nem érő, továbbá a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartozó 
árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza 
azokat az eljárási szabályokat, melyeket az Önkormányzati költségvetés terhére megvalósított 
beszerzések lefolytatása során alkalmazni kell. 
 

2. Alapelvek 
 
A beszerzési eljárásban az Önkormányzat, illetve az Intézmények, mint Ajánlatkérő köteles 
biztosítani, a vállalkozás, mint Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny 
tisztaságát. 
Ajánlatkérőként az Önkormányzatnak, illetve az Intézményeknek azonos bánásmódot kell 
biztosítania az ajánlatkérésben résztvevő Ajánlattevők számára. 
Ezen szabályzatban biztosított jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban, 
a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. 
 

3. A szabályzat tárgyi hatálya 
 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az Önkormányzat, 
illetve az Intézmények költségvetésében biztosított fedezetének értékhatára az eljárás 
megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti értékhatárokat, továbbá azokra a beszerzésekre, 
amelyek a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartoznak. 
 
 
 
 
A beszerzés tárgya lehet: 
a.) árubeszerzés, 
b.) építési beruházás, 
c.) szolgáltatás megrendelése. 
d.) Árubeszerzés: 



 
a.)Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó 
dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi 
joggal vagy anélkül történő –  megszerzése az önkormányzat részéről. Az árubeszerzés 
magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 
 
b.) Építési beruházás: 
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka 
megrendelése (és átvétele) az önkormányzat részéről: 
-  a Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka  
 kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 
-  építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott 

tervezése együtt; 
-  az Önkormányzat által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény 

bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. 
 
c.) Szolgáltatás megrendelése: 
Az olyan – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – visszterhes szerződés, 
amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az Önkormányzat részéről. 
Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – beszerzési tárgyat foglal 
magában, a meghatározó értékű beszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. 
 

II. 
Ajánlatkérő nevében eljáró személyek 

 
Az Önkormányzat beszerzései vonatkozásában az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében 
eljáró és nettó 500.000,- Ft értékhatárig döntő személy a Polgármester, ezen értékhatár 
felett a közbeszerzési értékhatárig a Képviselő-testület dönt. 
 
Az Intézmények beszerzései vonatkozásában az egyes Intézmény, mint Ajánlatkérő nevében 
eljáró és nettó 100.000,- Ft értékhatárig döntő személy az Intézményvezető, ezen értékhatár 
fölött nettó500.000,- Ft értékhatárig döntő személy a Polgármester, ezen értékhatár felett a 
közbeszerzési értékhatárig a Képviselő-testület dönt. 
 
Az Önkormányzat részéről indított ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása során a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége jár el. 
Az egyes Intézmények részéről indított ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása során 
az Intézmény jár el, munkáját a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltsége segíti. 
 
 
 
 
 

III. 
A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai 

 
1. A versenyeztetés megvalósítása három különböző Ajánlattevőnek megküldött ajánlatkérés 
útján valósul meg, az alábbi esetek kivételével: 



-  ha a szerződést műszaki-technikai, jogi vagy egyéb sajátosságok, művészeti 
szempontok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott 
szervezet, személy képes teljesíteni, 

 
-  építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött 

szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési 
beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges, amelyet műszaki vagy 
gazdasági okok miatt jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi 
szerződéstől, vagy elválasztható ugyan, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, 
illetőleg szolgáltatás teljesítéséhez, 

 
-  árubeszerzés esetén, ha a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, vagy 

bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a 
következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő 
dolgokat kellene beszerezni vagy ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai 
nehézséget eredményezne a működtetésben vagy fenntartásban, 

 
-  ha a beszerzés becsült értéke nem haladja meg a nettó 500.000,- Ft-ot, 
 
-  ha élet- illetve balesetveszély, valamint a vagyonvédelem elhárítása érdekében 

haladéktalan intézkedés megtétele szükséges a beszerzés megvalósítása érdekében 
 
A fenti esetekben elegendő egy ajánlat beszerzése. 
 
2. Az Ajánlatkérő az 1. ponttól eltérő beszerzés megkezdésekor legalább három különböző 
Ajánlattevőnek köteles egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Az írásban 
megkeresett Ajánlattevőknek ajánlatuk megtételére legalább 3-21 naptári napot biztosítani 
kell. 
 
Az ajánlattételi felhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az Ajánlattevők 
megfelelő ajánlatot tehessenek és szabályszerűen, határidőben benyújtott ajánlatok 
összehasonlíthatóak legyenek. 
 
Az ajánlattételi felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 
-  az Ajánlatkérő nevét, címét, telefon és fax számát, képviselő megjelölését, 
-  a beszerzés tárgyát, illetve mennyiségi, műszaki, minőségi és teljesítési 

követelményeket, 
-  a szerződés típusának meghatározását (pl: tervezési vagy szolgáltatási szerződés), 
-  a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, 
-  a teljesítés helyét, 
-  az elbírás alapját, 
-  az ajánlattételi felhívás tárgyának ellenérték megjelölésére irányuló felhívást, 
-  a számlázás módját, 
-  az ajánlat érvényességi idejének megjelölését, 
-  az ajánlat díjmentességének rögzítését, 
-  az ajánlat benyújtásának módját, 
-  az Ajánlatkérő kapcsolattartóját, 
-  az ajánlattételre nyitva álló határidőt, 
-  az ajánlat benyújtásának címét, 



-  az ajánlat elbírálásának határidejét. 
 
Az ajánlattételi felhívás mintát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
3. A beszerzési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
feltételekhez, az Ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve. 
 
4. Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: 
-  nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 

ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő 
ajánlatot, 

-  nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 
Az ajánlatkérést EU forrásból támogatott beszerzés esetén a pályázati felhívásban foglalt 
feltételek szerint mindaddig meg kell ismételni, amíg három érvényes ajánlat nem érkezik. 
Egyéb esetben az Ajánlatkérő nevében eljáró további versenyeztetés megvalósítása nélkül 
dönthet a beszerzésről. 
 
5. Az eredményes beszerzési eljárás esetén Ajánlatkérő nevében eljáró haladéktalanul írásban 
értesíti valamennyi Ajánlattevőt az eljárás eredményéről, eredménytelen beszerzési eljárás 
esetén annak eredménytelenségéről. 
 
6. Az Ajánlatkérő kizárólag a nyertes Ajánlattevővel köthet szerződést, az eredmény 
írásbeli kihirdetésétől számított 30 naptári napon belül. A szerződést úgy kell megkötni, hogy 
a beszerzési eljárás nyertesének az ajánlattételi kötöttsége még fennálljon. A szerződés 
előkészítése, illetve végrehajtása a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltsége kötelezettsége. 
 
7. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződés megkötése annak visszalépése miatt 
meghiúsul, a szerződést az Ajánlatkérő a második legjobb nyertes ajánlatot tett 
Ajánlattevővel kötheti meg. 
 
8. A beszerzési eljárással kapcsolatosan keletkezett dokumentációkat az Ajánlatkérőnek az 
Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell megőrizni, illetve selejtezni. 
 
9. Ajánlatonként nyilván kell tartani az alábbiakat: 
- ajánlattételi felhívás, 
- ajánlat(ok), 
- megrendelő és/vagy szerződés, 
- teljesítés igazolás, 
- számla, 
- utalás dokumentuma. 
 
 
________________________   ____________________________ 

Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester             jegyző 



 
 1.számú melléklet 

 
Ajánlattételi felhívás 

 
1.  Az ajánlatkérő neve: 

Címe: 
Telefon/fax szám: 
Képviselő: 

 
2.  Beszerzés tárgya: 
 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
 
4.  A szerződés meghatározása: 
 
5.  A szerződés időtartama: 
 
6.  A teljesítés helye: 
 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 
8.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

(egyszerű másolatban is benyújthatók) 
 
a) Két db referencia megnevezése, 

b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

 
9.  A számlázás módja: 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a 

borítok rögzíteni: ’” Ajánlat a ……………………………………..………………hoz” 
 
12.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 
 
13.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles. 
b)  Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 

példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az 
oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

c)  Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. 
 
 
 



 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 
eljárás, ha : 
-  nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
-  csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
-  az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
-  egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 

ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő 
ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-121/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 71/2016. (IV.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
1.) Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 úgy	 határoz,	
hogy	 az	 Önkormányzati	 Hivatal	 épületében	 -3073	 Tar	 Szondy	
György	 út	 92.,	 663/2	 hrsz-	 riasztó	 rendszer	 kiépítésére,	 valamint	
kamerarendszer	kialakítására	a	Nádasdi	Elektro		Biztonságtechnikai	
Kft-vel	 -3100	 Salgótarján,	 Rákóczi	 út	 1-9-	 	 vállalkozói	 szerződést	
köt.	
2.) A	riasztó	 rendszer	kiépítését	a	Képviselő-testület	a	2016.	évi	
költségvetésben	a	felhalmozási	kiadások	terhére	biztosítja.	
3.) A	 Képviselő-testület	 vállalja	 a	 távfelügyeleti	 szolgáltatási	 díj	
3.750	Ft	+	Áfa/hó,	valamint	az	évenkénti	egyszeri	karbantartási	díj	
16.000	 Ft+Áfa	 /	 év	 +	 kiszállási	 költség	 teljesítését	 a	 mindenkori	
költségvetés	terhére.		
4.) A	 Képviselő-testület	 felhatalmazza	 a	 polgármestert	 a	
vállalkozói	szerződés	aláírására.	

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
5./ Szellő Eszter  pénzügyi előadó 
6./ Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft 3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9 
7./ Iratanyag 
8./ Irattár 
9./ hirdető tábla 

 
Tar Község Önkormányzatának 



Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-122/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 72/2016. (IV.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 úgy	 határoz,	
hogy	az	egységes	temetői	térinformatikai	rendszer	kiépítésére	-	Tar	
Község	 Köztemetőjében-	 vállalkozói	 szerződést	 köt	 a	 Geszta-	
Stúdió	Kereskedelmi	és	Szolgáltató	Bt-vel	-	8911	Nagykutas	Fő	út	
40.	
	
2.) Az	 egységes	 temetői	 térinformatikai	 rendszer	 kiépítését	 a	
Képviselő-testület	a	2016.	évi	költségvetésben	a	 	Toldi	Miklós	féle	
hagyaték	terhére	biztosítja.	
	
3.) A	 Képviselő-testület	 felhatalmazza	 a	 polgármestert	 a	
vállalkozói	szerződés	aláírására.	

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
5./ Szellő Eszter pénzügyi előadó 
6./ Geszta- Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8911 Nagykutas Fő út 40 
7./ Iratanyag 
8./ Irattár 
9./ hirdető tábla 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 



Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-123/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 73/2016. (IV.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megismerte a 
„Meghatalmazás adása önkormányzati tulajdonú földek vadászterületi határának 
megállapítása céljából” c. előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1.Tar	Község	Önkormányzatának	Képviselő-testülete,	mint	a	földingatlan(ok)	felett	rendelkezési	jogot	
gyakorló	személy	(a	továbbiakban:	Meghatalmazó)	a	vad	védelméről,	a	vadgazdálkodásról,	valamint	
a	 vadászatról	 szóló	 1996.	 évi	 LV	 törvény	 illetve	 végrehajtására	 kiadott	 végrehajtási	 rendelet	 és	 a	
Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvény	alapján	
 
meghatalmazza, 
 
Görőcs László 3073 Tar Petőfi út 22. szám alatti lakost, hogy Tar Község Önkormányzatát 
vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban engem teljes jogkörrel 
képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, jogokat szerezzen és kötelezettségeket 
vállaljon a 2017. évi vadászterületek kialakítása kapcsán az alábbi önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok vonatkozásában: 
 

Terület 
fekvése, 
község 

Külterület 
(k) vagy 
belterület 
(b) vagy  
zártkert 
(z) 

Helyrajzi 
szám 

Művelési ág Összterület 
nagysága  
m2 

Összterület 
nagysága ha-
ban 

Tulajdoni 
hányad 
%-ban 

Tulajdoni 
hányadra eső 
terület ha-ban 

Rendelkezési 
jogcím (tulajdonjon/ 
haszonélvezeti 
jog/vagyonkezelői 
jog) 

1: Tar z 1180 szőlő és 
legelő 

3661 0,3661 100 0,3661 tulajdonjog 

2: Tar z 1182 legelő 4075 0,4075 100 0,4075 tulajdonjog 

3: Tar z 1184 legelő és 
kert 

5846 0,5846 
 

100 0,5846 tulajdonjog 

4: Tar z 1188 szántó 3181 0,3181 100 0,3181 tulajdonjog 

5: Tar z 1487 legelő 5847 0,5847 100 0,5847 tulajdonjog 

6: Tar z 1488 legelő 3443 0,3443 100 0,3443 tulajdonjog 

7: Tar z 1516 legelő 3374 0,3374 100 0,3374 tulajdonjog 

8: Tar k 043/15 erdő 3170 0,3170 100 0,3170 tulajdonjog 

9: Tar k 043/21 szántó 4913 0,4913 100 0,4913 tulajdonjog 

10: Tar k 043/25 legelő 7718 0,7718 100 0,7718 tulajdonjog 

11: Tar k 045/2 anyagbánya 32585 3,2585 100 3,2585 tulajdonjog 



12: Tar z 1220 legelő 14355 1,4355 100 1,4355 tulajdonjog 

13: Tar z 1232 legelő 3576 0,3576 100 0,3576 tulajdonjog 

14: Tar z 1412 szántó és 
legelő 

12585 1,2585 100 1,2585 tulajdonjog 

15: Tar z 1417 legelő 8891 0,8891 100 0,8891 tulajdonjog 

16: Tar k 1122 szántó 2037 0,2037 100 0,2037 tulajdonjog 

17: Tar k 1168 szántó 2182 0,2182 100 0,2182 tulajdonjog 

18: Tar k 1171 szőlő 2216 0,2216 100 0,2216 tulajdonjog 

19: Tar k 1172 szántó 2282 0,2282 100 0,2282 tulajdonjog 

20: Tar k 084 szántó 2942 0,2942 100 0,2942 tulajdonjog 

21: Tar k 0144/15 kivett árok 8876 0,8876 100 0,8876 tulajdonjog 

22: Tar z 1107 szőlő 5048 0,5048 100 0,5048 tulajdonjog 

23: Tar z 1128 kert, legelő 
és közút 

10262 1,0262 100 1,0262 tulajdonjog 

24: Tar k 074 erdő 5084 0,5084 100 0,5084 tulajdonjog 

25: Tar k 078/7 legelő 2301 0,2301 100 0,2301 tulajdonjog 

26: Tar k 082/1 anyagbánya 2990 0,2990 100 0,2990 tulajdonjog 

27: Tar k 083 legelő 6193 0,6193 100 0,6193 tulajdonjog 

28: Tar k 047 agyagbánya 
és legelő 

10.658 1,0658 100 1,0658 tulajdonjog 

29: Tar k 050 agyagbánya 17.693 1,7693 100 1,7693 tulajdonjog 

30: Tar k 068/1 erdő 11.039 1,1039 100 1,1039 tulajdonjog 

31: Tar k 068/3 erdő 11.876 1,1876 100 1,1876 tulajdonjog 

32: Tar k 023/7 szántó 6349 0,6349 100 0,6349 tulajdonjog 

33: Tar k 035 Kovács -
patak 

27.811 2,7811 100 2,7811 tulajdonjog 

34: Tar k 039 szántó 62.918 6,2918 100 6,2918 
 

tulajdonjog 

35: Tar k 043/14 legelő 
erdő 

2099 
4956 

0,2099 
0,4956 

100 
100 

0,2099 
0,4956 

tulajdonjog 

36: Tar k 1175 legelő 2513 0,2513 100 0,2513 tulajdonjog 

37: Tar k 0144/6 kivett árok 2461 0,2461 100 0,2461 tulajdonjog 

38: Tar k 1428 erdő 2173 0,2173 100 0,2173 tulajdonjog 

39: Tar z 1206 szántó 2026 0,2026 100 0,2026 tulajdonjog 

40: Tar k 0144/8 kivett árok 2511 0,2511 100 0,2511 tulajdonjog 

41: Tar k 027/3 kivett vízmű 2161 0,2161 100 0,2161 tulajdonjog 

42: Tar k 1205 szántó 1893 0,1893 100 0,1893 tulajdonjog 



43: Tar k 1215 legelő 1758 0,1758 100 0,1758 tulajdonjog 

44: Tar k 1217 szántó 1955 0,1955 100 0,1955 tulajdonjog 

45: Tar k 022/11 kivett út 1604 0,1604 100 0,1604 tulajdonjog 

46: Tar k 023/12 szántó 1621 0,1621 100 0,1621 tulajdonjog 

47: Tar k 051/7 kivett saját 
használatú 
út 

3586 0,3586 100 0,3586 tulajdonjog 

48: Tar k 043/8 szőlő 1902 0,1902 100 0,1902 tulajdonjog 

49: Tar k 043/22 szántó 1932 0,1932 100 0,1932 tulajdonjog 

50: Tar k 1439 legelő 2058 0,2058 100 0,2058 tulajdonjog 

51: Tar k 1486 szőlő 2727 0,2727 100 0,2727 tulajdonjog 

52: Tar k 1484 legelő 
erdő 

1006 
1532 

0,1006 
0,1532 

100 
100 

0,1006 
0,1532 

tulajdonjog 

53: Tar k 0144/6 kivett árok 2461 0,2461 100 0,2461 tulajdonjog 

54: Tar k 0144/15 kivett árok 8876 0,8876 100 0,8876 tulajdonjog 

55: Tar k 068/6 erdő 21.488 2,1488 10/40 0,5372 tulajdonjog 

56: Tar k 075 kivett közút 
erdő 

1684 
2398 

0,1684 
0,2398 

100 
100 

0,1684 
0,2398 

tulajdonjog 

57: Tar k 0144/12 kivett árok 2712 0,2712 100 0,2712 tulajdonjog 

58: Tar k 035 kivett 
Kovács -
patak 

27.811 2,7811 100 2,7811 tulajdonjog 

59: Tar k 051/11 kivett saját 
használatú 
út 

5086 0,5086 100 0,5086 tulajdonjog 

60: Tar k 1434 legelő 2876 0,2876 6/8 0,2157 tulajdonjog 

61 
: Tar 

k 068/4 erdő 10.539 1,0539 20/80 0,2635 tulajdonjog 

 Összesen: 42,3643 tulajdonjog 
 

 
Mindösszesen:          42,3643        ha 
 
2.A képviselő-testület hozzájárul, hogy a meghatalmazás alapján a meghatalmazott jogosult a 
földtulajdonosi képviselet formájáról a képviselő- személyéről, a vadászterület határának 
megállapításáról, valamint a vadászati jog gyakorlásának módjáról, feltételeiről nyilatkozatot 
tenni, szükség estén szavazni, illetőleg az ezen kérdésekkel kapcsolatos eljárásokban az 
önkormányzat nevében eljárni. 
 
3. A képviselő-testület nyilatkozza, hogy jelen meghatalmazás kiadásával egyben minden 
korábbi, a tárgyban kiadott meghatalmazást visszavon és a meghatalmazás visszavonásig 
érvényes. 
 



4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékeltét képező 
meghatalmazás aláírására  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    polgármester  
 
                                
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Iratanyag 
5./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-124/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 74/2016. (IV.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szalkai és 
Társa Kft. Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a foglalkozás-
egészségügyi ellátásra szerződést köt a határozat 1. számú 
mellékletét képező tartalommal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. június 13. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
5./ Szellő Eszter pénzügyi előadó 
6./ Szalkai és Társa Kft. Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
7./ Iratagyag 
8./ Irattár 
9./ hirdető tábla 

74./2016. (IV.20.) határozat 1. számú melléklete 
 



Szerződés 
 
Melyet egyrészről  
Tar Község Önkormányzata (3073 Tar ,Szondy György út 92., Adószám: 15450920 2 12 
Számlaszám: 11741024-15735344) képviseletében Turopoli Zsolt polgármester, a 
továbbiakban Megbízó 
 
másrészről 
Szalkai és Társa Kft. Egészségügyi Szolgáltató Kft. , továbbiakban Megbízott kötöttek 
foglalkoztatás -egészségügyi alapellátásra az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  
 

1.) Megbízó megbízza Megbízottat, hogy munkavállalói részére az 1993.évi XCIII. 
törvény 58.§-a által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátást az alábbiak szerint 
biztosítsa: 

 
1.1 A külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági  vizsgálatok végzése, 

valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok   kezdeményezése. 
 

1.2 A külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és  
fokozott expozíciós esetek kivizsgálása. 

 
    1.3 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata. 
 
    1.4 Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás. 
 
    1.5 A munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás. 
 
    1.6 Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában. 
 
    1.7 Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi alap, fiziológiai, ergonómiai-higiénás  
  feladatok megoldásában. 
 
    1.8 Közreműködés az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az  
      elsősegélynyújtók  szakmai felkészítésében, 
 
    1.9 Közreműködés a munkáltató katasztrófa megelőző, elhárító, felszámoló                                   

és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában. 
 

1.10 Megbízó munkavállalóinak fogadása rendelési időben, a megbízott orvos 
rendelőjében.   

 
2.) Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval rendszeres kapcsolatot tart, és a Megbízó 

munkavállalóit a Rendelőintézet Pásztó, Semmelweis u 2. sz. alatti orvosi 
rendelőjében fogadja.  

 
3.) Megbízó a szerződés aláírását követő hónap első napjától jogosult ellátásra.  

   
4.) Az ellátást a Megbízó 21 fő munkavállalói létszámra veszi igénybe, akik nevét, 

lakcímét, születési adatait, munkakörét illetve munkaköre TEAOR kódját írásban közli 
a Megbízottal 15 napon belül. 



 
Új dolgozó felvételekor vagy munkakör változásakor a Megbízó a Megbízottat 
legkésőbb egy hónapon belül a fenti adatok közlésével értesíti. 

 
Megbízó munkavállalói közül…0….Fő az „A”,…0.…Fő a „B”, 21 Fő a „C” és 0… Fő a  
„D”foglalkozás- egészségi osztályba sorolt munkakörben dolgozik.   

 
Az ellátás éves díja az „A” osztály esetén …0……..Ft/fő/év 

                                 
                                       „B” osztály esetén  12000   Ft/fő/év 
 
                                       „C” osztály esetén  10000   Ft/fő/év 
 
                                       „D” osztály esetén  8000    Ft/fő/év 
 

A díjfizetés évente történik. Ezen díjak évente az illetékes hatóság által megállapított  
összeggel emelkednek. Az ellátás éves díja szerződéskötéskor 210.000  Ft, azaz  
kettőszáztízezer Ft. 

 
A Megbízott a létszám alapján számított ellátási díjről első ízben a szerződéskötéskor  
,majd minden negyedévre vonatkozóan a negyedév első napján számlát bocsájt ki,  
melyet a Megbízó az OTP RT.Pásztó 11741024 -  20032386  sz. számlájára 8 napon 
belül átutalással egyenlít ki. 

 
A Ptk 6:48. § (1) bekezdése értelmében pénztartozás esetén a kötelezett a 
késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamattal - idegen pénznemben meghatározott 
pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott 
alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű késedelmi 
kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. 

 
Az ellátott létszám növekedése esetén a felek a tárgyévet követő év január 1-jével 
állapodnak meg ismételten 

 
Negyedéves díj: 52.500 Ft, azaz  ötvenkettőezerötszáz Ft. 

 
5.) Jelen szerződés a 2. pontban megjelölt időponttól határozatlan időre szól. 

 
6.) A jelen szerződés   2016.05.01-től érvényes. 

 
7.) A szerződés legalább 90 napos felmondással bármelyik gazdasági év végére mindkét 

fél részéről megszüntethető. 
	

 
 
 

 
8.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók 

 
Tar, 2016. április 21. 



 
…………………………………                             ……………………………………… 
 
              Megbízó                                                                     Megbízott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 



     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-87/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 75/2016. (IV.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az elkészült látványterv alapján a 
Beszerzési szabályzat szerint ismételt ajánlattételi felhívással- 
a 37/2004.(XI.29.) határozattal elfogadott településszerkezeti 
terv és a 12/2004.(XI.30.) rendelettel elfogadott szabályozási 
terv betartása mellett- éljen az alábbi vállalkozók tekintetében 
a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívás, valamint 
költségvetési főösszesítő és mellékletei szerint: 
1.) Bakonyi Péter Egyéni Vállalkozó 3073 Tar Szondy 
György út 28. 
2.) Pusztai Gábor Egyéni Vállalkozó 3060 Pásztó Kishegy 
sétány 2. 
3.) HEP BAU. 3060 Pásztó Nyírfácska út 12. 
4.)  Toldi Csaba 3064 Szurdokpüspöki, Szabadság út 171 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 28. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4.)Bakonyi Péter Egyéni Vállalkozó 3073 Tar Szondy György út 28. 
5.)Pusztai Gábor Egyéni Vállalkozó 3060 Pásztó Kishegy sétány 2. 
6.)HEP BAU. 3060 Pásztó Nyírfácska út 12. 
7.)Toldi Csaba 3064 Szurdokpüspöki, Szabadság út 171 
8./ Irattár 
9./ hirdető tábla 

 
75/2016. (IV.20.) határozat melléklete 

 
Beszerzési szabályzat 



1.számú melléklet 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
1.  Az ajánlatkérő neve:  Tar Község Önkormányzata 

Címe:    3073 Tar Szondy György út 92. 
Telefon/fax szám:  06-32-470-777; 06-32-470-444 
Képviselő:   Turopoli Zsolt polgármester 

 
2.  Beszerzés tárgya:  Az Önkormányzati Hivatal -3073 Tar Szondy György út  

92 ,663/2 hrsz-  előtti tér kialakítása a mellékelt 
látványtervnek megfelelően. 

 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
A feladat magában foglalja a 37/2004.(XI.29.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv 
és a 12/2004.(XI.30.) rendelettel elfogadott szabályozási terv betartása mellett az 
Önkormányzati Hivatal -3073 Tar Szondy György út 92 ,663/2 hrsz-  előtti tér kialakítását a 
látványtervnek megfelelően. Továbbá az Önkormányzati Hivatal előtti térről szükséges lesz 
egy telefonfülke áthelyeztetése és egy db gázcsonk áthelyeztetése is. Az Önkormányzati 
Hivatal előtti tér rendezése során a költségek csökkentése miatt az Önkormányzat vállalja a 
kerítés elbontását. 
 
4.  A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: határozott, szerződés megkötését követő 90. nap 
 
6.  A teljesítés helye: 3073 Tar Szondy György út 92. ingatlan előtti tér 
 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a Vállalkozó által kiállított számla  
ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással fizet. 
 
8.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
(egyszerű másolatban is benyújthatók) 
 
a) Két db referencia megnevezése, 
b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 
c) Aláírási címpéldány 
d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 
 
9.  A számlázás módja: 
Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a 
munka befejezését, teljesítést követően történik. 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2016. május 11. 
 
 
 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe:  



3073 Tar Szondy György út 92. 
 
Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a borítékon rögzíteni: ’” Ajánlat az 
Önkormányzati Hivatal előtti tér kialakításához” 
 
12.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2016. május 11. 
 
13.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 
a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles.: DÍJMENTES 
b)  Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 

példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat 
(üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

c)  Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. 
 Nagyné Kis Anita aljegyző 
 Tel.:06-32-470-777 
 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
 
 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 
eljárás, ha : 
-  nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
-  csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
-  az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
-  egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az  

ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő 
ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Készült:                                                                       

 

                                                                                 
    

Költségvetés főösszesítő 
Megnevezés   Anyagköltség Díjköltség 
1. Építmény közvetlen költségei   0 0 
1.1 Közvetlen önköltség összesen   0 0 
2.1 ÁFA vetítési alap  0 
2.2 Áfa 27,00% 0 
3.  A munka ára   0 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aláírás  
 
 



 
 
 
 
Munkanem megnevezése 

Anyag összege Díj összege 

Zsaluzás és állványozás 0 0 
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0 
Síkalapozás 0 0 
Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0 
Fém nyílászáró és épületlakatos-
szerkezet elhelyezése 

0 0 

Kőburkolat készítése 0 0 
Szabadidő és sportlétesítmények 0 0 
Összesen: 0 0 
 
Munkanem összesítő 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zsaluzás és állványozás 
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár 
Díj 

egységre 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 
1 15-002-

1.2.1 
Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde 
sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, 
kézzel mozgatva, nyersen maradó látszó 
beton felülethez. 

17,4 m2 0 0 0 0 

         
2 15-902-

1.2.1-
0024001 

BÉRLETI DÍJ kétoldali falzsaluzásnál, 
függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt 
táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m 
magasságig Szerelt táblás zsaluzat (2 m2-nyi 
elem) bérleti díj/Hó 

17,4 m2 0 0 0 0 

         
    Munkanem összesen:         0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Irtás, föld- és sziklamunka  
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár 
Díj 

egységre 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 
1 21-001-

1.2.2 
Egyes fák kitermelése tuskóirtással, 
legallyazással és darabolással, kézi 
szerszámokkal, III. oszt. talajban, 
törzsátmérő: 21-40 cm között 

3 db 0 0 0 0 

         
2 21-001-

6.2 
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-
10,0 cm 

25 10 m2 0 0 0 0 

         
3 21-003-

2.1.2 
Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: 
III. 

2,6 m3 0 0 0 0 

         
4 21-003-

5.1.1.2 
Munkaárok földkiemelése közművesített 
területen, kézi erővel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 
m2 szelvényig, III. talajosztály 

4,2 m3 0 0 0 0 

         
5 21-003-

5.1.1.2-
0000001 

Munkaárok földkiemelése közművesített 
területen, kézi erővel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 
m2 szelvényig, III. talajosztály 

14,6 m3 0 0 0 0 

         
6 21-003-

8.1.1.1.2 
Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, 
munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m 
padka hagyással, kétoldalra kiemelve, 
depóniába vagy szállítóeszközre rakva, 
száraz, földnedves talajban, 10,00 m2 
alapterületig, 1,50 m mélységig, III. fejtési 
talajosztályban 

3 m3 0 0 0 0 

         



7 21-003-
11.1.1 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, 
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm 
vastagságig 

15 m3 0 0 0 0 

         
8 21-004-

5.1.1.1 
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 
talajosztály: I-IV. 

240 m2 0 0 0 0 

         
9 21-008-

2.1.3 
Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 
95% 

36 m3 0 0 0 0 

         
10 21-011-

8.2.1-
0120123 

Talajjavító réteg készítése bányakavicsból 
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, 
Hegyeshalom 

36 m3 0 0 0 0 

         
11 21-011-

11.3 
Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es 
konténerbe 

5 db 0 0 0 0 

         
12 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 

konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül 

25 m3 0 0 0 0 

         
    Munkanem összesen:         0 0 
 
 
 
 
 
 



Síkalapozás 
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár 
Díj 

egységre 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 
1 23-003-3-

0232210 
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy 
gerendaalap készítése helyszínen kevert 
.....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági 
modulussal 

8 m3 0 0 0 0 

         
    Munkanem összesen:         0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Helyszíni beton és vasbeton munka 
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár 
Díj 

egységre 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 
1 31-000-

1.2.1 
Beton és kőbeton fal bontása, 15-25 cm 
vastagság között, C8/10 betonminőségig 

4,5 m3 0 0 0 0 

         
    Munkanem összesen:         0 0 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése 
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár 
Díj 

egységre 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 
1 45-000-

2.1 
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, 
idomacél rács vagy korlát 

22 m 0 0 0 0 

         
2 45-005-

2.3-
0990136 

Egyéb épületlakatos szerkezetek 
elhelyezése, zászlótartó Zászlótartó 

3 db 0 0 0 0 

         
    Munkanem összesen:         0 0 
 
 
 
 
 



 
 
Kőburkolat készítése 
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár 
Díj 

egységre 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 
1 62-002-

21.3-
0610725 

Egyéb használatos szegélykövek, 
útszegélyek készítése, alapárok kiemelése 
nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú 
elemekből A Beton-Viacolor kerti 
szegélykő, 100x5x25 cm, antracit 

162 m 0 0 0 0 

         
2 62-003-6-

0120125 
Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 
készítése, 20 cm vastagságban Nyers 
homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, 
Délegyháza 

48 m3 0 0 0 0 

         
3 62-003-

51.2-
0610559 

Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 
cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm 
közötti méretekben A Beton-Viacolor 
Borostyán 10x20x6 cm, pepita 

240 m2 0 0 0 0 

         
    Munkanem összesen:         0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Szabadidő és sportlétesítmények 
 
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár 
Díj 

egységre 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 
1 92-003-

4.3-
0374221 

Kombinált kerti beton (terazzo) építmények 
(beton, fa, acél, vegyes anyag), támla 
nélküli pad mmcité Forma pad, 1,8 m 
hosszú, terazzo csiszolt beton lábak, fenyőfa 
ülőke, támla nélkül, Cikkszám: LF311b 

4 db 0 0 0 0 

         
2 92-003-

9.5-
0646866 

Utcai beton építmények, szemetes edény 
elhelyezése CSOMIÉP utcabútorok 
kagylókő betonból, szemetes edény (60/80) 

4 db 0 0 0 0 

         
    Munkanem összesen:         0 0 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-86/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 76/2016. (IV.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata megismerte a Közép- Duna - 
Völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály 
00096-0106/2016. iktatószámon kelt levelében 
megfogalmazott észrevételeket, az abban foglalt 
hiányosságokat és a módosítási javaslatokat, melyet Tar 
Község Vízkár- elhárítási tervébe beépített.  
A módosított és kiegészített Tar Község Vízkár- elhárítási 
tervét a határozat 1.számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 
hogy a módosított és kiegészített Tar Község Vízkár-elhárítási 
tervet elbírálás végett ismételten küldje meg a Közép- Duna -
Völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály 
1088 Budapest, Rákóczi út 41. részére 
A felülvizsgált tervet küldje meg a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. 
Határidő: 10 nap 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 28. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály 1088  
    Budapest, Rákóczi út 41.  
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-103/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 77/2016. (IV.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társulás 
 társulási megállapodásának 2016. április 26-i hatályú 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodást– a kormányzati funkciók,  telephely és 
ellátottak számára nyitva álló helyiségek pontosítása és az  
ellátottak számára nyitva álló új helyiség miatti - módosítását 
és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 
elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosított és az egységes szerkezetű társulási megállapodás 
aláírására. 

A módosító és egységes szerkezetbe foglalt okirat a határozat 
1.sz. mellékletét képezi 
 
Határidő: soron kívül 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 28. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 
 
 

 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-125/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendes üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 78/2016. (IV.20.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbágyi-
Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társulása megállapodás  
Egységes szerkezetbe foglalt megállapodást jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosított és az egységes szerkezetű társulási megállapodás 
aláírására. 
Az egységes szerkezetű társulási megállapodás a határozat 
1.sz. mellékletét képezi 
 
Határidő: soron kívül 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 28. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
    jegyző nevében és megbízásából 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     _________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-157/2016 

 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli közös üléséről készült  9. sz. jegyzőkönyvéből 
 

79/2016.(IV.26.) számú határozata 
1./ Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
     költségvetése II. számú módosítására. 
     Előterjesztők: polgármesterek 
2./ Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  
     költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására  
     Előterjesztők: polgármesterek 
3./ Javaslat a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal  
     Szervezeti és Működési Szabályzata II. számú módosítására 
     Előterjesztők: polgármesterek 
 
4./ Egyebek 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 15. 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
 
1./ Irattár 
2./ hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-156/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli közös üléséről készült  9. sz. jegyzőkönyvéből 
 

80/2016.(IV.26.) számú határozata 
Kozárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 15. 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
 
1./ Irattár 
2./ hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     _________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-155/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli közös üléséről készült  9. sz. jegyzőkönyvéből 
 

81/2016.(IV.26.) számú határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – 
a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót  
 
              33 e Ft.    nyitó pénzkészlettel 
    65.201 e Ft.  bevételi főösszeggel 

     65.194 e Ft. kiadás főösszeggel,     
                        7 e Ft.    maradvánnyal  elfogadja. 
    
A beszámoló jelent határozat mellékletét képezi (1,2,3, melléklet) 

 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Zárszámadását Szurdokpüspöki 
Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse. 
     
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Hajasné Banos Márta polgármester, Sándor Szandra Éva 
polgármester, Pintér Miklós Ervin polgármester, Turopoli Zsolt 
polgármester a végrehajtásért.  

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 15. 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
 
1./ Irattár 
2./ hirdető tábla 
 

 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     _________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-154/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli közös üléséről készült  9. sz. jegyzőkönyvéből 
 

82/2016.(IV.26.) számú határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény. 84.§-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
10.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
(SZMSZ) II. számú módosításaként - e határozat mellékletét képező - 
a 3. számú mellékletét jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
szabályozás tartalmának megismertetéséről. 
Határidő: az ülést követően azonnal 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 15. 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
 
1./ Irattár 
2./ hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     _________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-83/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 83/2016. (IV.26.) határozata 
 

1./ Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati 
felhívása értelmében a szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése témakörben – TOP-
4.2.1-15- pályázat benyújtására „ a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Taron”- 
címmel. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-6-7.4.1.1-16 
kódszámú felhívásra pályázat benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati 
felhívása értelmében az egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése témakörében – TOP-4.1.1-15 – 
pályázat benyújtására „az orvosi rendelő épületének 
felújítása” címmel. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a Tar Község Önkormányzata, Tar Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és az Autonómia Alapítvány 
között létrejövő megállapodás elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
5./  Javaslat meghatalmazás adása önkormányzati tulajdonú 
földek vadászterületi 
 határainak megállapítása céljából. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 



6./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Hivatal között kötendő konzorciumi 
megállapodásra a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Taron TOP 
4.2.1-15 című pályázat tárgyában. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Hivatal között kötendő konzorciumi 
megállapodásra „az Orvosi rendelő épületének felújítása 
TOP-4.1.1-15 című pályázat tárgyában. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat a polgármester beszerzési szabályzattól eltérően 
lefolytatott megalapozó dokumentum ajánlatkérési 
eljárásának jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 

 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-84/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  10. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 84/2016. (IV.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Taron - című 
pályázat benyújtására.” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása 
értelmében, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése témakörében (A felhívás kódszáma: 
TOP-4.2.1-15) pályázatot nyújt be „A szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése Taron „ 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.  
3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat a 
felhívásnak megfelelően vállalja a támogatásból megvalósított 
projekt 5 évig történő fenntartását és működtetését. 
Határidő: pályázati felhívás értelmében 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
             Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ pályázati anyag 4 pld. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-82/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  10. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 85/2016. (IV.26.) határozata 
 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatási kérelmet nyújt be a „Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” VP-6-
7.4.1.1-16 kódszámú felhívás 2.számú célterületére a 392 
hrsz-ú, 3073 Tar Kossuth út 2. szám alatti ingatlan felújítására 
„ Tari Civil ház felújítása” címmel. 
2./ A felújítás forrásösszetétele: 
    Igényelt támogatás összege: 18.738.409 Ft 
   Saját erő összege:                    3.306.778 Ft 
   Összesen:                               22.045.187 Ft 
azaz huszonkettőmillió-negyvenötezer-egyszáznyolcvanhét 
forint. 
3. A Képviselő-testület a saját erő összegét 3.306.778 Ft 
összegben maximalizálja, melyet a költségvetési rendeletében 
megtervez és jóváhagy.  
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a 
pályázat benyújtására és a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ pályázati anyag 4 pld. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-83/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 86/2016. (IV.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat- Az orvosi rendelő épületének 
felújítása- című pályázat benyújtására „ tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozza: 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása 
értelmében, az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése témakörében (A felhívás kódszám: TOP-4.1.1-15) 
pályázatot nyújt be a 664 hrsz-ú, 3073 Tar Szondy György út 
96. szám alatti ingatlan felújítására „ Az orvosi rendelő 
épületének felújítása” 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 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ pályázati anyag 4 pld. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-83/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 83/2016. (IV.26.) határozata 
 

1./ Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati 
felhívása értelmében a szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése témakörben – TOP-
4.2.1-15- pályázat benyújtására „ a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Taron”- 
címmel. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-6-7.4.1.1-16 
kódszámú felhívásra pályázat benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati 
felhívása értelmében az egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése témakörében – TOP-4.1.1-15 – 
pályázat benyújtására „az orvosi rendelő épületének 
felújítása” címmel. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a Tar Község Önkormányzata, Tar Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és az Autonómia Alapítvány 
között létrejövő megállapodás elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
5./  Javaslat meghatalmazás adása önkormányzati tulajdonú 
földek vadászterületi 
 határainak megállapítása céljából. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 



6./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Hivatal között kötendő konzorciumi 
megállapodásra a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Taron TOP 
4.2.1-15 című pályázat tárgyában. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Hivatal között kötendő konzorciumi 
megállapodásra „az Orvosi rendelő épületének felújítása 
TOP-4.1.1-15 című pályázat tárgyában. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat a polgármester beszerzési szabályzattól eltérően 
lefolytatott megalapozó dokumentum ajánlatkérési 
eljárásának jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Irattár 
5./ hirdető tábla 
 
 

 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-84/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  10. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 84/2016. (IV.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Taron - című 
pályázat benyújtására.” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása 
értelmében, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése témakörében (A felhívás kódszáma: 
TOP-4.2.1-15) pályázatot nyújt be „A szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése Taron „ 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.  
3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat a 
felhívásnak megfelelően vállalja a támogatásból megvalósított 
projekt 5 évig történő fenntartását és működtetését. 
Határidő: pályázati felhívás értelmében 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
             Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ pályázati anyag 4 pld. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-82/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  10. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 85/2016. (IV.26.) határozata 
 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatási kérelmet nyújt be a „Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” VP-6-
7.4.1.1-16 kódszámú felhívás 2.számú célterületére a 392 
hrsz-ú, 3073 Tar Kossuth út 2. szám alatti ingatlan felújítására 
„ Tari Civil ház felújítása” címmel. 
2./ A felújítás forrásösszetétele: 
    Igényelt támogatás összege: 18.738.409 Ft 
   Saját erő összege:                    3.306.778 Ft 
   Összesen:                               22.045.187 Ft 
azaz huszonkettőmillió-negyvenötezer-egyszáznyolcvanhét 
forint. 
3. A Képviselő-testület a saját erő összegét 3.306.778 Ft 
összegben maximalizálja, melyet a költségvetési rendeletében 
megtervez és jóváhagy.  
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a 
pályázat benyújtására és a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ pályázati anyag 4 pld. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-83/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 86/2016. (IV.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat- Az orvosi rendelő épületének 
felújítása- című pályázat benyújtására „ tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozza: 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása 
értelmében, az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése témakörében (A felhívás kódszám: TOP-4.1.1-15) 
pályázatot nyújt be a 664 hrsz-ú, 3073 Tar Szondy György út 
96. szám alatti ingatlan felújítására „ Az orvosi rendelő 
épületének felújítása” 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 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ pályázati anyag 4 pld. 
6./ Irattár 
7./ hirdető tábla 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 87/2016. (IV.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  Tar község Önkormányzata, Tar Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és az Autonómia Alapítvány között létrejövő 
megállapodás elfogadására vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar Község 
Önkormányzata, Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az 
Autonómia Alapítvány között létrejövő megállapodást a 
határozat 1.sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást aláírja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képező 3073 Tar, Kossuth út 4.sz. 
alatti ingatlanra a szívességi alkalmi ingatlan használati  
szerződést megkösse. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
             jegyző 
 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ hirdető tábla 

 
 

 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 88/2016. (IV.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megismerte a 
„Meghatalmazás adása önkormányzati tulajdonú földek vadászterületi határának 
megállapítása céljából” c. előterjesztést és az alábbi döntést hozta:	
 
1.Tar	Község	Önkormányzatának	Képviselő-testülete,	mint	a	földingatlan(ok)	felett	rendelkezési	jogot	
gyakorló	személy	(a	továbbiakban:	Meghatalmazó)	a	vad	védelméről,	a	vadgazdálkodásról,	valamint	
a	 vadászatról	 szóló	 1996.	 évi	 LV	 törvény	 illetve	 végrehajtására	 kiadott	 végrehajtási	 rendelet	 és	 a	
Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvény	alapján	

 
meghatalmazza, 
 
Agárdi László 1025 Budapest Pálvölgyi út 28. szám alatti lakost, hogy Tar Község 
Önkormányzatát vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban engem teljes 
jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, jogokat szerezzen és 
kötelezettségeket vállaljon a 2017. évi vadászterületek kialakítása kapcsán az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában: 
 

Terület 
fekvése, 
község 

Külterület 
(k) vagy 
belterület 
(b) vagy 
zártkert 
(z) 

Helyrajzi 
szám 

Művelési ág Összterület 
nagysága 
m2 

Összterület 
nagysága ha-
ban 

Tulajdoni 
hányad 
%-ban 

Tulajdoni 
hányadra eső 
terület ha-ban 

Rendelkezési 
jogcím (tulajdonjon/ 
haszonélvezeti 
jog/vagyonkezelői 
jog) 

1: Tar k 0138/3 Kivett árok 2647 0,2647 100 0,2647 tulajdonjog 

2: Tar k 0138/5 Kivett út 170 0,0170 100 0,0170 tulajdonjog 

3: Tar K 0138/7 Kivett út 1575 0,1575 100 0,1575 tulajdonjog 

4: Tar K 0138/8 Kivett árok 5378 0,5378 100 0,5378 tulajdonjog 

5: Tar K 0142/19 Kivett út 8859 0,8859 100 0,8859 tulajdonjog 

6: Tar k 0142/27 Kivett út 7510 0,7510 100 0,7510 tulajdonjog 

7: Tar K 0142/61 Kivett saját 
használatú 
út 

1029 0,1029 100 0,1029 tulajdonjog 

8: Tar k 0142/63 Kivett saját 
használatú 
út 

131 0,0131 100 0,0131 tulajdonjog 

9: Tar k 0142/65 Kivett saját 
használatú 

6760 0,6760 100 0,6760 tulajdonjog 



út 

10: Tar k 0142/79 Kivett saját 
használatú 
út 

5615 0,5615 100 0,5615 tulajdonjog 

11: Tar k 0142/89 Kivett út 7323 0,7323 100 0,7323 tulajdonjog 

 Összesen: 4,6997 tulajdonjog 
 

 
Mindösszesen:          4,6997        ha 
 
2.A képviselő-testület hozzájárul, hogy a meghatalmazás alapján a meghatalmazott jogosult a 
földtulajdonosi képviselet formájáról a képviselő- személyéről, a vadászterület határának 
megállapításáról, valamint a vadászati jog gyakorlásának módjáról, feltételeiről nyilatkozatot 
tenni, szükség estén szavazni, illetőleg az ezen kérdésekkel kapcsolatos eljárásokban az 
önkormányzat nevében eljárni. 
 
3. A képviselő-testület nyilatkozza, hogy jelen meghatalmazás kiadásával egyben minden 
korábbi, a tárgyban kiadott meghatalmazást visszavon és a meghatalmazás visszavonásig 
érvényes. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékeltét képező 
meghatalmazás aláírására 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    polgármester 
 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ hirdető tábla 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 89/2016. (IV.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tar Község Önkormányzata polgármesterének 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza a szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése Taron  című felhívásra 
vonatkozóan. 
 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése Tar községben megvalósuljon. 
 
2./ A szociális tárgyú projekt megvalósításához támogatási 
forrást kíván igénybe venni az önkormányzat, tehát a 
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15 azonosítószámú, 
100%-os támogatási intenzitású pályázaton részt kíván venni 
konzorciumi formában. A konzorcium tagjai: Tar Község 
Önkormányzata és Nógrád Megyei Önkormányzat Hivatala. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
konzorciumi megállapodás megkötésére, mely konzorcium 
gesztora Tar Község Önkormányzata. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a konzorcium vezetőt a 
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15 azonosító számú 
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 

 
 



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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ hirdető tábla 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 90/2016. (IV.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tar Község Önkormányzata polgármesterének 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza az orvosi 
rendelő  épületének felújítása  című felhívásra 
vonatkozóan. 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az orvosi rendelő 
épületének felújítása Tar községben megvalósuljon. 
2./ Az egészségügyi tárgyú projekt megvalósításához 
támogatási forrást kíván igénybe venni az önkormányzat, 
tehát a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű, TOP-4.1.1-15 azonosítószámú, 100%-os 
támogatási intenzitású pályázaton részt kíván venni 
konzorciumi formában. A konzorcium tagjai: Tar Község 
Önkormányzata, és Nógrád Megyei Önkormányzat Hivatala. 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
konzorciumi megállapodás megkötésére, mely konzorcium 
gesztora Tar Község Önkormányzata. 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a konzorcium vezetőt 
az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű, TOP-4.1.1-15 azonosító számú 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 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 



2./ hirdető tábla 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 91/2016. (IV.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi 
határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése Taron című pályázat – TOP-
4.2.1-15 – vonatkozásában a Polgármester beszerzési 
szabályzattól eltérően lefolytatott ajánlatkérési eljárását a 
megalapozó dokumentumra. 
A rövid határidőre tekintettel kiválasztja a Képviselő-testület 
a Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökséget a projekt 
megalapozó dokumentum elkészítésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
             jegyző 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ hirdető tábla 

 
 
 

 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült  8. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 92/2016. (IV.26.) határozata 
                                             Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi 
                                                   határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése Taron című pályázat – TOP-
4.2.1-15 – vonatkozásában jóváhagyja a polgármester 
beszerzési szabályzattól eltérően lefolytatott ajánlatkérési 
eljárást a tervezői költségbecslés elkészítésére. 
A rövid határidőre tekintettel a Képviselő-testület a beérkezett 
ajánlattevők közül a NÓGRÁD „kas” (3104 Salgótarján, 
Szérűskert utca 31) ajánlatát fogadja el és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polgármester 
             Jegyző 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. április 27. 
 
        Kis Zsoltné 
                 ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ hirdető tábla 

 
 
 

 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-127/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 6-án megtartott rendes 
üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 93/2016. (V.6.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
május 6-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
1./Javaslat a TOP 4.1.1.-15 Tari háziorvosi rendelő 
épületének felújítása című támogatási felhívás 
vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, 
megalapozó dokumentum elkészítésére. 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Javaslat a TOP-1.4.1-15 a foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével „ című 
pályázat benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
3./Javaslat a foglalkoztatás és az életminőség javítása, 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése TOP-1.4.1-15 pályázaton 
Nógrád Megyei Önkormányzat Hivatalával konzorcium 
formában történő részvételre, konzorciumi megállapodás 
aláírására felhatalmazás. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
4./Javaslat a TOP 1.4.1-15 Tari Örökzöld Óvoda 
épületének felújítása című támogatási felhívás 
vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, 
megalapozó dokumentum elkészítésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
    Nevében és megbízásából: 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 



A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ Hirdető 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-128/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 6-án megtartott rendes 
üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 94/2016. (V.6.) határozata 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Javaslat a TOP-4.1.1-15. Tari háziorvosi 
rendelő épületének felújítása című támogatási felhívás 
vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, 
megalapozó dokumentum elkészítésére vonatkozó 
előterjesztést. 
 
Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
című támogatási felhívás vonatkozásában – a megalapozó 
dokumentum és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó- 
ajánlattételi felhívást a határozat 1. számú melléklete szerint 
elfogadja.   
2.) Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
                a./ Solar Solution Management Kft. 
                     1136 Budapest Hegedűs Gyula u. 49-51. 
                    
                b./ K & T  E.R. Elektromos Rendszertervező Kft. 
         2642 Nógrád Mátyás király utca 1. 
                      
               c./ Black Agro Kft. 
        2660 Balassagyarmat Jókai utca 36/A. 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követően azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. számú melléklet a 94./2016. (V.6.) számú határozathoz 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
1.  Az ajánlatkérő neve:  Tar Község Önkormányzata 

Címe:    3073 Tar Szondy György út 92. 
Telefon/fax szám:  06-32-470-777/06-32-470-444 
Képviselő:    Turopoli Zsolt polgármester 

 
2.         Beszerzés tárgya:  TOP-4.1.1-15. Tari háziorvosi rendelő épületének 
     felújítása című támogatási felhívás vonatkozásában  
     megalapozó dokumentum és kiviteli tervek 
     készítésére. 
 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
            Magában foglalja a megalapozó dokumentum és kiviteli tervek elkészítését  
 
4.  A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: határozott, a projekt adatlap hiánypótlásában megjelölt  
           határidő, de legkésőbb 2016. július 30.  
 
6.  A teljesítés helye: nem releváns  
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a Vállalkozó által kiállított  
 számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással. 
 
8.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

(egyszerű másolatban is benyújthatók) 
 
a) Két db referencia megnevezése, 

b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

 
9.  A számlázás módja: 
 Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének  
 kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2016. május 11-e 10:00 óra  
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
 
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: személyesen, kérjük a borítékon rögzíteni:  
 ’” Ajánlat a TOP-4.1.1-15. Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása című  



 támogatási felhívás vonatkozásában projekt-előkészítő tanulmány  
 elkészítéséhez” vagy e-mailen az alábbi e-mail címre: titkarsag@tarkozseg.hu 
címen. 
 
13.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2016. május 11.  
 
14.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: Díjmentes 
b)  Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 

példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az 
oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

c)  Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 
 Turopoli Zsolt polgármester 
 Tel.: 06-32-470-777 
 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

 
 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 
eljárás, ha : 
-  nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
-  csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
-  az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
-  egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 

ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő 
ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 12. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ Iratanyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 

 



 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     ________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-129/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 6-án megtartott rendes 
üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 95/2016. (V.6.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP- 1.4.1-15 a foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  című 
pályázat benyújtására  vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével (A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15) 
pályázatot nyújt be a „Tari Örökzöld Óvoda épületének 
felújítása” 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: polgármester 
jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
    Nevében és megbízásából: 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ pályázati anyag 
2./ Irattár 
3./Hirdető 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete   
________________________________________________________ 

Iktatószám: 22-130/2016 
 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 6-án megtartott rendes 
üléséről készült  11. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 96/2016. (V.6.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tar Község Önkormányzata polgármesterének 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza a foglalkoztatás 
és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című 
felhívásra vonatkozóan. 
 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a foglalkoztatás 
és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Tar 
községben megvalósuljon. 
 
2./ A projekt megvalósításához támogatási forrást kíván 
igénybe venni az Önkormányzat, tehát  „a foglalkoztatás és 
az életminőség javítása, családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
elnevezésű, TOP-1.4.1-15 azonosítószámú, 100%-os 
támogatási intenzitású pályázaton részt kíván venni 
konzorciumi formában. A konzorcium tagjai: Tar Község 
Önkormányzata, és Nógrád Megyei Önkormányzat Hivatala. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
konzorciumi megállapodás megkötésére, mely konzorcium 
gesztora Tar Község Önkormányzata. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a konzorcium vezetőt a 
„a foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 azonosító számú 



támogatási kérelem előkészítésével, a gazdasági szereplők 
ajánlattételre való felhívásával és a kapcsolódó szerződések 
aláírásával. 
 
Határidő :   az pályázati felhívás értelmében 
Felelős:   polgármester  
               jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
    Nevében és megbízásából: 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Pályázati anyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-131/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 6-án megtartott rendes 
üléséről készült  11. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 97/2016. (V.6.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat a TOP-1.4.1-15. Tari Örökzöld Óvoda épületének 
felújítása című támogatási felhívás vonatkozásában ajánlattételi 
felhívás elfogadására, megalapozó dokumentum elkészítésére” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
	

1.) A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című 
támogatási felhívás vonatkozásában – a megalapozó dokumentum 
elkészítésére vonatkozó- ajánlattételi felhívást a határozat 1. számú 
melléklete szerint elfogadja.   

2.)  Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
a) 
Ajánlattevő 
 
 
Cégjegyzékszá
m 
 
Adószám 
 

Protamin Szolgáltató Kft. 
1171 Budapest, Kékliliom 
utca 32. 
01-09-932758 
 
11746029-2-42 
 

Kapcsolattartó dr. Bíró Imre, Ügyvezető 
e-
mail: protaminkft@gmail.co
m 
mobil: 20-219-2864 
Fax: 06 (1) 258-9203 

b)  
Ajánlattevő 
 
 
 
 
Cégjegyzékszá
m 
 

SAXUM ARHITEKT Bt. 
 
2085 Pilisvörösvár, Bocskai u 
88. 
 
13-06-049663 
 
28926292-3-13 



 
Adószám 
 

 

Kapcsolattartó Kapros Géza 
e-
mail: saxumarhitekt@gmail.co
m 
mobil: 30-290-0284 
 

c)  
 
Ajánlattevő 
 
 
Cégjegyzéks
zám 
 
Adószám 
 

Planet Energy Magyarország Kft. 
 
1042 Budapest Árpád út, 51-
53/A. 
 
01-09-954318 
 
23129115-2-41 
 

Kapcsolattar
tó 

Korompay Márk 
e-
mail: korompay.mark@planetene
rgy.hu  
mobil: 30-654-1766 

 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követően azonnal 

 
 
 
 

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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
    Nevében és megbízásából: 
         

Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ pályázati anyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 
 
 



 
 
 

1. számú melléklet a 97/2016. (V.6.) számú határozathoz 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
1.  Az ajánlatkérő neve:  Tar Község Önkormányzata 

Címe:    3073 Tar Szondy György út 92. 
Telefon/fax szám:  06-32-470-777/06-32-470-444 
Képviselő:    Turopoli Zsolt polgármester 

 
2.         Beszerzés tárgya:  a „TOP-1.4.1-15. Tari Örökzöld Óvoda épületének  
     felújítása című támogatási felhívás vonatkozásában  
     ajánlattételi felhívás elfogadására, megalapozó 
     dokumentum  elkészítésére” 
 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Magában foglalja a megalapozó dokumentum elkészítését és az alábbi ellátandó 
feladatokat:  

  
• 7/2006.	 (V.24.)	 TNM	 rendelet	 szerinti	 számítások	 a	 fejlesztés	 előtti	 állapotra,	 valamint	

Épületenergetikai	Tanúsítvány	a	 fejlesztés	előtti	állapotra	vonatkozóan	a	176/2008	 (VI.30.)	
kormányrendelet	szerint,	

• 7/2006.	(V.24.)	TNM	rendelet	szerinti	számítások	a	tervezett állapotra,		
• Pályázati	 Felhívás	 által	 előírt	 formában	 és	 tartalommal	 elkészítendő	 megalapozó	

dokumentum	 kidolgozása,	 valamint	 a	 pályázat	 beadását	 követően	 a	 hiánypótláshoz	
esetlegesen	szükséges	váló	átdolgozása.		

 
4.  A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: határozott, a projekt adatlap hiánypótlásában megjelölt  
           határidő, de legkésőbb 2016. augusztus 30.  
 
6.  A teljesítés helye: nem releváns  
 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a megbízott által kiállított  
 számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással. 
 
8.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

(egyszerű másolatban is benyújthatók) 
 
a) Két db referencia megnevezése, 

b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

 



9.  A számlázás módja: 
 Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének  
 kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2016. május 11-e 10:00 óra  
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
 
 
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: személyesen, kérjük a borítékon rögzíteni:  
 ’” Ajánlat a a „TOP-1.4.1-15. Tari Örökzöld Óvoda épületének felújítása című  
 támogatási felhívás vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására,  
 megalapozó dokumentum elkészítésére” ” vagy e-mailen az alábbi e-mail címre:  
 titkarsag@tarkozseg.hu címen. 
 
12.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2016. május 11.  
 
13.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: Díjmentes 
b)  Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 

példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az 
oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

c)  Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 
 Turopoli Zsolt polgármester 
 Tel.: 06-32-470-777 
 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 
eljárás, ha : 
-  nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
-  csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
-  az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
-  egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 

ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő 
ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-132/2016 
 
 
Jegyzőkönyvi kivonat 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11-én 
megtartott rendkívüli üléséről készült  12. sz. jegyzőkönyvéből 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 98/2016. (V.11.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. május 11-i ülésén 
az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
1./ Javaslat a TOP-3.2.1-15 az Önkormányzati épületek energetika 
korszerűsítése elnevezésű támogatási felhívásra a Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése c. pályázat benyújtására. 
 
2./ Javaslat az Önkormányzati épületeke energetika korszerűsítése TOP-
3.2.1-15 pályázat benyújtása kapcsán konzorciumi megállapodás 
megkötésére a Nógrád Megyei Önkormányzattal  
 A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a TOP-3.2.1-15 az Önkormányzati épületek energetika 
korszerűsítése elnevezésű támogatási felhívásra benyújtott a Tari 
Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése c. támogatási 
kérelem vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, projektterv 
elkészítésére. 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a TOP-1.4.1-15 „A Tari Örökzöld Óvoda épületének 
felújítása  vonatkozásában beérkezett ajánlatok elbírálására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat a TOP-4.1.1-15 a Tari háziorvosi rendelő épületének 
felújítása vonatkozásában beérkezett ajánlatok elbírálására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
 
      Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra 
Bernadett sk 
         polgármester      jegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra 
Bernadett 
                                  jegyző 
    Nevében és megbízásából: 



        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ Hirdető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
     _________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-133/2016 
 
Jegyzőkönyvi kivonat 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11-én 
megtartott rendkívüli üléséről készült  12. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 99/2016. (V.11.) határozata 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a ”Javaslat – 
a TOP-3.2.1-15 kódszámú az Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése elnevezésű pályázati felhívásra „A Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése címmel - pályázat 
benyújtására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nemzetgazdasági 
Minisztérium pályázati felhívása értelmében az Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése témakörben (A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-
15) pályázatot nyújt be a  
 
a. 660/3 hrsz  



alatt található Tari Kodály Zoltán Általános Iskola ingatlan 
felújítására A „Tari 
Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 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 kiíró hoz. 
Határidő: pályázati felhívás értelmében 
Felelős: polgármester  
              Jegyző 
 
 
      Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra 
Bernadett sk 
         polgármester      jegyző 
       
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra 
Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ pályázati anyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
     _________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-134/2016 
Jegyzőkönyvi kivonat 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11-én 
megtartott rendkívüli üléséről készült  12. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 100/2016. (V.11.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tar Község 
Önkormányzata polgármesterének előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozza az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
felhívásra vonatkozóan. 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Tar községben megvalósuljon. 
2./ A projekt megvalósításához támogatási forrást kíván igénybe venni 
az önkormányzat, tehát az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése elnevezésű, TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, 100%-os 
támogatási intenzitású pályázaton részt kíván venni konzorciumi 
formában. A konzorcium tagjai: Tar Község Önkormányzata, és Nógrád 
Megyei Önkormányzat Hivatala. 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 
megállapodás megkötésére, mely konzorcium gesztora Tar Község 
Önkormányzata. 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű, TOP-
3.2.1-15 azonosító számú támogatási kérelem előkészítésével, a 
gazdasági szereplők ajánlattételre való felhívásával és a kapcsolódó 
szerződések aláírásával. 
Határidő: Pályázati felhívás értelmében 
Felelős: polgármester  
jegyző 
 
 
 
      Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra 
Bernadett sk 
         polgármester      jegyző 
       
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra 
Bernadett 
                                  jegyző 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ pályázati anyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-135/2016 
 
Jegyzőkönyvi kivonat 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11-én 
megtartott rendkívüli üléséről készült  12. sz. jegyzőkönyvéből 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 101/2016. (V.11.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
TOP-3.2.1-15 az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
elnevezésű támogatási felhívásra benyújtott „A Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” c. támogatási kérelem 
vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, projektterv 
elkészítésére tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 az 
az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című támogatási 
felhívás vonatkozásában – projektterv és a kivitelezéshez szükséges 
tervek elkészíésére vonatkozó- ajánlattételi felhívást a melléklet 
szerint elfogadja.  
 
2.) Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
a./ Solar Solution Management Kft. 
1136 Budapest Hegedűs Gyula u. 49-51. 
b./ K & T E.R. Elektromos Rendszertervező Kft. 
2642 Nógrád Mátyás király utca 1. 
c./ Black Agro Kft. 
2660 Balassagyarmat Jókai utca 36/A. 
Felelős: polgármester 
jegyző 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követően azonnal 
 
       
       
      Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra 
Bernadett sk 
         polgármester      jegyző 
       
       
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra 
Bernadett 
                                  jegyző 
  
   Nevében és megbízásából: 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ pályázati anyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 



A 101/2016.(V.11.) határozat melléklete 
Ajánlattételi felhívás 
1. Az ajánlatkérő neve: Tar Község Önkormányzata 
      Címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
      Telefon/fax szám: 06-32-470-777/06-32-470-444 
      Képviselő: Turopoli Zsolt polgármester 
2. Beszerzés tárgya: TOP-3.2.1-15 Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
      energetikai korszerűsítése című támogatási felhívás  
      vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására,  
      projektterv és a kivitelezéshez szükséges tervek 
      elkészítésére. 
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
Magában foglalja a projektterv és a kivitelezéshez szükséges tervek 
elkészítését  
4. A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 
5. A szerződés időtartama: határozott, a projekt adatlap 
hiánypótlásában megjelölt  
határidő, de legkésőbb 2016. augusztus 30. 
6. A teljesítés helye: nem releváns  
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a megbízott által 
kiállított  
számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki 
átutalással. 
8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
      (egyszerű másolatban is benyújthatók) 
a) Két db referencia megnevezése, 
b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 
igazolvány 
c) Aláírási címpéldány 
d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 
9. A számlázás módja: 
Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás 
ellenértékének  
kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 
10. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2016. május 23. 10:00 óra  
11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
 
 
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: személyesen, kérjük a 
borítékon rögzíteni:  
’” Ajánlat a TOP-3.2.1-15 Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
energetikai  
korszerűsítése című támogatási felhívás vonatkozásában ajánlattételi 
felhívás  
elfogadására, projektterv és a kivitelezéshez szükséges tervek 
elkészítésére”  
vagy e-mailen az  
alábbi e-mail címre: titkarsag@tarkozseg.hu címen. 
13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2016. május 26. 
14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 
      a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: Díjmentes 
      b) Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az 
eredeti és másolati 
példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az 
irányadó. Az oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 
      c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét 
meg kell jelölni: 



      Turopoli Zsolt polgármester 
      Tel.: 06-32-470-777 
      e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a 
beszerzési eljárás, ha : 
- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt 
feltételeknek, 
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb 
ajánlattevő sem tett – az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi 
fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, 
- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-136/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 6-án megtartott rendes 
üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 102/2016. (V.11.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „ Javaslat a TOP-1.4.1-15 A Tari Örökzöld Óvoda 
épületének felújítása című támogatási felhívás 
vonatkozásában beérkezett ajánlattevők kiválasztására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok elvégzésére 
a Planet Energy Magyarország Kft-vel (székhely: 1042 
Budapest, Árpád út 51-53/A) köt megbízási szerződést. 
2./ A Planet Energy Magyarország Kft -t (székhely: 1042 
Budapest, Árpád út 51-53/A) a kivitelezési feladatok 
elvégzéséért 2.300.000Ft + 27% ÁFA – összesen 2.921.000,- 
Ft (azaz kettőmillió-kilencszázhuszonegyezer ) - díjazás 
illeti meg. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 
Felelős: polgármester 
jegyző 
Határidő: 5 napon belül. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
     
 

Nevében és megbízásából: 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
 
1./ pályázati anyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 

 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-137/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 6-án megtartott rendes 
üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 103/2016. (V.11.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „ Javaslat a  TOP-4.1.1-15  a „Tari háziorvosi rendelő 
épületének felújítása című támogatási felhívás 
vonatkozásában beérkezett ajánlattevők kiválasztására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok elvégzésére 
a  Solar Solution Management Kft-vel (székhely: 1136 
Budapest Hegedűs Gyula utca 49-51.) köt vállalkozói 
szerződést. 
 
2./ A Solar Solution Management Kft.-t  (székhely: 1136 
Budapest Hegedűs Gyula utca 49-51.) a kivitelezési feladatok 
elvégzéséért 1.370.000Ft + 27% ÁFA – összesen 
1.739.000,- Ft (azaz kettőmillió-kilencszázhuszonegyezer ) 
- díjazás illeti meg. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 
Felelős:     polgármester 
                  jegyző 
Határidő: 5 napon belül. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 12. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
    Nevében és megbízásából: 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ pályázati anyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-138/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 104/2016. (V.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
május 26-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 3.sz. módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                        Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének teljesítéséről 

        A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                        Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 

       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
     3./ Javaslat a helyi gyermekvédelem szabályozásáról szóló 
     önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
4./ Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 A rendelet elfogadása: minősített többség 
 Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
 Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
5./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
7/2015. önkormányzati rendelet módosítására. 

     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
6./ Javaslat Intézkedési terv elfogadására Tar Község 
Önkormányzata 2015. évi kincstári ellenőrzés javaslataihoz 
kapcsolódóan 



A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
7./ Javaslat Intézkedési terv elfogadására Tari Örökzöld 
Óvoda 2015. évi kincstári ellenőrzés javaslataihoz 
kapcsolódóan 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
9./ Javaslat Tar Gyermekjóléti Szolgáltató (3073 Tar, Liget 
út 3.)2015. évről szóló beszámolójának elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tari Miklós László Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat családsegítője 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
10./ Javaslat értékelés a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról 2015. évre vonatkozóan. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
Tari Miklós László Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
családsegítője 

 
11./ Javaslat Tar Község Önkormányzata által működtetett 
könyvtári szolgáltató  hely nyitva tartásának módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./Előterjesztés óvodavezetői pályázat kiírására 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./ Javaslat a DR-Papír Egészségügyi és Nyomdai 
Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft, mint Megbízott és Tar 
Község Önkormányzata, mint Megbízó között  létrejött 
megállapodás felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása:egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 



 
14./ Javaslat az Önkormányzati Hivatal épületében 3073 Tar, 
Szondy György út 92. 663/2 hrsz előtti tér kiépítésére 
kivitelező kiválasztására, vállalkozói  szerződés megkötésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15./  Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól. 
A határozat elfogadása egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
16./  Javaslat a 3073 Tar, Szondy György út 138. számú 
ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalására 
A határozat elfogadása: minősített többség       
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
17./  Javaslat a 2015. évi közbeszerzési beszámoló 
elfogadására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
18./Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége 2015. évi időszakban végzett 
munkájáról 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
19./ Javaslat a TOP-3.2.1-15 a "Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése" című támogatási felhívás 
vonatkozásában beérkezett ajánlattevők kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármestert 
 
20./Javaslat Tar község közigazgatási területére kiírt 
pályázatra. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsotl polgármestert 
 
21./ Javaslat Tar község közigazgatási területén közkút 
megnyitására, elzárására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 



 
22./ Javaslat játszótér kialakítása kapcsán ajánlattevő 
kiválasztására a környezetrendezési koncepció és kiviteli 
terv, vízbekötés terve ivókúthoz és öntözőhálózathoz, 
közvilágítási terv és elektromos betáp öntözőhöz (összevont 
engedélyezési és kiviteli ) elkészítésére. 
A határozat elfogadása:egyszerű többség 
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
23./ Javaslat "Az önkormányzati feladatellátst szolgáló 
fejlesztések támogatására" pályázat benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
24./ Javaslat az önkormányzat résztulajdonában lévő Tar 
1368 hrsz-ú zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési 
ágának művelés alól kivett területként történő átvezetésére és 
az ingatlannal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármestert 
 
Zárt ülés napirendje 
1./ Kifogás elbírálása a Tar 014/15 (külterületi) szántó adás-
vétele jóváhagyásának elutasítás ügyében. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ hirdető 
2./ Irattár 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

___________________________________________________ 
Iktatószám: 22-105/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 105/2016. (V.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat 
INTÉZKEDÉSI TERV elfogadására Tar Község 
Önkormányzata 2015. évi kincstári ellenőrzés javaslataihoz 
kapcsolódóan” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási 
Iroda javaslatai alapján a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja az intézkedési tervet a 
végrehajtásért felelős személyek és a végrehajtás 
határidejének a feltüntetésével. 

A Képviselő-testület felkéri a Hivatal tisztségviselőit, hogy az 
Intézkedési tervet határidőben küldje meg a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási 
Irodája részére. 

Határidő: 2016. május 27. 

Felelős: polgármester 

             jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. május 27.   Molnárné dr. Kontra Bernadett  

nevében és megbízásából: 
          Nagyné Kis Anita 
                      aljegyző 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ Magyar Államkincstár  
6./ UNIVERSAL AUDIT Kft. 3100 Salgótarján, Kölcsey út 19. 



7./ Irattár 

A 105/2016. (V.26.) számú határozat melléklete 

Intézkedési terv 

a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda  

ellenőrzési javaslatára 

Költségvetési szerv megnevezése: Tar Község Önkormányzata 

PIR törzsszám: 735342 

Ellenőrzés száma: 107/2015. 

Ellenőrzési jelentés száma: NOG-ÁHI/136-32/2016. 

I. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések 

− A jegyző intézkedése szükséges az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának alábbi ponttal történő kiegészítése 
érdekében: 

iratkezelés szervezeti rendje, iratkezeléssel összefüggő feladat- és 
hatáskörök, iratkezelés felügyeletét ellátó vezető kijelölése (I/1.1. 
számú megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

1. A jegyző intézkedése szükséges annak érdekében, hogy az 
alábbi, jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő 
szabályzatok megalkotásra, illetve aktualizálásra kerüljenek: 

1. A számviteli politika keretében elkészített szabályzatok esetében a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő szabályozás érdekében a következő módosítások 
szükségesek (I/1.2.1. számú megállapítás alapján): 

− az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának 
aktualizálása, 

− az eszközök és források értékelési szabályzatának aktualizálása. 

A számviteli politika aktualizálásánál figyelemmel kell lenni a Szt. 14. § (4) 
bekezdésének előírására. 



Gondoskodni szükséges továbbá arról, hogy ‒ az Áhsz. 50. § (6) 
bekezdésének előírása alapján ‒ törvénymódosítás esetén a változások 
annak hatályba lépését követő 90 napon belül átvezetésre kerüljenek.  

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

2. A jegyző intézkedése szükséges az iratkezelési szabályzat megalkotása 
érdekében (I/1.2.2. és I/4.1. számú megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

− Az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzat kiegészítése 
szükséges a biztonsági osztályba sorolással, valamint a biztonsági szintbe 
sorolás eredményével (I/1.2.3. megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

2. Intézkedni kell a közszolgálati szabályzat megalkotása érdekében (I/1.2.4. 
megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

− A jegyző intézkedése szükséges a közszolgálati adatvédelmi szabályzat 
megalkotása érdekében (I/1.2.5. megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31.  

3. A jegyző intézkedése szükséges annak érdekében, hogy az 
ellenőrzési nyomvonal elkészítésre kerüljön (I/1.3. számú 
megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos  

4. A jegyző gondoskodjon a kockázatkezelési rendszer Bkr. 7. § 
(1) és (2) bekezdése, valamint az önkormányzat belső 
kontrollrendszerében meghatározottak szerint történő 
működtetéséről (I/2.1. számú megállapítás alapján). 



Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos 

 

5. Az önkormányzat minden tevékenységére vonatkozóan 
kerüljenek gyakorlati alkalmazásra a Bkr. 8. § (2) 
bekezdésében, valamint az önkormányzat belső 
kontrollrendszerében előírt kontrolltevékenységek (I/3.1. számú 
megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos 

6. A jegyző intézkedése szükséges a monitoring rendszer 
módszereinek, lépéseinek gyakorlati alkalmazása érdekében 
(I/5.1. és I/5.2. számú megállapítás alapján). Ajánlott olyan 
nyomon követési stratégia kialakítása, amely lehetővé teszi a 
nem előírásszerű tevékenység mielőbbi feltárását, a korrekciós 
intézkedések kellő időben való meghozatalát, a későbbi 
bekövetkezés megelőzését. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos  

7. A jegyzőnek a belső kontrollrendszer minőségét ‒ az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésével egyidejűleg ‒ vezetői 
nyilatkozatban értékelni kell (I/5.3. számú megállapítás 
alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos  

II. A mérleg ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések 
1. Gondoskodni kell a 30 napot meghaladó időtartamra kiadott 

előleg jogszabálynak megfelelő elszámolásáról (II/2.7. 
megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. június 30. , azon túl folyamatos  

− Intézkedni kell az alanyi adómentesség megszüntetésének 
bejelentéséről az adóhatóság felé. Gondoskodni kell a számlák 



Áfa tv. előírásainak megfelelő kibocsátásáról (II/1.1, II/1.2. 
számú megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

Kelt:  

Turopoli Zsolt                                                                    Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester         jegyző 

Az intézkedési terv egy példányát a mai napon átvettem és az abban foglaltakat tudomásul 
vettem. 

 

Felelős neve: Aláírása: Átvétel dátuma: 

 

1. …………………………. …………...………….. …………………………… 

 

2. …………………………. …………...………….. …………………………… 

 

3. …………………………. …………...………….. …………………………… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22106/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
106/2016. (V.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat 
INTÉZKEDÉSI TERV elfogadására Tari Örökzöld Óvoda 
2015. évi kincstári ellenőrzés javaslataihoz kapcsolódóan” 
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási 
Iroda javaslatai alapján a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja az intézkedési tervet a 
végrehajtásért felelős személyek és a végrehajtás 
határidejének a feltüntetésével. 

A Képviselő-testület felkéri a Hivatal tisztségviselőit, hogy az 
Intézkedési tervet határidőben küldje meg a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási 
Irodája részére. 

Határidő: 2016. május 27. 

Felelős: polgármester 

              jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. május 27. 
        Nagyné Kis Anita 
                     aljegyző 



A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben  
5./ Magyar Államkincstár  
6./ UNIVERSAL AUDIT Kft. 3100 Salgótarján, Kölcsey út 19. 
7./ Irattár 

106/2016. (V.26.) határozat melléklete 

Intézkedési terv 

a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda  

ellenőrzési javaslatára 

Költségvetési szerv megnevezése: Tari Örökzöld Óvoda 

PIR törzsszám: 672430 

Ellenőrzés száma: 107/2015. 

Ellenőrzési jelentés száma: NOG-ÁHI/136-32/2016. 

− Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések 

1. Intézkedni szükséges az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának alábbi 
ponttal történő kiegészítése érdekében: 

• szervezeti ábra (I/1.1. számú megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

 

2. Gondoskodni kell az alábbi, jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatok 
megalkotásáról illetve módosításáról: 

2.1. A számviteli politika keretében elkészített szabályzatok esetében a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő szabályozás érdekében a következő módosítások 
szükségesek (I/1.2.1. számú megállapítás alapján): 

− az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának 
aktualizálása, 

− az eszközök és források értékelési szabályzatának aktualizálása, 

− pénzkezelési szabályzat módosítása. 



A számviteli politika aktualizálásánál figyelemmel kell lenni a Szt. 14. § (4) 
bekezdésének előírására. 

Gondoskodni kell továbbá arról, hogy ‒ az Áhsz. 50. § (6) bekezdésének előírása 
alapján ‒ törvénymódosítás esetén a változások annak hatályba lépését követő 90 
napon belül átvezetésre kerüljenek.  

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

2.2.Az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzat kiegészítése 
szükséges a biztonsági osztályba sorolással, valamint a biztonsági szintbe 
sorolás eredményével (I/1.2.2. megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

 

3. Az intézményvezető intézkedése szükséges annak érdekében, hogy az ellenőrzési 
nyomvonal elkészítésre kerüljön (I/1.3. számú megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző, intézményvezető 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos 

 

4. Az óvoda munkamegosztási megállapodását el kell készíteni (I/1.4. számú 
megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

 

5. Az intézményvezető gondoskodjon a kockázatkezelési rendszer Bkr. 7. § (1) és (2) 
bekezdése, valamint a belső kontrollrendszerben meghatározottak szerint történő 
működtetéséről (I/2.1. számú megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző, intézményvezető 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos 

 



6. Az óvoda minden tevékenységére vonatkozóan kerüljenek gyakorlati alkalmazásra 
a Bkr. 8. § (2) bekezdésében, valamint a belső kontrollrendszerben előírt 
kontrolltevékenységek (I/3.1. számú megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző, intézményvezető 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos 

7. Az intézményvezető intézkedése szükséges az operatív tevékenységtől független 
belső ellenőrzés kialakítása érdekében (I/5.1. számú megállapítás alapján).  

Felelős: jegyző, intézményvezető 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos 

8. A költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszer minőségét ‒ az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésével egyidejűleg ‒ vezetői nyilatkozatban értékelni 
kell (I/5.2. számú megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31., azon túl folyamatos 

II. A mérleg ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések 

1. Gondoskodni kell a 30 napot meghaladó időtartamra kiadott előleg jogszabálynak 
megfelelő elszámolásáról (II/2.1. megállapítás alapján). 

Felelős: jegyző, intézményvezető 

Határidő: 2016. június 30., azon túl folyamatos 

2. Intézkedni szükséges az alanyi adómentesség megszüntetésének bejelentéséről az 
adóhatóság felé (II/1.1. számú megállapítás).  

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

Kelt: 

 

Fercsik Zsuzsanna                                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
intézményvezető                                                                                jegyző 

Az intézkedési terv egy példányát a mai napon átvettem és az abban foglaltakat tudomásul 
vettem. 



Felelős neve:    Aláírása:    Átvétel dátuma: 

1. …………………………. …………...………….. …………………………… 

 

2. …………………………. …………...………….. …………………………… 

 

3. …………………………. …………...………….. …………………………… 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-139/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 107/2016. (V.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ Hirdető 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-140/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 108/2016. (V.26.) határozata 
        Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tar 
          Gyermekjóléti Szolgáltató Évértékelő beszámolóját a  

    határozat 1.mellékletét képező tartalommal elfogadta. 
        Határidő: értelemszerű 
        Felelős: polgármestere 
 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 



1./ Tari Miklós László  
2./ Irattár 
3./ Hirdető 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.sz. melléklet a 108/2016.(V.26.) határozathoz 

 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

3064. Szurdokpüspöki Béke út 6. 
3073. Tar Szondy György út 92 
3069. Alsótold Szabadság út 6. 

3053. Kozárd Fő út 12. 
(: +36/ 20/ 5017984 

 
 

Évértékelő beszámoló 2015 évről 
 

Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi 
ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó 
eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a 
prevenciót, elősegítve ezzel az 1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) 
alapelveinek és céljainak megvalósulását. 

A gyermekjóléti szolgálat szervezeti kerete: 
A Tar Gyermekjóléti Szolgáltató önálló formában működött.  
Személyi feltételek: 
Az elmúlt év során a gyermekjóléti szolgáltató munkáját heti 18 órában 1 fő 
családgondozóval látta el. 2016. január 1-től a tv változásoknak megfelelően 
Szurdokpüspöki Község Önkormányzatának Család és Gyermekjóléti Szolgálata látja el a 
családsegítői alapszolgáltatási feladatokat. 
 
A családsegítő képesítése: 
 1 fő családsegítő Szociálpedagógus végzettséggel rendelkezik.  
Tárgyi feltételek: 
A Tari Gyermekjóléti szolgáltató Tar Liget út 3 szám alatti irodában volt megtalálható.  
A helyiség a személyes segítő munkára, valamint szakmai megbeszélésekre maximálisan 
alkalmas. Technikai feltételek megfelelőek, saját számítógép, nyomtató, mobiltelefon, 
internet elérhetőség, valamint az önkormányzat saját infrastruktúrája segíti a 



családgondozó munkáját. A családlátogatásokat a családgondozó saját gépjárművével 
oldja meg.   
 
Ellátottak köre: 

- 0-18 éves korosztály és családjaik. 
- utógondozás  

 
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető: 

- Önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak 
segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön. 

- Jelzőrendszer jelzéseit követően a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a 
kapcsolatfelvételt. 

- Hatóság által kötelezett formában. 
 
 
 
 

Illetékességi terület: Tar község közigazgatási területe. 
 

Statisztikai adatok Fő 
Állandó lakosok száma 1881 

0-18 éves lakosok száma 343 
  

 
 
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ SZAKMAI MUNKÁJA 

1. Szolgáltatási feladatok: 
A szolgálat feladatai a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében: 
- a gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.  
- tanácsadás (egészségügyi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, nevelési, 

stb. problémák esetén)  
- hivatalos ügyek intézésének segítése  
- kérelmek írása, kérvények kitöltése, továbbítása  
- közvetítés más intézmények, szakemberek felé  
- munkahelykeresés 
- a gyermek, illetve a szülő tájékoztatása az igénybe vehető jogi képviselet 

lehetőségeiről 
- hatósági beavatkozás kezdeményezése  
- javaslatkészítés gyermekvédelmi intézkedés megtételére  
- a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatosan figyelemmel 

kísérése 
- a gyermek panaszának meghallgatása, annak orvoslása érdekében a szükséges 

intézkedések megtétele 
- szociális válsághelyzetben lévő segítése, tájékoztatás az egészségi intézményeknél 

elhelyezett inkubátorokról, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe 
vehető ellátáshoz való hozzájutás megszervezése, tájékoztatás arról, hogy a szülő 
hozzájáruló nyilatkozatot tehet a gyermek örökbeadásához. 

- gondozási-nevelési terv készítése 



 
 
 
 

Szolgáltatási feladatok típusa: Esetek száma: 
információnyújtás 25 
tanácsadás  8 
Családlátogatás 12 
közvetítés más szolgáltatásba 2 
hivatalos ügyek intézése 44 
Összesen: 91 

 
 
 
 
 
 

2. Szervezési feladatok: 
a) Prevenciós célú és a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló programok szervezése. 

Az elmúlt időszakban a gyermekjóléti szolgáltató prevenciós programot nem 
szervezett.  

b)  Veszélyeztetettségei észlelő és jelzőrendszer működtetése. 
A gyermekjóléti szolgáltató veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet. 
Tagjai: védőnők, gyermekorvos, oktatási-nevelési intézmények gyermek és 
ifjúságvédelmi felelősei, rendőrség, egyház, de a szolgálat feladata a nem állami 
szervek és magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A 
jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgáltató felé, ha a 
gyermek veszélyeztetettségét észlelik. 
 

Honnan jött a jelzés? Esetek száma: 
egészségügyi szolgáltató 4 
Családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálat  

0 

nevelési-oktatási intézmények 23 
önkormányzat (jegyző)  0 
Ügyészség Rendőrség  jelzés 0 
Összesen: 27 

 
A szolgáltató folyamatos kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival esetmegbeszélések, 
esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések formájában.  A megbeszéléseken 
feltárják a veszélyeztetettséget, előidéző okokat és ezek megoldására közösen tesznek 
javaslatot. A gyermekjóléti szolgáltató fontos feladata, az intézményekkel való 
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A jelzőrendszer tagjai 
kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése 
érdekében.  
 

Megbeszélés típusa Száma: 
Szakmaközi megbeszélés 6 
Jelzőrendszeri megbeszélés 5 



Összesen: 11 
 

3. Gondozási feladatok: 
a) Alapellátásban történő gondozás: Önkéntesen veszi igénybe a lakosság, mert 

ismerik a szolgáltató tevékenységet, vagy jelzés esetén a családgondozó felveszi a 
kapcsolatot a családdal. Felkínálja a szolgálat segítségét. Ha a család elfogadja a 
segítséget, elindul a családgondozás, megállapodás kötése, ki milyen feladatot 
vállal a probléma megoldása érdekében. 

b) Védelembe vétel: Ha nem fogadja el a család a szolgálat segítségét, akkor a 
gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a gyámhatóság felé a gyermek védelembe 
vételére. A gyámhatóság határozatban rendeli el a családgondozást, a szolgáltatás 
igénybevételét, a szolgálattal való együttműködést.  

c) Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti családjában végez 
családgondozást.  Segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy személyükben, 
életvitelükben, változtatni tudjanak, hogy meg tudják teremteni a megfelelő 
lakáskörülményeket és anyagi biztonságot, hogy gyermekeiket ismét saját 
családjukban nevelhessék. 

d) Utógondozás: átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után kivéve, ha a 
gyermeket örökbe fogadták - a gyámhivatal legalább egy év időtartamra elrendeli 
a gyermek utógondozását. Célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetébe 
való visszailleszkedését.  

 
Gondozási esetek típusa Gyermekek száma 

alapellátás 15 gyermek 
védelembe vétel 8 gyermek 

utógondozás 0 gyermek 
Összesen: 23 gyermek 

 
Felmerülő problémák 

 
A gyermekjóléti szolgáltató gondozási eseteiben hátrányos és veszélyeztetett 
gyermekekkel találkozik. A gyermekek veszélyeztetettségének okai egyrészt a családok 
anyagi helyzetére vezethetők vissza. Sokan küzdenek anyagi problémákkal.  A 
mindennapos megélhetési gondok miatt a családok túlzott mértékben vállalnak 
kölcsönöket, mert azt hiszik így könnyebb lesz az életük, de az anyagi bizonytalanság 
csak tovább fokozódik. Közüzemi számláikat nem tudják fizetni, így a szolgáltatások 
kikapcsolásra kerülnek Nagyon sok családban alakul ki családi-kapcsolati konfliktus, 
veszekedés, amelyeknek folyamatos szemtanúi illetve résztvevői a családban élő 
gyermekek. Ilyenkor elsősorban a szülők között folynak viták, de gyakran a gyermekek 
válnak másodlagos áldozatokká. A családi viszályoknak gyakran kiváltó oka az 
alkoholos befolyásoltság, melynek gyakori következménye az agresszív viselkedés.  A 
gyermekbántalmazás minden formája károsan befolyásolja az egészséges 
személyiségfejlődést. Vannak olyan szülők, akik olyan súlyos formában bántalmazzák 
gyerekeiket, hogy életre szóló nyomot hagynak a lelkükben. Évről évre visszatérő gondot 
okoz a tankötelezettség elmulasztása. 2015-ben 15 gyermek volt érintett a problémában. 
A családgondozás hatására némi javulás mutatkozik az iskolába járási morál területén, 
de még mindig előfordulnak olyan tanulók, akik kötelezettségeiket időnként megszegik, 
sajnos fölerősödött a helyi Kodály Z. Általános Iskolai hiányzások száma.  
A jelzőrendszer tagjainak beszámolóiból kitűnő főbb adatok, elsőként az igazolatlan iskolai 
mulasztások egyre növekvő mértékét az iskolai viselkedés a szülői felelősségvállalás 



fontosságát az iskolai rendszer hibáit a gyermekek tanítási és nevelési nehézségeit, mint 
problémákat mondta el ismertette az iskola létszámát a gyermekek szociális helyzetét, az 
iskola tanulóinak létszáma 113.gyermek Ebből beilleszkedési- tanulási-magatartási 
nehézséggel küzdő 32 gyermek, hátrányos helyzetű 52 gyermek, halmozottan hátrányos 
helyzetű 40 gyermek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 72 gyermek. 
Közoktatási intézmények jelzése alapján 13 gyermek lett figyelmeztetve 10 órát meghaladó 
igazolatlan hiányzás miatt, 2 gyermek védelembe vételére került sor 50 igazolatlan tanórát 
meghaladó hiányzás miatt.  
Az Örökzöld Óvodába 2015- 2016 tanévben átlagosan 47 fő volt beíratva, ebből 28 gyermek 
részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek 21 fő. Az óvodába 47 gyermek gondozását nevelését végzik ebből 43 gyermek 
ellátása ingyenes, 4 gyermek térítési díj befizetése mellett, az óvodai oktatásban nevelésben. 
Védőnői beszámoló főbb adatai, ellátandó gondozottak 117. 0-6 éves gyermek van a 
településen ebből 40. olyan, aki fokozott gondozást igénylő, 11 várandós anya van, akinek a 
gondozását végzi ebből 4 fokozott gondozást igénylő. 
Az Önkormányzat Szociális és Gyámügyi Főelőadói beszámolójában a település demográfiai 
mutatói 1881 fő a bejelentett lakosok száma, ebből a 0-18 éves korosztály 343 főt tesz ki. 
2015-ban 29fő halálozott el és 18 gyermek született.  
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása:  
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
- óvoda, iskolai menzán étkező gyermekek étkezési térítési díjának támogatása 
- Rendkívüli települési támogatás melynek keretein belül az általános iskolás gyermekek 
számára tanszer és tankönyv természetbeni támogatására került sor. 
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 
- gyermekjóléti szolgáltatás  
 2015-ben, 152 gyermek részére lett megállapítva rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A 
helyi általános iskolában, a 2015-2016 tanévben 113 tanuló nevelését oktatását végezték. Az 
iskolás gyermekek 60%-a részesül rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben. Az iskolai 
menzát 85 gyermek vette igénybe, ebből 75gyermek ingyenes, 3 gyermek 50%-os mértékű 
térítési díj befizetése mellett, természetbeni ellátásként kapta a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt. A nyári gyerekétkeztetésben 73 gyermek számára biztosított az önkormányzat 
egyszeri meleg étkezést, ez mellett szabadidős tevékenységek szervezését is folyamatosan 
biztosította az önkormányzat, a családgondozó és a művelődésszervező aktív bevonásával  
A 2015. év folyamán 5 gyermek családjogi helyzetének rendezésére került sor, apai elismerő 
nyilatkozat felvételével, lettek anyakönyvezve. A Pásztói Gyámhivatal felkérésére 
folyamatosan végzünk környezettanulmányozást, ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos 
jegyzőkönyvezéseket, leltározásokat különféle gondnoksági gyámi ügyek felülvizsgálatával 
kapcsolatban.  
. A mindennapjainkban egyre inkább jelen vannak a deviánsviselkedésű gyermekek, melynek 
hátterében gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja áll.  
Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők sem következetesek 
elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközik. 
További problémát jelent, a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés 
és a helytelen nevelési attitűdök kapcsolattartási problémák. 
 
Lezárt esetek mutatói: 
 

Megszűnés okai: Gyermekek 
száma 

Átmeneti nevelés megszűnt (veszélyeztetettség 0gyermek 



megszűnt) 
A probléma megoldódott 0 gyermek 
Tankötelezettségi kor betöltése 1 gyermek 
Elköltözés (illetékesség megszűnése) 0 gyermek 
Nagykorú lett 0 gyermek 
Összesen: 1 gyermek 

 
A statisztikai adatok zárása után szeretném megemlíteni azt a problémát, amiben már 
mindenkitől érkezett jelzés, és egyet is értünk a dolog kiemelt fontosságában és a probléma 
súlyosságában, de nem sikerült még továbbra sem eredményt elérni, higiéné, egészségügyi, 
igazolatlan iskolai mulasztási problémák, B-ék egyéb családi problémái. Az év folyamán 
rendszeresen visszatérő probléma volt a szegénység és az ebből adódó támogatási lehetőségek 
amit még külön nehezített az is, hogy a településnek nincs jegyzője és az ügyekben más 
települések jegyzői járnak el. Több olyan családot is ismerünk, akik a lakáshitelük, 
munkahely elvesztés miatt, kerültek súlyos válságba.  Szociális szempontból azért olyan 
fontos kérdés ez mivel egyre jobban elszegényednek a családok, és úgy gondolják, hogy 
inkább nem szülnek gyermeket, mivel nem tudják nekik biztosítani a számukra elfogadható 
körülményeket. A szegény és rászoruló családok részére az önkormányzat pénzbeli és 
természetbeni ellátási formák segítségével próbál enyhíteni a szociálisan rászoruló családok 
problémáin. A támogatások formáinál azt is figyelembe kell venni, hogy a lehetőségek igen 
szűkösek és ráadásul nem is mindig az kapja a megfelelő támogatást, aki a legjobban 
rászorulna, itt újra csak föl szeretném hívni a jelzőrendszer tagjainak a figyelmét az ez irányú 
jelzések fontosságára, mivel így esetleg egy kicsit célirányosabb lehetne a támogatás, és talán 
több ténylegesen rászoruló részesülne valamilyen támogatási formában.  
A jövőről és a ránk váró feladatokról néhány mondat. A Család és Gyermekjóléti szolgálat 
üzemeltetése, 2016 januárjától újra változott, a hozzá kapcsolódó feladatok kidolgozása 
megtörtént, (ügyfélfogadás helye, ideje stb.) a Családsegítő Szolgálat, pedig hiányzik, de 
2016.-ban ezt a problémát is kiküszöböltük. Már több esetben is tapasztaltam, hogy nagy 
szükség lenne erre a tevékenységre is a családok segítése érdekében, mivel a megélhetési és 
családfenntartási képességeiket egyre többen elvesztik (nincs jövedelem, alkohol szenvedély 
betegségek stb.) amiben egy képzett családsegítő sok esetben hatékony segítséget tudna 
nyújtani. Ezért még nem lehet egy komplex egésznek mondani a szakmai tevékenységet, 
mivel a gyermekjóléti szolgáltatás egy szervező, gondozó szolgáltatási és prevenciós 
feladatokat ellátó tevékenységnek kellene, hogy legyen. Itt kell megemlíteni, hogy a faluban 
még nem működik a helyettes szülői szolgálat, és a gyermekek napközbeni ellátása is csak 
részben megoldott mivel az iskolai szünetekben ez a szolgáltatás is szünetel, szabadidős 
tevékenységek hiánya is problémát jelent. Nagy szükség lenne a fiatalság körében egy olyan 
helyiség biztosítására, ahol kötetlenül összejöhetnek, beszélgethetnek, kulturált módon 
szórakozhatnak.   
 Én úgy érzem, hogy a most felsorolt hiányosságok és problémák nem egyediek és nem is 
megoldhatóak egy tollvonással, de több pozitív irányú feladat is elindult a szociális ellátások 
fejlesztésére, ennek ellenére szükségesek és fontosak lennének a szociális szolgáltatások 
hatékony biztosítása a családok szociális biztonsága érdekében. 
De a negatívumok után ejtsünk pár szót az eredményekről is: Az irodában lecseréltük a 
számítógépet. Fontos szerep jut majd az internetes elérhetőség biztosításának is mivel már 
napi szinten kell jelenteni a központi szociális regiszterbe, valamint a szabadidős és egyéb 
programok tervezése szervezés pályázatok beadása az aktuális szociális dilemmák jogi és 
szakmai a kliensek eseteit hozott problémái megoldási lehetőségeinek megkeresésében. 
Végezetül elmondhatom, hogy a jelzőrendszer tagjai jó kapcsolatban vannak egymással és a 
Gyermekjóléti Szolgáltatóval. 



 A gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek munkájukat nagy szakértelemmel és 
hivatástudattal, mindenkor a gyermek érdekeit szem előtt tartásával végzik. 
A szakmai együttműködés az intézmények között hatékony, mindenki együtt érző 
figyelemmel törekszik a gyermekek helyzetének javítására. 
 
 
 
Tar, 2016. február 23. 
     
                                                     Készítette: ………………………………………. 
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1.sz. melléklet a 109/2016.(V.26.) sz. határozathoz 

 
Tar Község Önkormányzata  

2015. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelés 

Tar Község Önkormányzata a 2015.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997 évi XXXI törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyámhatóságról a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 ( IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglalt 
tartalmi követelményeknek megfelelően készült. A helyi önkormányzat értékelést készít a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelést a képviselő-testületnek 
meg kell tárgyalnia, és elfogadnia.  
 

.1.Tar község demográfiai mutatói, 

Tar község a Zagyva folyó völgyének mátrai lábánál gyönyörű természeti környezetben 
helyezkedik el. A fővárostól 100 km-re, a megyeszékhelytől 30 km-re, a legközelebbi 
várostól pedig 5 km-re található. A település jó tömegközlekedési feltételekkel rendelkezik.  

A település a statisztikai adatok tükrében 

 
Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 1881 
0-18 éves lakosok száma 347 

6-16 tanköteles korú 207 
 

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása Taron 
 

A gyermekek védelmét biztosítják a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben 
lévő családokat segítsék annak érdekében, hogy a gyermek családi környezetben történő 
ellátása biztosított legyen. 



 Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 
és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a 
családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 
személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 
hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak 
az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 
legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 
fiatal felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, 
nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 
kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a 
kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. 

 

A Gyvt. 14. § (1)–ban foglaltak alapján a gyermekek védelme a gyermek családban 
történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és 



megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják .A gyermekvédelmi rendszer működtetése 
állami és önkormányzati feladat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel és a rendkívül települési támogatással 
kapcsolatos ügyintézés továbbra is Tar Község Önkormányzatánál történik, 2015. október 31 
megszűnt az óvodáztatási támogatás a rászorulók települési támogatás iránti kérelmet 
adhatnak be.  

 

2015-ben 151 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ebben az 
évben már 3 gyermek nagykorúvá vált és saját jogán szerzett jogosultságot az ellátásra. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elutasítása tárgyában 0 határozat született.  
Az ellátás egy évre kerül megállapításra. Az egy év letelte után a jogosultság automatikusan 
megszűnik. A megállapító határozat indokoló részében tájékoztatást kap a szülő arról, hogy az 
ellátás folytonossága érdekében, új kérelem benyújtásával, időben kérje az ellátás újbóli 
megállapítását. Tapasztalataim szerint erre a szülők nem minden esetben figyelnek oda, a 
határozatokat nem olvassák végig. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság fennállása alatt a gyermek, valamint az Őt nevelő család jogosult: 

- gyermekétkeztetés esetén az óvodás, az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban résztvevő gyermek esetén az intézményi térítési díj 100 %-nak 
kedvezményként való biztosítására jogosult (Az iskolai étkezés ingyenes 
igénybevételére.) 

- az előzőekben leírtak alá nem tartozó gyermek, esetén az intézményi térítési díj 50 %-
nak kedvezményként való biztosítására, 

- tárgyév augusztus és november hónapjaiban nyújtandó természetbeni támogatásra 
(összege: 2015. évben: 5800,-Ft./gyermek) 

- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevétele. 
 

A kedvezményre jogosult családokról elmondható, hogy általában két-három gyermeket 
nevelnek. A családokban az egy főre jutó jövedelem sok esetben nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A szülők munkahellyel nem rendelkeznek, az 
anyukák gyes-en, gyet-en vannak, sok közöttük az aktív korúak ellátására jogosult. Sajnos 
egyre több esetben valamelyik szülő teljesen ellátatlan. Az ellátás nem von maga után 
rendszeres pénzbeli kifizetést, de az óvodáztatási támogatás előfeltétele, így már a jogosultság 
meglétére jobban odafigyelnek a szülők. A lejárat időpontját főként valamilyen jogosultság 
igénybevétele előtt ellenőrzik, így a folytonosság több esetben megszakad. 
 
Az 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § szerint: a települési önkormányzat jegyzője annak a 
gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága fennáll, augusztus és november hónapokban pénzbeli-természetbeni támogatást 
folyósít. 2015 augusztusában 133 gyermek, november hónapban 137 gyermek kapott 5800 Ft 
értékű Erzsébet-utalványt. Az igénylés menete az alábbiak szerint történik. 



Az önkormányzat az utalványok összegét megigényeli a Magyar Államkincstártól. A Kincstár 
a megigényelt összeget nem az önkormányzat részére folyósítja, hanem az utalványokat 
kibocsátó Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft részére. (a továbbiakban NÜSZK) pedig az 
önkormányzat részére szállítja le az utalványokat.  
 
2015. évben Óvodáztatási támogatást 22 gyermek jogán fizettünk ki. A kifizetések június 
és december hónapban történtek. Ezen a jogcímen 250.000 Ft került kifizetésre. Az összeg 
megigényelésre került. Az óvodáztatási támogatás mára már ismerté vált a szülők számára. 
Megismerték, megértették a jogosultság feltételeit, így nagyobb gondot fordítanak a 
rendszeres óvodába járásra. 
 
2015-ben is részt vettünk nyári gyermekétkeztetés című programban. A program során 
74 gyermeknek, 54 napon keresztül biztosítottuk a napi egyszeri meleg étkeztetését. 
Június 17. és augusztus 30. között 3942 adag étel került kiosztásra. Erre a célra 1.400.080 Ft 
került megigénylésre, majd a Morka és Ron Kft részére kifizetésre. A kapott összeg Magyar 
Államkincstár felé történő elszámolása megtörtént. 
 
2015. évben Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás megállapítására nem került sor,  
 
A 4/2003. (II.1.) számú rendelettel módosított 4/2002. (II.1.) számú önkormányzati rendelet  
szerinti felsőoktatásban tanulók részére megállapítható támogatást 16 főiskolai- illetve 
egyetemi hallgató kapott. Erre az ellátási formára 256.000 forintot fizetett ki az önkormányzat 
saját költségvetéséből. Az igénylők száma az előző évhez képest növekvést mutat. Ezekre a 
fiatalokra joggal lehet büszke a falu, bízunk abban, hogy minél többen itt maradnak a 
településen és megszerzett tudásukat, itthon kamatoztatják. 
 
Községünkben a gyermekétkeztetés intézményesen van megoldva, az óvodáskorúak az 
óvodában, a nagyobbak az iskolában étkezhetnek. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő óvodás, és az általános iskolás tanulók ingyenesen étkezhetnek. Az 
iskolában 75 tanuló-, az óvodában 43 gyermek étkezik térítésmentesen. 50 %-os 
kedvezményben részesül 3 általános iskolás és 4 óvodás gyermek. Az ellátó konyhát nem 
az önkormányzat működteti, bérleti szerződéssel a Morka és Ron Kft. biztosítja a meleg ételt 
a gyermekek számára. 
 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása 

 
3/A Gyermekjóléti alapellátások biztosítása- személyi és tárgyi feltételek 

 
A településen 2000. január 1-től működik Gyermekjóléti Szolgáltatás. A családsegítői 
feladatokat. Tari Miklós László 2015. jan. 1-től heti 18 órában látta el. A 2015-ös év a 
változások éve volt, mivel a hatályos szabályozás folyamatosan változott, a szolgáltatás 
teljesen átalakult, mint Család és Gyermekjóléti Szolgálat látja el 2016 januárjától a feladatát.  

A gyermekjóléti szolgáltató Tar Liget út 3. szám alatti irodában volt megtalálható. 
A helyiség a személyes segítő munkára, valamint szakmai megbeszélésekre maximálisan 
alkalmas. Technikai feltételek megfelelőek, saját számítógép, nyomtató, mobiltelefon, 
internet elérhetőség, valamint az önkormányzat saját infrastruktúrája segíti a családsegítő 
munkáját. A családlátogatásokat a családsegítő saját gépjárművével oldja meg.   
 

A Gyermekjóléti Szolgáltató szakmai munkáját az alábbiak szerint összegzi a családsegítő 
  



 Munkája során különböző életkorú gyermekekkel és különböző összetételű családokkal kerül 
kapcsolatba. Gyakran látogatja őket otthonukban is. A helyi általános iskolában van az 
irodája, ahol a gyermekek könnyen elérhetik, és Ő is napi kapcsolatba tud kerülni a 
tanulókkal. Nyilvántartást vezet a településen élő veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű 
gyermekekről. Alapellátásban 15 gyermeket gondoz, ők 10 családhoz tartoznak, védelembe 
vétel 8 gyermeknél történt akik 2 családhoz tartoznak. Ezekkel a kiskorúakkal állandó 
kapcsolatot tart, figyelemmel kíséri tanulmányi fejlődésüket, tanácsokkal látja el őket. A 
nagyobbaknak segít ügyeik intézésében.  
A gyermekjóléti szolgálat fő feladata a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felderítése, 
segítése. A védelembe vétel alatt álló gyermekek családban történő nevelkedésének 
biztosítása. Ehhez a feladathoz szükséges a megfelelő jelzőrendszer működése. A 
jelzőrendszer tagjai: az óvoda és az iskola gyermekvédelmi felelősei, a jegyző, a védőnő és a 
háziorvos. A veszélyeztetettségnek számos oka lehet, sőt az okok gyakran halmozottan 
vannak jelen egy-egy gyermek életében.  
Legfőbb okok: a család rossz anyagi helyzete, munkanélküliség, eladósodás, közüzemi 
tartozások, nevelési hibák, (túlzott engedékenység, figyelem hiánya), beilleszkedési 
problémák, gyermek magatartászavara, iskolához, tanuláshoz való helytelen viszonya, a 
szülők alacsony iskolázottsága, ingerszegény otthoni környezet, szülők közötti állandó 
konfliktus, szenvedélybetegségek (szülő és gyermek részéről).  
A gyermek életének legmeghatározóbb eleme a család, ezen belül is a szülő. Sajnos sokan 
nem látják ennek felelősségét és nem a gyermekneveléshez méltó életvitelt folytatnak. Jobb 
esetben ez csak az egyik szülőről mondható el, de előfordul, hogy mindkét szülőnek 
változtatnia kellene életvitelén. 
Rendkívül rossz hatással van a gyermekekre a szülők munkanélkülisége is. Számtalan család- 
ban a középiskolás gyermek az egyedüli ingázó. A gyermek nem látja a szülői példát, mely 
szerint kötelesség minden nap, időre a munkahelyre menni. Nem csoda, ha ilyen közegben a 
gyermekben sem alakul ki kötelességtudat, ami súlyos problémát von maga után.  
Súlyos gond a kiskorúak körében egyre inkább elterjedő dohányzás. Sajnos egyre fiatalabb 
korban nyúlnak a gyerekek élvezeti cikkekhez. A felvilágosító előadások ellenére sok 
gyermek válik függővé. Ezekre a kiskorúakra a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
különösen odafigyel. Külön figyelmet kapnak a velük foglalkozó intézményben dolgozó 
pedagógusoktól is. Ezekben az esetekben kevés, csak a gyermekre odafigyelni, állandó 
kapcsolatot kell tartani az őket nevelő családokkal is. Ez családlátogatások formájában tud 
megvalósulni. Amennyiben ez a gondoskodás kevésnek bizonyulna, biztosítani kell a 
gyermekek átmeneti gondozását is. Tar községben ez eseti szerződés szerint a 
balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthonban történhetett a gyermekek ideiglenes 
hatályú elhelyezése. 
 

3/B Gyermekek napközbeni ellátása, átmeneti gondozása 
 

A gyermekek napközbeni ellátása csak részben biztosított, a Kodály Zoltán Általános Iskola, 
valamint az Örökzöld Óvodán keresztül, mivel a tanítási oktatási nevelési szünetekben nem 
megoldott a Tari gyermekek napközbeni ellátása, a problémára csak részben jelent megoldást 
a tanítási szünetekre a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek étkeztetése, 
foglalkoztatása. 

 
4. Szakmai munka: 
A családsegítő a jelzőrendszer tagjaival, kéthavonta, de legalább évente hat alkalommal 
jelzőrendszeri, szakmaközi megbeszélést tart, melynek dokumentálása feljegyzés formájában 
megtalálható a családsegítő iratai közt.  



A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés területén, a feltárt hiányosságok megszüntetése 
érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: 
- Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása a Képviselő-
testület soron következő ülésén beterjesztésre került, a testület a szakmai programot elfogadta. 
- A házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak elektronikus nyilvántartása elkészült, annak 
adattartalma megfelel az Szt. 20. §-a által előírtaknak. 
Az étkeztetésben résztvevő ellátottak elektronikus nyilvántartásának elkészítése folyamatban 
van, a nyilvántartási rendszerbe folyamatosan rögzítésre kerülnek az igénybevevők.  
- A kérelem formanyomtatványról, a más szociális alapszolgáltatás igénybe vételéről szóló 
nyilatkozat lekerült, erről nem nyilatkoztatjuk a kérelmezőket. 
- A házi segítségnyújtásban dolgozó szociális gondozók munkáltatói igazolvánnyal történő 
ellátása megtörtént. 
- A házi segítségnyújtás tekintetében a megállapodások adattartalmában talált hiányosságok 
az ügyfél példányi és irattári példányon egyaránt pótlásra kerültek. 
 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 
 

A környező településekkel szorosabb együttműködés kialakítása, a társulás által nyújtott 
lehetőségek hatékony kiaknázása, az idősgondozásban a társulás megszervezése, 
lebonyolítása, továbbképzéseken való részvételi lehetőségek bővítése. A helyi 
esélyegyenlőségi program megvalósítása. A veszélyeztetett hátrányos helyzetű gyermekek 
családok esélyeinek javítása. Az oktatási intézmények pedagógusai, a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője a védőnő napi szinten küzd a problémákkal, próbálja a 
helyzeteket javítani, megoldani. A szakemberek leterheltek, magas ügyfélszámmal dolgoznak. 
Egyre nagyobb teher nehezedik a szociális ellátórendszerre.  A munkanélküliség a szegénység 
okozta problémákat a gyermekvédelem maximálisan megoldani nem tudja. 
 

 
 

6. A település bűnmegelőzési programja 
 

Tar község nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.  
 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
 

Településünkön már 3,5 éve működik a Polgárőrség. Nagyon szerencsés, hogy az esti órákban 
személyes jelenlétükkel felügyelik a település rendjét. Járőrözés közben különös figyelmet 
fordítanak az utcán tartózkodó fiatalokra, a település vendéglátó helyein is gyakran 
ellenőriznek. Tapasztalataink szerint jelenlétük visszatartó erő az este csellengő fiatalok 
számára. Más olyan civil szervezet nem működik, akivel az önkormányzat együttműködhetne, 
javítva ezzel a problémákon.  

8. Összegzés 
 

A településen lévő problémákat vizsgálva megállapítottuk, hogy szükséges a gyermekek és a 
családok segítése, de főként a szülőknek kellene változniuk. Sajnos a családok egyre 
szegényebbek, a jövedelmükből nem tudnak megélni. Egyetlen segítségük az önkormányzati 
segélyezés. 
A község vezetése törekszik arra, hogy a családsegítési és gyermekjóléti valamint 
gyermekvédelmi tevékenység még hatékonyabb működése érdekében pályázati források 



felhasználásával kiegészülhessen, a szakemberek által nyújtott szükséges szolgáltatások a 
legmagasabb szervezetrendszeren keresztül jussanak el a település lakóihoz.  
 
 
Tar, 2016. április 29.  
 
 
                                                                                                   _________________________ 
                Turopoli Zsolt 
                 polgármester 
                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-142/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 110/2016. (V.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény V. Beszámítás, kiegészítés, Kiegészítő 



szabályok 6. pontjában történt módosítások alapján a 
könyvtári szolgáltatást 2016. június 2-től az alábbi 
időpontokban biztosítja: 
 Hétfő:  09:00-17:00 
 Kedd:  09:00-17:00 
 Szerda: 08:00-16:00 
 Csütörtök: 08:00-16:00 
 Péntek: 08:00-16:00 
 Szombat: - 
 Vasárnap: - 
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 127/2015.(X.29.) 
számú  határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 13. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
    Nevében és megbízásából: 
 
         Kis Zsoltné 
               ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ László Istvánné könyvtári szolgáltató hely 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-143/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 111/2016. (V.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalt a Javaslat 
óvodavezetői pályázat kiírására c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tari Örökzöld  

Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. 
 A munkavégzés helye: 3073 Tar Szondy György út 156. 
 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
Kezdő napja: 2016. augusztus 25. 
Megszűnésének időpontja: 2021. augusztus 24. 



 Pályázati feltételek: 
• Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez 

szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, 

• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, 

• a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 
végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség. 

Illetmény és egyéb juttatások: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm.rendeletben meghatározottak az irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó szakmai önéletrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléseket. 
A pályázathoz csatolni kell: 

• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy 
pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 20. 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 
követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 24. 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Turopoli Zsolt polgármester a 06-32-470-777-es 
telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen zárt borítékban, a borítékra 
kérjük ráírni „Tari Örökzöld Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítási számot: …...…/2016. Postai cím: Tar Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 3073 Tar Szondy György út 92. 
2. A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A.§ (6) bekezdése alapján a Tari Örökzöld Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére 
meghirdetett pályázatra beérkező pályázók meghallgatására bizottságot hoz létre. 
A bizottság tagjai: 
1. Tariné Molnár Anikó 
2. Ravaszné Széles Edit 
3. Molnárné dr. Kontra Bernadett 
A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a pályázókat 
hallgassa meg, majd a meghallgatás alapján kialakított véleményét foglalja írásba és adja át a 
képviselő-testület részére. 
3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 

megjelentetéséről 



- az Oktatási és Kulturális Közlönyben 2016. május 31-ig, 
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2016. május 31-ig, 
– helyben szokásos módon: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 

Kirendeltségének hirdetőtábláján, valamint a Tar község www.tarkozseg.hu honlapján 
2016. május 31-ig. 

 
Felelős: jegyző                 

         polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tariné Molnár Anikó 
2./ Ravaszné Széles Edit 
3/ Irattár 
4./ Hirdető 
 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-144/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 112/2016. (V.26.) határozata 
        A képviselő-testület dr. Román Kinga érintettségének  

    bejelentését tudomásul veszi, a szavazásból nem zárja ki. 
 

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



    
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ Hirdető 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-108/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 113/2016. (V.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzata az előterjesztést megtárgyalta és 
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2/B. § -
ában foglaltak alapján Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata és Dr. Román Kinga háziorvos 
közötti feladat-ellátási szerződést a határozat 
1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 



Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási- szerződés 
aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: polgármester 
   jegyző 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ ügyirat 
1./ Irattár 
2./ Hirdető 
 
 
 
 
 
 

A 113/2016. (V.26.) számú önkormányzati határozat 1. melléklete 
 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  
 

I. 
A felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével 

 
Amely létrejött Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete …......../2016.(..............) 
önkormányzatai határozata alapján 
 
egyrészről 
Tar Község Önkormányzata (képviseli: Turopoli Zsolt polgármester, Székhely: 3073 Tar, 
Szondy György út 92., KSH statisztikai számjele: 15735344-8411-321-12,  
Adószám:15735344-1-12, törzskönyvi azonosító szám: 735342) (továbbiakban: 
Önkormányzat) mint Megbízó, 



 
másrészről  
Név/Cégnév:   DR - Papír Egészségügyi és Nyomdai Kereskedelmi és  
    Szolgáltató Kft. 
 
Székhely:   1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 12/c Lem. 3. 
Adószám:    13800178-2-41 
Cégjegyzékszám:   Cg.OI-09-8738845 
Működési engedélyszám:   
Képviselő:    Dr. Román Kinga, születési hely, idő: Budapest; 1972.12.15.;  
    anyja neve: Dr. Szakál Terézia; Szig: AF 887863; lakcím: 2014.  
    Csobánka, Diófa utca 3 
   
a továbbiakban, mint Megbízott között, alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint: 

	
II. 

Általános rendelkezések, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása 
 

− A	 Megbízó	 a	 Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	 CLXXXIX.	
törvényben,	 valamint	 az	 egészségügyi	 alapellátásról	 szóló	 2015.	 évi	 CXXIII.	
törvényben	 foglaltak	 alapján,	 az	 egészségügyi	 tevékenység	 végzésének	 egyes	
kérdéseiről	 szóló	 2003.	 évi	 LXXXIV.	 törvény	 és	 az	 önálló	 orvosi	 tevékenységről	 szóló	
2000.	 évi	 II.	 törvény	 vonatkozó	 rendelkezései	 szerint,	 jelen	 szerződésben	 körülírt	
egészségügyi	 alapellátási	 feladatok	 ellátását	 -	 figyelembe	 véve	 a	 háziorvosi,	 házi	
gyermekorvosi	 és	 	 fogorvosi	 tevékenységről	 szóló	 4/2000.	 (II.25.)	 Eü.M.rendeletben	
foglaltakat	-	 	Tar	községben	átadja	a	Megbízottnak,	aki	a	megbízást	elfogadja	és	a	
háziorvosi	 feladatokat,	 a	 körzet	 működtetését,	 területi	 ellátási	 kötelezettséggel,	
egészségügyi	 vállalkozás	 keretében	 ellátja.	 E	 szerződést	 az	 Önkormányzat	 annak	
érdekében	köti	meg,	hogy	a	 törvényben	 feladatként	előírt	egészségügyi	alapellátást	
biztosítsa.	
	

− A	Megbízott	kijelenti	és	igazolja,	hogy	a	háziorvosi	feladatok	ellátásához	szükséges	és	
előírt	 működési	 engedéllyel,	 személyében	 szakmai,	 képesítési	 feltételekkel,	
praxisjogra	 vonatkozó	 engedéllyel	 rendelkezik,	 a	 területi	 ellátási	 kötelezettséget	
vállalja.	A	Megbízott	jelen	szerződéshez		másolatban	csatolja:	

• egészségügyi	 szolgáltatás	 nyújtásához	 szükséges	 –	 a	 területileg	 illetékes	
kistérségi	Népegészségügyi	Intézet	által	kiadott	-	működési	engedélyt,	

• cégkivonatot,	
• orvosi	nyilvántartási	számot	igazoló	iratot,		
• a	 területileg	 illetékes	 kistérségi	 Népegészségügyi	 Intézet	 által	 kiadott	

praxisjogra	vonatkozó	engedélyt	(hatósági	bizonyítványt),	
• a	háziorvosra	vonatkozó	felelősség	biztosítást,	
• a	magyar	orvosi	kamarai	tagságot	igazoló	iratot.	

	
− A	Megbízott	 kötelezettséget	vállal	arra,	hogy	Tar	Községben	 	 folyamatos	háziorvosi	

ellátást	nyújt	a	háziorvosi	 tevékenységről	szóló	mindenkori	hatályos	 jogszabályok,	a	
Megbízó	 vonatkozó	 döntései,	 e	 feladat-ellátási	 szerződés,	 valamint	 a	 szakmai	
szabályok	 szerint,	 egészségi	 állapotuk	 megőrzése,	 a	 betegségek	 megelőzése	 és	



gyógyítása	 céljából.	 Ellátási	 területe	 Tar	 község	 közigazgatási	 területe.	 A	 körzethez	
tartozó	tari	utcaneveket	a	feladatellátási	szerződés	1.	számú	melléklet	tartalmazza.	
	
Megbízott	 vállalja,	 hogy	 az	 ellátási	 területén	 lakók	 részére,	 valamint	 a	 külön	
jogszabályban	 foglaltak	 szerint	 hozzá	 bejelentkezett	 és	 általa	 elfogadott	
biztosítottaknak	 folyamatos	 egészségügyi	 ellátást	 nyújt,	 az	 ágazati	 jogszabályban	
előírt	rendelési	idő	betartásával.	Köteles	továbbá	ellátni,	-	a	rendelési	idejében	–	nem	
a	 körzetéhez	 tartozó	 személyeket	 is,	 ha	 heveny	 megbetegedésük	 vagy	 krónikus	
betegségük	miatt	ellátatlanságuk	az	egészséget	károsító	vagy	a	gyógyulást	 lassító	
állapotromláshoz	vezethet.	

	
− A	 Megbízó	 kiköti,	 a	 Megbízott	 tudomásul	 veszi,	 hogy	 a	 jelen	 szerződésben	

meghatározott	orvosi	tevékenységet	-	az	 indokolt	távollét	miatti	helyettesítés	esetét	
kivéve	 -	 a	Megbízott	 kizárólag	 személyesen	 folytathatja,	 maga	 helyett	 más	 orvost	
nem	 alkalmazhat.	 Személyes	 ellátásra	 kötelezett	 orvos:	 Dr.	 Román	 Kinga	 (anyja	
neve:	 dr.	 Szakál	 Terézia,	 szakmai	 szervezeti	 egység	 azonosítója	 /ÁNTSZ	 kód/:	
120091161	

 
− A	 Megbízott	 kötelezettséget	 vállal	 arra,	 hogy	 a	 vállalkozói	 jogviszonyával	

összefüggően	bekövetkezett	mindennemű	változást,	az	erre	vonatkozó	jognyilatkozat	
megtételétől	számított	három	munkanapon	belül,	a	Megbízónak	írásban	bejelenti.	

 
− A	 háziorvosi,	 házi	 gyermekorvosi	 és	 fogorvosi	 tevékenységről	 szóló	 4/2000.	 (II.25.)	

EüM.	Sz.	rendelet	2.§	(l)	bekezdése	akként	rendelkezik,	hogy,	a	háziorvosi	szolgálat,	
személyes	 és	 folyamatos	 ellátást	 nyújt	 az	 egészségi	 állapot	 megőrzésére,	 a	
betegségek	 megelőzése	 és	 gyógyítása	 céljából.	 	 A	 háziorvos	 rendelési	 időben	 a	
betegeket	 -	 sürgős	ellátást	 igénylő	eset	kivételével	 -	az	érkezés	 igazolt	sorrendjében	
fogadja.	 A	 háziorvos	 legalább	 a	 rendelési	 ideje	 egy	 részében,	 illetve	 a	 tanácsadás	
során	előre	programozható	betegellátás	keretében	előjegyzés	alapján	végzi	a	betegek	
szűrését,	gondozását	és	ellátását.	

 
− Jelen	 szerződés	 megkötésének	 célja,	 hogy	 dr.	 Román	 Kinga	 orvos	 Tar	 község	

háziorvosi	feladatait	ellássa.	
	

− Jelen	szerződés	közös	megegyezéssel	módosítható.	Szerződő	felek	bármelyike	írásban	
kezdeményezheti	a	szerződés	módosítását,	a	szerződés	tárgyát	érintő	finanszírozási	
feltételek	támogatási	formák,	szakmai	jogszabályok	lényeges	megváltozása,	valamint	
egyéb	bármelyik	fél	által	lényegesnek	ítélt	körülmény	megváltozása	esetén.	

 
III. 

A felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 
fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat 

 
3. Az	 Önkormányzat	 megbízza	 a	 DR	 -	 Papír	 Kft-t,	 hogy	 vállalja	 Tar	 községben	 a	

háziorvosi	 feladatok	 ellátását	 területi	 ellátási	 kötelezettséggel.	 Dr.	 Román	 Kinga	
orvos	pedig	vállalja	Tar	községben	területi	ellátási	kötelezettség	mellett	a	háziorvosi	
feladatok	ellátását.	



	
4. Dr.	 Román	 Kinga	 orvos	 vállalja,	 hogy	 minden	 nap	 8.00-16.00	 óráig	 rendelési	 idő	

keretében	 vagy	 házi	 betegellátás	 formájában	 rendelkezésre	 áll	 egészségügyi	
alapellátás	 szolgáltatás	 nyújtása	 céljából.	A	 személyes	 és	 folyamatos	 orvosi	 ellátást	
indokolt	 esetben	 a	 beteg	 otthonában	 látja	 el.	 Megbízottnak	 munkanapokon	
munkaidőn	 belül	 elérhetőségét	 biztosítani	 kell,	 ha	 sürgősségi	 betegellátás	 miatt	
rendelőjét	el	kell	hagynia.	

	
5. Dr.	Román	Kinga	orvos	kötelezi	magát	arra,	hogy	a	háziorvosi	 tevékenység	szakmai	

szakképzettségi	feltételeinek	a	hatályos	jogszabályi	rendelkezések	szerint	eleget	tesz.	
Tudomásul	 veszik	 a	 szerződő	 felek	 azt,	 hogy	 ennek	 hiányában	 a	 szerződés	 hatálya	
minden	 külön	 jognyilatkozat	 hiányában	megszűnik	 abban	 az	 időpontban,	 amikor	 a	
vállalkozó	 a	 jogszabályban	 a	 háziorvosi	 tevékenység	 gyakorlásának	 feltételeként	
előírt	szakképzettségi	követelményeknek	már	nem	felel	meg.	

 
6. Dr.	 Román	 Kinga	 orvos,	 mint	 területi	 ellátási	 kötelezettséget	 vállaló,	 háziorvosi	

tevékenységet	végző	orvos,	köteles	a	háziorvosi	szolgálatról	szóló	jelenleg	hatályos	és	
a	 jövőben	 hatályba	 lépő	 jogszabályokban	 a	 háziorvosi	 feladatként	megjelölt,	 illetve	
előírásra	 kerülő	 kötelezettségeket,	 személyes	 és	 folyamatos	 ellátást	 nyújtva,	 e	
szerződés	 alapján	 teljesíteni	 az	 egészségi	 állapot	 megőrzése,	 a	 betegségek	
megelőzése	és	gyógyítás	céljából.	

 
7. Dr.	 Román	 Kinga	 orvos	 vállalja,	 hogy	 az	 OEP	 által	 nem	 támogatott	 szakértői	

tevékenységet	külön	jogszabályban	meghatározott	külön	díjazás	ellenében	végzi.	
 
8. DR	 -	Papír	Kft.,	Dr.	Román	Kinga	orvosra,	mint	biztosítottra	háziorvosi	 tevékenység	

ellátása	tárgykörében	köteles	felelősségbiztosítási	szerződést	kötni.	
 

9. Megegyeznek	 szerződő	 felek	 abban,	 hogy	 a	 DR	 -	 Papír	 Kft.	 a	 háziorvosi	 ellátás	
finanszírozása	érdekében	megköti	a	Társadalombiztosítási	Alap	illetékes	kezelőjével	a	
finanszírozási	szerződést.	E	szerződés	hatálya	megszűnik	abban	az	esetben,	ha	a	III/3		
bekezdésben	 megjelölt	 feltétel	 nem	 teljesül,	 illetve	 ha	 a	 finanszírozási	 szerződés	
hatálya	 megszűnik.	 A	Megbízott	 a	 szükséges	 finanszírozási	 szerződést	 az	 Országos	
Egészségbiztosítási	 Pénztárral	 már	 megkötötte.	 A	Megbízott	 az	 egészségbiztosítási	
finanszírozásból	 származó	 bevételét	 csak	 az	 egészségbiztosítási	 finanszírozásra	
vonatkozó	 jogszabályokban,	 valamint	 a	 finanszírozási	 szerződésben	 meghatározott	
feladatokra	használhatja	fel.	

	
10. A	finanszírozási	szerződés	egy	példánya	jelen	szerződés	3	sz.	mellékletét	képezi.	

 
11. Szerződő	felek	a	vonatkozó	szakmai	jogszabályok	jegyzékét	jelen	szerződés	

Függelékében	közzéteszik.	

	
12. A	Megbízott	kötelezi	magát	arra,	hogy	késedelem	nélkül	bejelenti	a	Megbízónak,	ha	

a	körzet	fenntartása	és	folyamatos	működése	bármilyen	ok	miatt	veszélybe	kerülne.	

	



13. A	Megbízott	a	Megbízó	kérésére	minden	évben,	a	tárgyévet	követő	év	május		31-	ig	
beszámol	a	Megbízónak	az	egészségügyi	közszolgáltatás	teljesítésérő.	

	
14. A	Megbízott	haladéktalanul	írásban	jelenti	a	Megbízónak,	ha	60	napon	túli	lejárt		

köztartozása,	kifizetetlen	szállítói	számlája	vagy	egyéb	adóssága	van.	

	
15. Ha	az	Önkormányzat	–	érdekkörében	bekövetkező	körülmény	folytán	–	nem		képes,	

továbbá	háziorvosi	rendelőhelyiséget	a	Megbízott	számára	jelen	szerződési	feltételek	
szerint	biztosítani,	köteles	más		rendeltetésszerű	használatra	alkalmas	rendelőt		a	
Megbízottnak		rendelkezésére	bocsátani	Tar	közigazgatási	területén	belül,	amely	a	
mindenkor	érvényben	lévő	jogszabályok	alapján	a	háziorvosi	egészségügyi	
szolgáltatások	működtetésére	vonatkozó	építészeti	minimumfeltételeknek	és	
közegészségügyi	előírásoknak	megfelel.	

 
III/A. 

 
 

A rendelőre vonatkozó rendelkezések 
 
− Az	Önkormányzat	 a	Megbízott	 részére	 ingyenes	használatba	adja	a	körzeti	háziorvosi	

rendelőt	-	mely	természetben	a	3073	Tar,	Szondy	György	út	96.	szám	alatt	található	–	
annak	 berendezési	 és	 felszerelési	 tárgyaival	 együtt,	 melyet	 tételesen	 jelen	 szerződés	
hatályának	 megszűnéséig	 a	 mindkét	 fél	 által	 aláírásra	 kerülő	 és	 jelen	 szerződés	
elválaszthatatlan	részét	képző	2.	számú	melléklet	szerinti	leltár	tartalmaz.	

 
− Megbízott	 köteles	 a	 rendelőt	 berendezési,	 felszerelési	 tárgyaival	 együtt	 gondosan,	

állagukat	kímélve,	rendeltetésszerűen	használni.	
	

− A	 térítésmentesen	 használatba	 adott	 tárgyi	 eszközök,	 műszerek	 karbantartásáról,	
szükség	 esetén	 javíttatásáról	 a	 Megbízott	 gondoskodik,	 de	 azok	 rendeltetésszerű	
használatával	felmerülő,	azzal	együttjáró	értékcsökkenésért	a	Megbízott	nem	felel.	

 
− A	háziorvosi	rendelő	kötelező	berendezési	és	felszerelési	tárgyai	körébe	tartozó	gépek,	

műszerek,	 berendezési	 tárgyak	 pótlásáról,	 amortizáció	 utáni	 cseréjéről,	 azok	
működőképes	rendelkezésre	állásáról	a	Megbízott	saját	költségén	gondoskodik.	

 
− Amennyiben	 jogszabály	 vagy	 más	 előírás	 a	 háziorvosi	 rendelő	 kötelező	 felszerelései,	

berendezései,	 eszközei	 körében,	 illetve	 annak	 kialakítási	 módját	 tekintve	 a	 jelenlegi	
szabályozáson	túlmenően	új	kötelezettséget	vezet	be,	annak	teljesítéséről	a	Megbízott	
köteles	megfelelően	gondoskodni.	Az	új,	a	jobb	ellátás	biztosítását	szolgáló	a	vállalkozó	
orvos	költségén	beszerzett	tárgyak	a	vállalkozás	tulajdonát	képezik.	

 
− Szerződő	 felek	 tudomásul	 veszik,	 hogy	 a	 vagyonbiztosítás	 viselése,	 a	 rendelő	 külső		

homlokzati	részei	karbantartása,	felújítása,	valamint	a	falakban	elhelyezkedő	vezetékek	
és	a	központi	fűtésrendszer	teljes	vagy	részleges	cseréjével	járó	munkák		 elvégzése,	



valamint	 a	 rendelő	 épületének	 állagát	 érintő	 felújítási	 munkák	 elvégzése	 az	
Önkormányzat	 feladata.	 	 A	 rendelőhelyiség,	 valamint	 a	 hozzátartozó	 várószoba	 és	
mellékhelyiségek	karbantartása,	tisztasági	meszelése	a	Önkormányzat	feladata.	
	

− A	Megbízó	vállalja,	hogy	saját	költségén	gondoskodik	a	használatába	adott	 rendelők	
és	egyéb	helyiségek	takarításáról,	tisztántartásáról.	A	tisztítószereket	50-50%	arányban	
szerzi	be	a	Megbízó	és	a	Megbízott.	
	

− A	 Megbízott	 a	 használatba	 adott	 rendelőhelyiségben	 és	 a	 hozzá	 tartozó	 egyéb	
helyiségekben	bármilyen	 jellegű	beruházást,	 átalakítási,	 felújítási	munkát	 kizárólag	az	
Önkormányzat	előzetes	írásbeli	engedélyével	végezhet.	

 
− A	 rendelő	 használatával	 felmerülő	 rezsiköltségek,	 így	 a	 gáz-,	 víz-,	 villany-,	 és	

csatornahasználati	díj,	 szemétszállítási	díj,	 költségének	viselése	33%-ban	a	Megbízott,	
67	%-ban	 pedig	 a	Megbízó	 kötelezettsége.	 A	 veszélyes	 hulladék	megsemmisítésének	
költsége	a	Megbízottat	terheli.	
	

A	Megbízott	kötelezettséget	vállal	arra,	hogy	a	Megbízó	által	leszámlázott	költségeket	
nyolc	 napon	 belül	 kiegyenlíti.	 Késedelmes	 teljesítés	 esetén	 a	 mindenkori	 jegybanki	
alapkamat	kerül	felszámításra.	

 
− Az	Önkormányzat	szavatolja,	hogy	a	térítésmentesen	átadott	helyiségek	a	szerződés	

hatályának	időtartama	alatt	rendeltetésszerű	használatra	alkalmasak	legyenek.	

IV. 
A rendelési idő meghatározása 

 
II. Megbízott	 vállalja	 a	 jogszabályokban,	 illetve	 a	 finanszírozási	 szerződésben	 szereplő	

rendelési	 idő	betartását.	Megbízott	a	rendelési	 időt	csak	Megbízó	hozzájárulásával	
módosíthatja.	A	szerződés	megkötésekor	a	rendelési	idő	az	alábbiak	szerint	alakul:	

 
Hétfő:  08.00–10.00 és 13.30–16.00 
Kedd:  08.00–10.00 és 13.30–16.00 
Szerda: 08.00–12.00 
Csütörtök: 08.00–10.00 és 13.30–16.00 
Péntek: 08.00–12.00 
 
 

V. 
Az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések 

 
− Megbízó	 az	 egészségügyi	 szolgáltatások	 Egészségbiztosítási	 Alapból	 történő	

finanszírozásának	 részletes	 szabályairól	 szóló	 43/199.	 (III.3.)	 Korm.rendelet	 7.§	 (2)	
bekezdés	 d)	 pontjának	 db)	 alpontja	 szerint	 nyilatkozik	 arról,	 hogy	 az	 ügyeleti	
feladatok	 ellátására	 más	 szolgáltatóval	 -PANNON	 PARAMEDIC	 KFT.-szerződéses	
jogviszonyban	áll,	ezért	Megbízott	nem	köteles	részt	venni	az	ügyelet	munkájában.	

 
VI. 



A helyettesítésre vonatkozó rendelkezések 
 

III. DR	-	Papír	Kft.	vállalja,	hogy	a	Tar	település	lakossága	zavartalan	ellátása	érdekében	
jelen	 szerződés	 aláírásával	 egyidejűleg	minimum	 két	 helyettesítőháziorvos	 nevét	
közli	 az	 Önkormányzattal.	 Dr.	 Román	 Kinga	 orvos	 bármilyen	 okból	 előforduló	
akadályoztatása	 (szabadság,	 betegség)	 esetén	 a	 DR	 -	 Papír	 Kft.	 köteles	
helyettesítéséről	 megfelelő	 szakképzettségű	 orvos	 személyében,	 a	 tari	 rendelőben	
gondoskodni.	 A	 helyettes	 díjazása	 ebben	 az	 esetben	 is	 a	 DR	 -	 Papír	 Kft.	
kötelezettsége.	
	
	
a. számú	helyettesítő	orvos	neve,	címe,	telefonszáma:		

	
dr.	Ritz	Zsuzsanna	3063	Jobbágyi	Bencsik	út	5.,	06-32-475-005	

	
b. számú	helyettesítő	orvos	neve,	címe,	telefonszáma:		

 
dr. Langmayer Balázs  3068 Mátraszőlős Felszabadulás út 92., 06-32-569-215 
 

IV. Amennyiben	 a	 Megbízott	 valamely	 rajta	 kívül	 álló	 oknál	 fogva	 nem	 tudna	 a	
helyettesítéséről	 maga	 gondoskodni,	 a	 Megbízó	 a	 megadott	 két	 orvos	 egyikét	
bízhatja	 meg	 a	 helyettesítéssel.	 A	 helyettes	 díjazása	 ilyen	 esetben	 is	 a	Megbízott	
kötelezettsége.	
	

V. A	 helyettesítés	 tényét,	 időpontját	 és	 a	 helyettesítő	 orvos	 nevét	 a	 Megbízó	 felé	
előzetesen,	de	legkésőbb	a	helyettesítés	megkezdésekor,	jeleznie	kell.	A	helyettesítést	
csak	olyan	orvos	láthatja	el,	aki	a	vonatkozó	jogszabályokban	rögzített	feltételeknek	
megfelel.	

	
VI. Amennyiben	 a	 Megbízott	 a	 háziorvosa	 helyettesítéséről	 megfelelően	 nem	

gondoskodik	 és	 e	 tényről	 az	 Önkormányzatot	 nem	 értesíti,	 ebből	 a	 körülményből	
keletkezően	 károkért	 és	 jogkövetkezményekért	 teljes	 körűen	 felel,	 kivéve	 ha	
bizonyítja,	hogy	működési	körén	kívül	álló,	elháríthatatlan	ok	miatt	nem	tudott	eleget	
tenni	kötelezettségének.	

 
VII. 

Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések 
 

− A	 Megbízott	 a	 háziorvosi	 tevékenységének	 végzése	 során	 köteles	 a	 vonatkozó	
jogszabályokban	előírt	számú	és	képzettségű	szakdolgozót	foglalkoztatni.	
	

− Megbízott	 köteles	 gondoskodni	 a	 háziorvosi	 szolgálat	 működtetése	 keretében	
foglalkoztatott	 egyéb	munkatársainak	 feladatai	 ellátáshoz	 szükséges	 és	 a	 hatályos	
jogszabályokban	 előírt	 oktatásáról,	 továbbképzéséről,	 továbbá	 köteles	 gondoskodni	
arról	 is,	 hogy	 a	 foglalkoztatott	 munkatársai	 a	 jogszabályi	 előírásoknak	 megfelelő	
képesítéssel	rendelkezzenek.	
	

VIII. 



A szerződés időtartama 
 

− E	szerződés	2016.	év	június		hó	1.	napján,	határozatlan	időre	szólóan	jön	létre	
Tar	Község	Önkormányzati	Képviselő-	testületének	…………………….	határozata	alapján.	
Rendelkezéseit a MEP-pel kötött finanszírozási szerződés aláírásával egyidejűleg kell 
alkalmazni. 
 

IX. 
A felmondásra vonatkozó rendelkezések 

 
− Az	Önkormányzat	jogosult	e	szerződést	azonnali	hatállyal	felmondani,	ha	Dr.	Román	

Kingát	az	orvosok	országos	nyilvántartásából	törölték,	bíróság	jogerős	határozatával	
a	foglalkoztatástól,	az	egészségügyi	szerv	az	orvosi	tevékenységtől	eltiltotta,	 jogerős	
fegyelmi	 határozattal	 az	 orvosi	 tevékenységtő	 lvagy	 az	 orvosi	 magángyakorlattól	
eltiltották.	

 
− Az	 Önkormányzat	 abban	 az	 esetben	 jogosult	 e	 szerződést	 a	 felmondás	 közlését	

követő	6.	hónap	végére	 felmondani,	ha	háziorvosi	 tevékenység	szakmai	ellenőrzése	
során	a	háziorvos	működése	ellen	alapos	kifogások	merülnek	fel,	de	azok	az	azonnali	
hatályú	felmondás	közléséhez	nem	elegendők.	

 
− Abban	az	esetben,	ha	dr.	Román	Kinga	orvossal	szemben	felmondási	ok	nem	merül	

fel,	az	indoklás	nélküli	felmondási	jog	az	Önkormányzatot	nem	illeti	meg.	
 

− DR	-	Papír	Kft.	 jogosult	a	szerződést	a	felmondás	közlését	követő	6.	hónap	végére	
felmondani,	ha	az	általa	alkalmazott	orvostól	 személyi	 körülményei	alakulása	miatt	
nem	 várható	 el	 a	 háziorvosi	 tevékenység	 változatlan	 formában	 történő	 végzése.	
Abban	 az	 esetben,	 ha	 a	 háziorvosi	 tevékenység	 végzéséből	 adódó	 kedvezőtlen	
pénzügyi	 alakulás	 következik	 be,	 a	 DR	 -	 Papír	 Kft.	 jogosult	 a	 szerződést	 30	 napos	
határidővel	felmondani.	

 
− E	 szerződés	 hatálybalépésekor,	 valamint	 hatályának	megszűnése	 esetén	 a	 szerződő	

felek	 leltár	 és	 jegyzőkönyv	 készítése	 mellett	 intézik	 a	 rendelőnek	 és	 felszerelési	
tárgyainak	 használatba	 adását,	 illetve	 visszavételét.	 A	 rendeltetésszerű	 használattal	
járó	értékcsökkenést	az	Önkormányzat	megtérítési	igény	nélkül	tudomásul	veszi.	
	

− A	szerződés	közös	megegyezéssel	is	megszüntethető.		

7.)	 Jelen	szerződés	megszűnik:	
	

a.)	 Megbízott	jogutód	nélküli	megszűnésével,	finanszírozási	szerződés	
	 megszűnésével,	
b.)	 Megbízó	részéről	írásban	közölt	azonnali	hatályú	felmondással,	amennyiben	a	
	 Megbízott	ellen	szakmai,	etikai	vagy	büntetőjogi	eljárás	során	jogerős	
	 elmarasztaló	döntés	született	
c.´)	 egyéb	jogszabályban	meghatározott	esetekben.	
	

8.)	Szerződő	felek	kijelentik,	hogy	a	szerződés	megszüntethető:	



a.)	 közös	megegyezéssel,	
b.)	 mindkét	fél	részéről	közölt	6	hónapos	rendes	felmondás	útján.	
	

3. Jelen	 szerződés	 megszűnik	 Megbízó	 részéről	 írásban	 közölt	 azonnali	 hatályú	
felmondással,	amennyiben	a	felmondás	közlését	megelőzően,	az	annak	alapjául	szolgáló	
körülmény	 kiküszöbölésére	 a	Megbízott	 részére	 írásban	 biztosított	 30	 napos	 határidő	
eredménytelenül	telik	el	és	Megbízott:	

	
a.)	területi	ellátási	kötelezettségét	megszegi,	
b.)	a	jogszabályban	foglalt	személyi	és	tárgyi	feltételeket	tartósan	nem	teljesíti,	jelen	
szerződést	megszegi,	
c.)akadályoztatása	esetén	az	akadály	 felmerülésétől	 számított	 2	munkanapon	belül	
helyettesítéséről	nem	gondoskodik,	
d.)	a	felelősségbiztosítás	költségeit	nem	fedezi,	
e.)	a	használatába	adott	rendelőhelyiségben	engedély	nélkül	vagy	engedélytől	eltérő	
beruházást,	 átalakítást,	 felújítást,	 a	 rendes	 gazdálkodás	 munkakörét	 meghaladó	
munkálatokat	végez,	
f.)	jelentési	kötelezettségének	nem	tesz	eleget,	
g.)	háziorvos	nem	rendelkezik:	

	-érvényes	működési	engedéllyel,	
	-érvényes	egészségügyi	alkalmassági	vizsgálattal	és	annak	minősítésével,	
	-érvényes	praxisjogra	vonatkozó	engedéllyel,	

h.)	 önálló	 egészségügyi	 tevékenység	 végzésére	 vonatkozó	 jogosultságát	 bármely	
okból	elveszti.	

	
II. Jelen	 szerződés	 megszűnik	 Megbízott	 részéről	 írásban	 közölt	 azonnali	 hatályú	
felmondással,	amennyiben	

a.)	a	Megbízott	működéséhez	szükséges	 feltételek	olyan	súlyosan	hiányoznak,	hogy	
az	lehetetlenné	teszi	a	feladat	ellátását,	
b.)	 Megbízó	 a	 szerződés	 rendelkezéseit	 írásbeli	 felszólítás	 ellenére	 ismételten	
megszegi	 vagy	 szerződésellenes	 magatartást	 írásbeli	 felszólítás	 ellenére	 tovább	
folytatja.	

X.	
A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

 
III. Felek	rögzítik,	hogy	a	tevékenységük	folytatása	során	felmerülő	kártérítési	felelősség	

vonatkozásában	a	Polgári	Törvénykönyv	rendelkezései	az	irányadóak.	
 
IV. Megbízó	tudomásul	veszi,	hogy	a	körzetmódosítás	miatt	bekövetkezett,	háziorvost	ért	

kár	 esetén	 kártalanítási	 kötelezettséggel	 tartozik,	 amelynek	 megállapításánál	
figyelembe	kell	venni	a	háziorvosi	szolgáltató	által	a	finanszírozása	keretében	kapott	
egy	 éves	 összeget.	 Év	 közbeni	 módosítás	 esetén	 a	 változást	 megelőző	 naptári	 év	
finanszírozását	 kell	 alapul	 venni.	 A	 kártalanítás	 kifizetésének	 határideje	 a	
körzetmódosítást	követő	második	hónap	15.	napja.	
Megbízott	kártalanítási	igényét	a	körzetmódosításból	fakadó	kár	összegének	az	OEP	
által	igazolt	mértékéről	szóló	hivatalos	dokumentum	csatolásával	terjesztheti	elő.	

 



V. Jelen	 szerződés	 időtartama	 alatt,	 ha	 bármelyik	 szerződő	 fél	 nem	 szerződésszerűen	
teljesít,	 illetve	 bármelyik	 szerződő	 fél	 által	 gyakorolt	 azonnali	 hatályú	 felmondással	
összefüggésben	másik	 felet	 igazolt	kár	éri,	a	károkozó	 felet	a	polgári	 jogi	 szabályok	
szerint	kártérítési	felelősség	terheli.	

XI. 
Záró rendelkezések 

II.Jelen	szerződés	2016.	június	1.	napján		lép	hatályba.		
	

Jelen	feladat-ellátási	szerződés	megkötésével	hatályát	veszti	a	DR-Papír	Egészségügyi	és	
Nyomdai	 Kereskedelmi	 és	 Szolgáltó	 Kft-vel	 az	 1/2007.(I.12.)	 számú	 Képviselő-testületi	
határozat	alapján	megkötött	megbízási	szerződés	és	azok	módosításai.	
	

III.A	szerződő	felek	kötelesek	az	e	szerződésben	foglalt	jogaik	gyakorlása	és	kötelezettségeinek	
teljesítése	során	egymással	jóhiszeműen	együttműködni.	

 
IV.Szerződő	 felek	kölcsönösen	kötelezettséget	 vállalnak	az	együttműködésre	a	 területi	 ellátási	

kötelezettség	 és	 az	 egészségügyi	 alapellátás	 zavartalan	 működése	 érdekében,	 ezért	
kijelentik,	 hogy	 minden	 e	 tárgyban	 felmerülő	 vitás	 kérdést	 elsősorban	 tárgyalás	 útján	
egyezség	keretében	kívánják	rendezni.	Erre	vonatkozó	erőfeszítéseik	eredménytelensége	
esetére	 kikötik	 a	 Salgótarján	 Városi	 Bíróság	 kizárólagos	 illetékességét	 és	 hatáskörét.	
Orvosetikai	és	orvos	szakmai	kérdésekben	a	Magyar	Orvosi	Kamara	véleményét	kikérik.	

 
V.Az	 e	 szerződésben	 nem	 szabályozott	 kérdésekben	 a	 Ptk-nak,	 a	 háziorvosi	 és	 házi	

gyermekorvosi	 szolgálatról	 szóló,	 valamint	 az	 orvosi	 magángyakorlat	 folytatására	
vonatkozó	jogszabályoknak	a	rendelkezései	az	irányadóak.	

	
VI.Szerződő	 felek	 megállapodnak	 abban,	 ha	 jelen	 szerződés	 valamely	 rendelkezése	

érvénytelenné	válik,	 az	önmagában	a	 szerződés	egészének	érvénytelenségét	nem	vonja	
maga	után.	

	
VII.Amennyiben	 jelen	szerződés	bármely	 rendelkezése	érvénytelenné	válik,	a	szerződő	 felek	 	az	

érvénytelen	rendelkezést	oly	módon	módosítják,	hogy	az	a	külön	jogszabálynak	és	a	felek	
akaratának	érvényesen	megfeleljenek.	

 
VIII.Jelen	 szerződés	 8	 mindenben	 megegyező	 példányban	 készült	 és	 felek,	 mint	 akaratukkal	

mindenben	megegyezőt	jóváhagyólag	írták	alá.	
 

IX.Jelen	szerződést	Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	……/2016.	(…………..)	számú	
határozatával	hagyta	jóvá.	

 
Fenti szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt tanúk előtt 
helybenhagyólag aláírják. 
 
Tar, 2016. …………………. 
……………………………………   ……………………………………. 
Turopoli Zsolt      DR-Papír Egészségügyi és Nyomdai 
polgármester      Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

képviseletében 



dr. Román Kinga 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
név:       név: 
lakcím:      lakcím:   
Szig. szám:      Szig. szám: 
Lig szám:      Lig szám:    
   

2. számú	melléklet	
A háziorvosi körzethez tartozó tari utcanevek 

 
Ady Endre út                    
Ágasvár út             
Akácfa út                   
Árpád út                               
Attila út                                
Béke  út                 
Dankó út                                                                                                                             
 Szent István út (volt Felszabadulás út) 
Hunyadi út          
Jókai út      
József Attila út     
Kossuth út    
Köztársaság  út    
Liget út      
Madách Imre út    
Május 1. út    
Mátrai út     
Petőfi Sándor út    
Rákóczi út    
Rózsa út                
Vidróczki út (volt Ságvári út)   
Tar Lőrinc út (volt Sallai út) 
Sport út                 
Szabadság út                
Szondy György út   
Táncsics Mihály út          
Toldi út                   
Tuzson János  út 
Villás telep 
Vörösmarty  út 
Zrínyi út 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2. számú melléklete 
 
 

LELTÁR 
 
 

Sorszám MEGNEVEZÉS MENNYISÉG (db) 
1 vizsgálóágy 1 

 
2 műtő(láb) zsámoly 2 

lépcsős 
1 

3 forgószék, háttámlás, 
görgős, műbőr bevonattai, 
gázrugós 

1 

4 szék műanyag ülőkével 3 
5 íróasztal L alakú 1 
6 számítógépasztal 1 
7 falifogas 1 
8 kartotékszekrény 3 
9 
 

gyógyszerszekrényként 
használt alsó-felső 3 ajtós, 
fiókos szekrény 

2 

10 kézmosó 1 
11 4 fiókos gurulószekrény 1 
12 4 ülőkés várótermi pad (1 

műanyag, 4 fa) 
5 

13 2 ajtós szekrény, fa 2 
14 állófogas 1 
15 fehér, festett 3 lábú 

laborszék 
1 

16 vizsgáló lámpa (asztali) 1 
17 OH-300 Cirotherm HOT-

Air sterilizáló 
1 

18 Chigo légkondicionáló 1 
19 hűtő (75 l-es Zanussi) 1 
20 ISDN telefonközpont 

(vonal, internet) 
1 

21 női kerékpár 1 
22 Cardiax Handy 6 12 

elvezetéses 3 csatornás 
EKG 

1 

23 Mini doppler ES 100 X 1 



(Hodeca) + fej 
24 vérnyomásmérő, 3+1 

orvosi táska, 1 nővértáska 
1 

25 fonendoscop, 3+1 orvosi 
táska, 1 nővértáska 

3 

26 lázmérő 4 
27 sebészeti olló 3 
28 kötszervágó olló 2 
29 csipesz, 2 sebészeti, 2 

anatomiai, 4fülcsipesz 
9 

30 gombos szonda 1 
31 idegentestfogó 1 
32 érfogó 3 
33 nyelvfogó 1 
34 ujjvédő (fém) 1 
35 beöntő készlet 

gyomormosó szett 
1 

36 vesetál 1 
37 leszorítógumi 6 
38 mérőszalag 1 
39 kémcső 10 
40 kémcső állvány 1 
41 vizeletgyűjtő edény 1 
42 vizelet faj súlymérő 1 
43 személymérleg 1 
44 színlátást vizsgáló könyv 1 
45 látásélesség vizsgáló tábla 1 
46 orvosi táska 1 
47 sürgősségi táska 1 
48 ápolói táska  
49 homloktükör 1 
50 Wesergreen pipetta 4 
51 nyelvlapoc(fém) 8 
52 fültölcsér 7 
53 orrterpesztő 3 
54 Policer ballon 1 
55 szike 1 
56 műszerdoboz fedővel 

(üveg) 
2 

57 elemes otoscop 1 (rossz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3. számú	melléklet	
A	finanszírozási	szerződés	egy	példánya	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

FÜGGELÉK 
 

Háziorvosi szolgálat működtetési körében irányadó szakmai jogszabályok jegyzéke 

− 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  

− 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

− 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról 

− 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 

− 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

− 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

− 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény végrehajtásáról 

− 4/2000 (II. 25.) EüM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 

− 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről 

− 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

− 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről 

− 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működésének 

egyes szervezési kérdéseiről 

− 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről. 

− 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztés 2. számú melléklete 
 

A 407/2007. iktatószámú megállapodás. 
Scennelni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-145/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 114/2016. (V.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	úgy	határoz,	hogy	az	Önkormányzati	Hivatal	

előtti	 tér	 -3073	 Tar	 Szondy	 György	 út	 92.,	 663/2	 hrsz-	 kiépítésére	 Toldi	 Csaba	 egyéni	
vállalkozóval	–	3064	Szurdokpüspöki	Szabadság	út	171.-		vállalkozói	szerződést	köt.	
	
2.) Az	 Önkormányzati	 Hivatal	 előtti	 tér	 kiépítését	 a	 Képviselő-testület	 a	 2016.	 évi	

költségvetésben	 a	 felújítások	 terhére	 5.941.931	 Ft,	 azaz	 ötmillió-
kilencszáznegyvenegyezer-kilencszázharmincegy	Forint	összegben	biztosítja.	

	
3.) A	Képviselő-testület	felhatalmazza	a	polgármestert	a	vállalkozói	szerződés	aláírására.	

 
Határidő: 2016. június 20. 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                 jegyző 
    Nevében és megbízásából: 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 



 
A határozatról értesül: 
1./Iiratanyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 
 
 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-………./2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2016. (V.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Tar 
Község teljes közigazgatási területén a Településfejlesztési 
koncepció elkészítését és településrendezési eszközeinek ( 
Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 
felülvizsgálata kapcsán a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközök, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) korm. rendelet (továbbiakban: TR) 29.§-a 
szerint e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el 
a partnerségi egyeztetés szabályait.  

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. május 27.   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
     Nevében és megbízásából: 
 
             Kis Zsoltné 
                         Ig.ea. 



A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Az előzetes tájékoztatási szakaszban megkeresettek köre (23 szerv) 
5./ Irattár 
6./ Hirdető 
 
 

Melléklet a 115/2016.(V.26.) Önkormányzati határozathoz 

Partnerségi egyeztetés szabályai 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet 29.§.-a 
alapján Tar község településrendezési tervének módosítására irányuló eljárásban a partnerségi 
egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg: 

A szabályzat alkalmazási köre 

(1)A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a 
településfejlesztési koncepció (továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési 
stratégia (a továbbiakban: stratégia) és a településrendezési eszközök készítését, módosítását 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv) 8. § (4) bekezdése alapján a polgármester partnerségi egyeztetés útján 
egyezteti a településen, illetve a tervezéssel érintett területen érintett 2. § szerinti partnerekkel 
(a továbbiakban: partnerek). 

(2)A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben TR előírásait kell figyelembe venni. 

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre 

(1) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: 

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  

b) a tari székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 

c) a tari székhellyel bejegyzett civil szervezet, 

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába 
- a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 nappal - a polgármesternél 
írásban bejelentkező egyéb szervezet, 

e.) Tar község közigazgatási területén működő közműszolgáltatók-üzemeltetők, közút kezelő 
(TIGÁZ,ÉMÁSZ,UPC,INVITEL, ÉRV Zrt., NHSZ, Közútkezelő Kht.) 

A partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatásának módja és eszközei 



(1) Az önkormányzat a településfejlesztési koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 
típusától és az egyeztetési eljárás fajtájától függően az 1. mellékletben is meghatározott 
egyeztetési szakaszokban az érintett államigazgatási szervek részére is tájékoztatásra 
illetve véleményezésre bocsájtott dokumentumokat tölti fel a (2) bekezdés a) pont helyen, 
és teszi közzé a (2) bekezdés b) pont helyen, illetve amennyiben szükséges a (2) bekezdés 
c) pont szerinti helyen a partnerségi előzetes tájékoztatáshoz és a partnerségi 
véleményezéshez. 

 

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatás és a véleményeztetés 
céljából felhívást tesz közzé, 

a)  a település hivatalos honlapján, 

b)  az önkormányzat épületében lévő hirdetőn, 

Az egyeztetésben részt vevők javaslatai és véleményei közlésének módja 

(1) A közzétett felhívás, tájékoztatás és véleményezésre bocsátott dokumentumok alapján a 
partnerek a felhívásban meghatározott határidőig - amely az államigazgatási szerveknek 
jogszabályban meghatározott határidőt nem haladja meg -, és módon írásos javaslatokat 
tehetnek, véleményt nyilváníthatnak: 

a) Tar Község Önkormányzatának címére (3073 Tar Szondy György út 92. ) történő 
megküldéssel vagy 

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban meghatározott e-mail 
címre, amennyiben a felhívás ilyet tartalmaz. 

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem 
nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell 
tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

3. TR szerinti tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban 
érintett partnernek azt a partnert kell tekinteni, aki az egyeztető tárgyalást megelőző 
partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett. 

 

A partnerségi egyeztetésben részt vevők javaslatainak és véleményeinek kezelése, dokumentálás, 
nyilvántartás 

(1) A beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel 
meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről 
jegyzőkönyvet kell készíteni.  

(2) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, 
vagy adott, de a szabályszerűen megtartott meghívásos egyeztető tárgyaláson a szabályos 



meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az 
egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

(3) A beérkezett véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos TR szerinti döntés a képviselő-
testület, vagy az SZMSZ – ben meghatározott Bizottság hatásköre.  

(4) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos jelen rendeletben nem szabályozott 
kérdésben a polgármester dönt a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett. 

 

 

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát 
biztosító intézkedések 

Az önkormányzat az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközt a 
kihirdetését követő 10 napon belül feltölti a település hivatalos honlapjára és kérelemre 
betekintést biztosít az önkormányzat épületében nyilvántartott hitelesített 
dokumentumokba. 

Záró rendelkezések 

7. § Jelen szabályzat 2016. május 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 
követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

Tar, 2016. május 26. 

 

 

Turopoli Zsolt                                                                     Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                                                                                              jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-106/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 116/2016. (V.26.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte a „Javaslat a 3073 Tar Szondy György út 138. 
számú ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása” c. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/1 
részben tulajdonában álló Tar belterület 787 hrsz-ú, lakóház, 
kivett lakóház, udvar művelési ágú, természetben 3073 Tar 
Szondy György út 138. számú alatti ingatlant értékesítésre 
kijelöli. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
3073 Tar Szondy György út 138. -787 hrsz- számú ingatlant 
ingatlanok vonatkozásában intézkedjen az adás-vételi eljárást 
megalapozó értékbecslés elkészítése céljából, és a 
forgalomképes ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmet a 
döntéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre állása 
esetén ismételten terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. május 27.   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
     Nevében és megbízásából: 



 
             Kis Zsoltné 
                         Ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Iratanyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 
 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-106/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
117/2016. (V.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

határozat mellékletét képező, 2015. évi közbeszerzésekről 

szóló éves statisztikai összegzést elfogadja. 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az éves statisztikai összegzés a 
Közbeszerzések Tanácsa részére történő elküldésre 2016. 
május 31-i határidővel. 

Határidő: 2016. május 31. 

Felelős: polgármester  

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. május 27.   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
     Nevében és megbízásából: 
 
             Kis Zsoltné 



                         Ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Közbeszerzési Hatóság 
5./ Irattár 
6./ Hirdető 

 

 

Mellékelet a 117/2016.(V.26.) határozathoza 

17. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Az éves statisztikai összegezés 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 

Hivatalos név: TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nemzeti azonosítószám: 2 
Postai cím: 3073 Tar Szondy György út 92. 
Város: Tar  NUTS-kód: HU313 Postai irányítószám: 3073 Ország: Magyarország 

I.2) Az ajánlatkérő típusa 

! Központi szintű 

! Regionális/helyi szintű 

! Közjogi szervezet 

! Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 

! Egyéb: 

I.3) Fő tevékenység 

! Általános közszolgáltatások 

! Honvédelem 

! Közrend és biztonság 

! Környezetvédelem 

! Gazdasági és pénzügyek 

! Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

! Szociális védelem 

! Szabadidő, kultúra és vallás 

! Oktatás 

! Egyéb tevékenység: 



! Egészségügy 

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok 

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések 
(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban) 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
II.2) Az uniós értékhatárok alatti becsült értékű közbeszerzések 
(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban) 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok 

III.1) A közbeszerzések összesítése (kivéve a IV.1.1)-IV.1.2) és IV.1.4)-IV.1.5) pontokban megadott 
közbeszerzéseket) 

III.1.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) 
III.1.1.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2 

! Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 2 

! Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 

! A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 



! Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes árubeszerzés 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
A Kbt. Második Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Harmadik Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell 
megadni) 
III.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2 

! Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 

! A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 



! Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes építési beruházás 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
A Kbt. Második Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Harmadik Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.3) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell 
megadni) 
III.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 

! Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi mezőben 
érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) 

! Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
Uniós értékhatárt elérő építési koncessziók 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.4) Szolgáltatásmegrendelés 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban 
kell megadni) 
III.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2 

! Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 



! Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Második Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.4.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 (a Kbt 3. mellékletében 
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) 

! A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2 (a Kbt 3. mellékletében 
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 

! A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 



! Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.4.4) A szolgáltatásmegrendelés fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
A Kbt. Második Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés (a Kbt 3. mellékletében 
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Harmadik Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban 
kell megadni) 
III.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 

! Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi mezőben 
érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) 

! Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 



III.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése 

III.2.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) 
III.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Második Része szerinti jogcímek 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 



Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell 
megadni) 
III.2.2.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Második Része szerinti jogcímek 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.3) Szolgáltatásmegrendelés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban 
kell megadni) 
III.2.3.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Második Része 



! Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Harmadik Része 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.4) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell 
megadni) 
III.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Negyedik Része 

! Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 



III.2.4.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Negyedik Része 

! Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.5) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban 
kell megadni) 
III.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Negyedik Része 

! Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Negyedik Része 

! Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

IV. szakasz: Kiegészítő információk 

IV.1) Kiegészítő információk 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések 
értékét HUF-ban kell megadni) 

IV.1.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt 
meghaladó értékű közbeszerzések 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV.1.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 2 
Összértéke: [ ] 
IV.1.3) Elektronikus árlejtések 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV.1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

IV.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések 2 

Száma: [ ] Összértéke: [ ] 



IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések 2 

! Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti beszerzések összesítése 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV.1.7) Szociális szempontok figyelembe vételével történt közbeszerzések 2 

! Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

! Védett műhelyek számára fenntartott szerződések / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

IV.1.8) Európai uniós alapokból finanszírozott közbeszerzések 2 

Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések 2 

Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

IV.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 114. § (1) bekezdés] 2 

Száma: [ ] Összértéke: [ ] 

IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: 2016. május 26. 

 

 

         Turopoli Zsolt sk. 

         polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-147/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 118/2016. (V.26.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltségének 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját a 
beszámoló szerint elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Hivatal 
tisztségviselőit, hogy a beszámolót a helyben szokásos módon 
tegyék közzé. 

 



Határidő: értelemszerű 
 Felelős:     polgármester   

                   jegyző 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ Hirdető 
 
 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-148/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 119/2016. (V.26.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Javaslat a  TOP- 3.2.1-15  a „Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése” című támogatási felhívás 
vonatkozásában beérkezett ajánlattevők kiválasztására 
vonatkozó  előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok elvégzésére a  
Solar Solution Management Kft-vel (székhely: 1136 Budapest 
Hegedűs Gyula utca 49-51.) köt megbízási szerződést. 



2./ A Solar Solution Management Kft.-t  (székhely: 1136 
Budapest Hegedűs Gyula utca 49-51.)a projektterv  a 
kivitelezési tervek elkészítéséért 5.461.000 Ft (ÁFA-val 
együtt), azaz ötmillió-négyszázhatvanegyezer ) - díjazás illeti 
meg. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 
Felelős:     polgármester 
                  jegyző 
Határidő: értelemszerű 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Pályázatai anyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _______________________________________________________ 
Iktatószám: 22-149/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 120/2016. (V.26.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzata a „Javaslat Tar község 
közigazgatási területére kiírt pályázatra” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Tar 
legszebb portája” címmel pályázatot hirdet a község 
valamennyi helyi lakosa részére. 
 



2. A pályázaton a belterületi ingatlanok előtti közterületek 
tisztántartásával, szépítésével, dísznövényekkel, történő 
beültetésével lehet részt venni. 
A legszebb 3 ingatlan tulajdonosa, használója az alábbi 
díjazásban részesül:   

I. helyezett 30 000 Ft, 
II. helyezett 20 000 Ft, 
III. helyezett 15 000 Ft értékű kertészeti ajándék utalványok. 

 
3. Pályázaton a 2. sz. melléklet szerinti pályázati adatlap 
kitöltésével lehet részt venni. 
A nevezési adatlapot a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének titkárságán 
2015. augusztus 31. 16. 00. lehet benyújtani. 
 
4. A pályázatokat a Művelődési és Szociális Bizottság, 
valamint Ladóczkiné Újházi Beáta és László Istvánné bírálja 
el. 
 
5. A pályázat eredményhirdetésére 2016. szeptember 25-én 
kerül sor.        
 
6. A pályázati felhívást hirdetmény és a Tar község honlapján 
közzé kell tenni. 
 
7. A Képviselő-testület a díjat a 2016. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Hivatal 
tisztségviselőit, hogy  a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős : Turopoli Zsolt polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
 
Tar, 2016. július 13. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 



 
A határozatról értesül: 
1./ Művelődési és Szociális Bizottság tagjai 
2./ Ladóczkiné Újházi Beáta 
3./László Istvánné 
4./ Irattár 
5./ Hirdető 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-150/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 121/2016. (V.26.) határozata 
 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  fotózd 
a falud című pályázat kiírására vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
Tar Község Önkormányzata a „Javaslat Tar község 
közigazgatási területére kiírt pályázatra” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 



 
 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„Fotózd a faludat” címmel pályázatot hirdet a község 
valamennyi bejelentett lakcímmel rendelkező helyi lakosa 
részére. 
2. A pályázat benyújtásának feltételeit 2. kategóriában hirdeti 
meg: 
                    1. „Képek Tarról” 
                    2. „Tar fényei”                    
3. Az első kategóriából kikerülő helyezetek az alábbi 
díjazásban, részesülnek: 

 
I. kategória „Képek Tarról”: 
                    - 1. helyezet: 30 000 Ft  értékü vásárlási utalvány 

                           - 2. helyezet: 20 000 Ft értékü vásárlási utalvány 
               - 3. helyezet: 15 000 Ft értékü vásárlási utalvány 
              II. kategória „Tar Fényei” 

- 1. helyezet: 20 000 Ft értékü vásárlási utalvány 
és   nevezés az E-on által kiírt fotópályázatra   

                       
4. A pályázaton a 4. számú adatlap kitöltésével és a mellé 
csatolt fotóval lehet részt venni. 
A pályázati lapokat a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltségének titkárságán személyesen lehet 
benyújtani 2015. augusztus 31. 16. 00-ig. 
5. A pályázatot az arra felkért 3 fős nem helyi lakosokból álló 
szakértő zsűri bírálja el. 

       6. A pályázat eredményhirdetésére 2016. szeptember 25-én  
   kerül sor.        
  7.A pályázati felhívást hirdetmény és a Tar község honlapján  
   közzé kell tenni. 

8. A Képviselő-testület a díjat a 2016. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 9. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Hivatal 
tisztségviselőit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 



                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ Hirdető 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-151/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 122/2016. (V.26.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat 
Tar község közigazgatási területén közkút megnyitására, 
elzárására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
1.)Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tar község 
közigazgatási területén az alábbi önkormányzati tulajdonú 
közterületeken nyit közkutat: 
3073 Tar Szondy György út 96. szám előtti közterületen: 
közterület hrsz-a: 837 
3073 Tar Hunyadi út 5. szám előtti közterületen: 
közterület hrsz-a: 296 



2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tar 
község közigazgatási területén az alábbi önkormányzati 
tulajdonú közterületeken zárja el a közkutakat: 
 3073 Tar Rákóczi út 38. szám előtti közterületen: 
közterület hrsz-a: 355 
3.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
Hivatal tisztségviselőit, hogy a szükséges intézkedést tegyék 
meg. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:polgármester 

    Hivatal tisztségviselői 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Iratanyag 
2./ Irattár 
3./ Hirdető 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-152/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 123/2016. (V.26.) határozata 
 A képviselő-testület a játszótér kialakítása kapcsán ajánlattevő 
 kiválasztására ügyben a döntést elhalassza. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 



 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./ Hirdető 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-153/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 124/2016. (V.26.) határozata 
 
 
1./ Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) 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. 



 
2./A fejlesztés megvalósulási helye: az önkormányzati tulajdonban lévő Madách út( hrsz 
1034) 0+000-0+283 km sz. és a Kossuth út 47-től  a (hrsz.393) József Attila út (hrsz. 
283.)-ig. 
 
A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
    Madách út.   Kossuth út és József Attila út 

0+000-0+283 km  0+000-0+403 km 
 
- Építési munkák:  bruttó  5.667.896   Ft bruttó 11.544.537 Ft   
- Igényel támogatás (85%)  bruttó  4.817.712   Ft bruttó   9.812.856 Ft 
Saját forrás (15%)    bruttó     850.184   Ft bruttó   1.731.681 Ft 
 
3./A pályázat közbeszerzési eljárást nem igényel, építési beruházásnak minősül, amely 
nettó 15 millió forint összeghatár felett közbeszerzés köteles. 
 
4./ A Képviselő-testület a tervezett fejlesztési programot elfogadta, a beruházás 
megvalósításához szükséges 2.581.865  Ft saját erő fedezetét Tar Község Önkormányzata 
2016. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
5./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben 
történő benyújtásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 13. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                  jegyző 
 
    Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
              ig.ea. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ Pályázati anyag 
1./ Irattár 
2./ Hirdető 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-109/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott 
rendes üléséről készült  13. sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2016. (V.26.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat 
résztulajdonában lévő Tar 1368 hrsz-ú zártkertként 
nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés alól 
kivett területként történő átvezetésére és az ingatlannal 
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére” c. előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 



(Inytv.) 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján nem járul hozzá az 
önkormányzat résztulajdonában lévő Tar 1368 hrsz-ú 
zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés 
alól kivett területként történő átvezetéséhez. 
2./ A képviselő testület nyilatkozz, hogy a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V: törvényben foglalt 
elővásárlási jogáról nem kíván lemondani, továbbá a Tar 
zártkert 1368 hrsz-ú ingatlan 3312/4032 tulajdoni hányadát 
nem jelöli ki értékesítésre. 
A döntésről Maros Lehel (3073. Tar Rákóczi út 17.) 
kérelmezőt értesíteni kell. 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. május 31. 
           Kis Zsoltné 
               Ig.ea,   
                  
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Maros Lehel Tar, Rákóczi út 17. 
5./ Irattár 
6./ Hirdető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-159/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 127/2016. (VI.27.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. június     
 27-i ülésén az alábbi napirendeket tárgylja: 
 
1./ Javaslat az újszülöttet nevelő Tari családok 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet      
megalkotására. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 

     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók 
és az első nyelvvizsga bizonyítvány     megszerzésének 
támogatásáról szóló Önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására" pályázat benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
4./ Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező 3073 
Tar, Szondy György út 138.szám alatti ingatlan nyilvános 
versenytárgyalás útján történő értékesítésére 
A határozat elfogadása:minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
5./ Javaslat a Zagyva-völgyi kerékpár út építése 
Bátonyterenye és Pásztó között elnevezésű támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírására felhatalamazás. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 



Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a Tari 
Szabadidős Egyesület közötti, a Tar Sport út 760 hrsz. 
alatti Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan 
szivességi ingatlanhasználati szerződés jóváhagyására. 

                                                   A határozat elfogadása: minősített 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, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./Hirdető 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2016. (VI.27.) határozata 
 

1.     Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. szerinti 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására az önkormányzat által működtetett saját 
konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével alcéljára 
pályázatot nyújt be. 
 
2.       A fejlesztés megvalósulási helye 3073 Tar, Liget út 3., 660/3 hrsz. 
 
3.      A tervezett infrastrukturális felújítás, fejlesztés forrás összetételét az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 
                                                                     Nettó   Bruttó 
 
 Tervezői költségbecslés    14 796 328 Ft  18 791 337 Ft 
 Eszközbeszerzés     14 803 050 Ft  18 799 874 Ft  
    
	 Összesen:	 	 	 				29	599	378	Ft		 37	591	211	Ft	
	 Támogatás	(95%):	 	 					 	 	 	 35	711	650	Ft	
	 Saját	erő	(5	%):	 	 						 	 	 	 		1	879	561	Ft	
	 	 	 							

   
A pályázat közbeszerzési eljárást igényel, építési beruházásnak minősül, amely nettó 15 
millió Ft összeghatár felett közbeszerzés köteles. 
 
4. A Képviselő-testület a tervezett saját konyha infrastrukturális felújításával, 
fejlesztésével, akadálymentesítésével kapcsolatos programot elfogadta, megvalósításhoz 
szükséges 1 879 561 Ft saját erő fedezetét Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
5. A pályázat benyújtásakor az önkormányzat az étkeztetésről vásárolt szolgáltatással 
gondoskodik, de vállalja, hogy a beruházás megvalósítását követően kizárólag saját 
konyhával biztosítja a feladat-ellátását 10 éven keresztül. 
 



6. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és az önkormányzati hivatal 
tisztségviselőit, hogy gondoskodjanak a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
    
 
     
     Határidő: 2016.június 29. 
     Felelős: polgármester 
        önkormányzati hivatal tisztségviselői 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben 
5./ Pályázati anyag 5. pld 
6./ Irattár 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-158/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 129/2016. (VI.27.) határozata 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő belterületi 787. 
hrsz-ú ingatlant értékesítésre jelöli ki, nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás útján 
meghirdeti a határozat 1. számú mellékletében foglalt versenytárgyalási hirdetmény alapján. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati képviselőket 
választja meg az ad-hoc előkészítő Versenytárgyalási Bizottság tagjaivá:  

- Turopoli Zsolt polgármester 

- Balog László alpolgármester 

- Tariné Molnár Anikó képvisleő 

- Bognár Balázs képviselő 

- Juhászné Mustó Mária Pénzügyi Bizottság tagja 

3.) A versenytárgyalási hirdetményt közzé kell tenni Tar Község Önkormányzata 
hirdetőtábláján, honlapján, a Nógrád Megyei Hírlapban és a Pásztó  Városi Piacban. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

A 129/2016. (VI.27.) határozat 1. számú melléklete 

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 

Tar Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 3/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése szerint nyilvános 

versenytárgyalás útján kívánja értékestíni a tulajdonában lévő alábbi ingatlant: 

1.A nyilvános versenytárgyalást kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Tar Község Önkormányzata, 3073 Tar Szondy György út 92. 

2. A versenytárgyalást lebonyolító megnevezése, székhelye: 

Tar Község Önkormányzata, 3073 Tar Szondy György út 92. 



3. A versenytárgyalás helye: 

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége tanácskozóterem (3073 
Tar Szondy György út 92.) 

A versenytárgyalási felhívás célja, jellege, fordulók száma: 

Forgalomképes épület eladása nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás útján lakhatás céljára. 

A versenytárgyalás tárgya: 3073 Tar Szondy György út 138. ingatlan, 787 hrsz 

Ingatlan-nyilvántartási adatai, közműellátottság: 

Ingatlan címe: 3073 Tar Szondy György út 138. 

Ingatlan helye: belterület 

Helyrajzi száma: 787 

Megnevezése: kivett lakóház, udvar 

Beépítettség: 17%<18% 

Tulajdonos: Tar Község Önkormányzata 1/1 

Földrészlet nagysága: 848 m2 

Terhek: nincs 

Közműellátottság: A tárgyi telek víz, villany-, gáz-, csatornaközmű bekötéssel rendelkezik. 
Gázcsonk és szennyvízcsatorna csonk telekhatáron van. Víz-és villanyközmű épületen belül is 
kiépített. Az áramellátás légkábelen történik. Az esővizet nyílt csapadékvíz-elvezető árkok 
biztosítják. A helyiségek szellőztetése természetes módon biztosított. 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./Hirdető 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-163/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 130/2016. (VI.27.) határozata 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mátraalja 
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. által, a TOP -3.1.1-15 
kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
című felhívásra elkészülő, Zagyva völgyi kerékpárút 
építése Bátonyterenye és Pásztó között elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodás megkötése ügyében 
eljárjon. 
 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./Hirdető 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-162/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 131/2016. (VI.27.) határozata 
 A képviselő-testület Balog László alpolgármestert és  

Bognár Balázs képviselőt a szivességi ingatlanhasználat 
szavazásából nem zárja ki. 
 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Bognár Balázs képviselő 
2./ Irattár 
3./Hirdető 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-161/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 132/2016. (VI.27.) határozata 
 
 A Képviselő-testület megtárgyalta a Tar Község 

Önkormányzata és a Tari Szabadidős Egyesület között 
kötendő az Önkormányzat tulajdonát képezős Tar 760 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó szivességi ingatlanhasználati szerződés-
tervezetet, azt jóváhagyja. 
Az elfogadott szerződéstervezet e határozat 1.sz. mellékletét 
képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopli Zsolt 
polgármestert a szerződés aláírására és az ingatlan használatba 
adására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A 132/2016.(VI.27.) határozat 1.sz. melléklete 
 

Szívességi ingatlanhasználati szerződés 
amely létrejött egyrészről 
név: Tar Község Önkormányzata képviseletében Turopoli Zsolt polgármester 
születési hely, idő: 
anyja neve:  
sz. ig. sz.:  
lig szám: 
cím:  
a továbbiakban, mint tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos), 
 
másrészről 
név: Tari Szabadidő Egyesület  képviseletében Balog László 
születési hely, idő:  
anyja neve:  
sz. ig. sz.:  
lig szám:  
cím:  
a továbbiakban, mint szívességi ingatlanhasználó (a továbbiakban: használó) 



 
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
 1./ A tulajdonos kizárólagos tulajdonosa a tari belterületi  760 helyrajzi szám alatti – 
ténylegesen a 
      Tar Sport út- ingatlannak. 
 
 2./ A tulajdonos szívességi használatot biztosít a használónak az 1./ pontban részletesen 
körülírt 
      ingatlanban. A használóval együtt a Tari Szabadidő Egyesület tagjai léphetnek be az 
ingatlanba. 
       
 3./ A használat 2016.június 28. napján kezdődik és a 2016/2017-os bajnokság őszi –tavaszi 
idényére, 
      2017. június 30-ig szól. 
 
4./ A használó a használatért használati díjat nem fizet, mivel az használat szívességi 
      ingatlanhasználat. 
 
 5./ A használó a használatába került ingatlant bebútorozott állapotban – az alábbiakban 
      felsoroltak szerint – veszi át. A tulajdonos a használónak átad 1 db kulcsot. A használó 
      használatába került ingatlanban az alábbi beépített vagyontárgyak vannak: 
 
     Pályán:  2 db nagy kapu 
  2 db kis kapu 
  8 db oszlopon lévő éjszakai lámpa 
     Ingatlanban: 4 db függönytartó 
  1 db klíma 
  2 db hűtő 
  1 db LG mosógép 
  1 db mosogató tálca 
  4 db dexion polc 
  1 db motoros fűnyíró 
  4 garnitúra szerelés(szerelésenként 14-15 db) 
  3 db kovácsolt vasból készült pad 
  1 db Hajdú villanybojler 
Ingatlan előtt: 4 beton asztal 
  16 db beton szék 
 
 6./ A tulajdonos bármikor jogosult a szívességi használatot megvonni, azt indokolnia nem 
kell. A 
      szívességi használat megvonásakor a használó a használatába került ingatlant köteles – 48 
órán 
      belül – kiüríteni, és az 5./ pontban írt beépített berendezési tárgyakkal együtt köteles azt 
vissza- 
      szolgáltatni. 
 
 7./ A használó tudomásul veszi azt, hogy a szívességi használati jogviszony megszűntekor a 
tulaj- 



      donos részére cserehelyiséget nem ajánl fel. A használó kijelenti, hogy ilyenre nem is tart 
igényt, 
      elhelyezéséről maga gondoskodik. 
 
 8./ A szerződő felek esetleges jogvitáik eldöntésére kikötik a Pásztói Városi Bíróság 
kizárólagos 
      illetékességét. 
 
 9./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az ahhoz kapcsolódó   
      Jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Tar, 2016. június 
 
 
      ….................................................               .................................................... 
                    / Tulajdonos /                                              / Használó / 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1./…………………………….              2./……………………………… 
 
……………………………….               ………………………………… 
 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Tari Szabadidős Egyesület 
2./ gazdálkodási előadó helyben 
3./ Irattár 
4./Hirdető 
 

 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-159/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 127/2016. (VI.27.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. június     
 27-i ülésén az alábbi napirendeket tárgylja: 
 
1./ Javaslat az újszülöttet nevelő Tari családok 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet      
megalkotására. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 

     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók 
és az első nyelvvizsga bizonyítvány     megszerzésének 
támogatásáról szóló Önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására" pályázat benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
4./ Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező 3073 
Tar, Szondy György út 138.szám alatti ingatlan nyilvános 
versenytárgyalás útján történő értékesítésére 
A határozat elfogadása:minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
5./ Javaslat a Zagyva-völgyi kerékpár út építése 
Bátonyterenye és Pásztó között elnevezésű támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírására felhatalamazás. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 



Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a Tari 
Szabadidős Egyesület közötti, a Tar Sport út 760 hrsz. 
alatti Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan 
szivességi ingatlanhasználati szerződés jóváhagyására. 

                                                   A határozat elfogadása: minősített 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, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./Hirdető 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2016. (VI.27.) határozata 
 

1.     Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. szerinti 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására az önkormányzat által működtetett saját 
konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével alcéljára 
pályázatot nyújt be. 
 
2.       A fejlesztés megvalósulási helye 3073 Tar, Liget út 3., 660/3 hrsz. 
 
3.      A tervezett infrastrukturális felújítás, fejlesztés forrás összetételét az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 
                                                                     Nettó   Bruttó 
 
 Tervezői költségbecslés    14 796 328 Ft  18 791 337 Ft 
 Eszközbeszerzés     14 803 050 Ft  18 799 874 Ft  
    
	 Összesen:	 	 	 				29	599	378	Ft		 37	591	211	Ft	
	 Támogatás	(95%):	 	 					 	 	 	 35	711	650	Ft	
	 Saját	erő	(5	%):	 	 						 	 	 	 		1	879	561	Ft	
	 	 	 							

   
A pályázat közbeszerzési eljárást igényel, építési beruházásnak minősül, amely nettó 15 
millió Ft összeghatár felett közbeszerzés köteles. 
 
4. A Képviselő-testület a tervezett saját konyha infrastrukturális felújításával, 
fejlesztésével, akadálymentesítésével kapcsolatos programot elfogadta, megvalósításhoz 
szükséges 1 879 561 Ft saját erő fedezetét Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
5. A pályázat benyújtásakor az önkormányzat az étkeztetésről vásárolt szolgáltatással 
gondoskodik, de vállalja, hogy a beruházás megvalósítását követően kizárólag saját 
konyhával biztosítja a feladat-ellátását 10 éven keresztül. 
 



6. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és az önkormányzati hivatal 
tisztségviselőit, hogy gondoskodjanak a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
    
 
     
     Határidő: 2016.június 29. 
     Felelős: polgármester 
        önkormányzati hivatal tisztségviselői 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Molnárné dr. Kontra Bernadett Jegyző 
3./ Nagyné Kis Anita aljegyző 
4./ Gazdálkodási előadó helyben 
5./ Pályázati anyag 5. pld 
6./ Irattár 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-158/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 129/2016. (VI.27.) határozata 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő belterületi 787. 
hrsz-ú ingatlant értékesítésre jelöli ki, nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás útján 
meghirdeti a határozat 1. számú mellékletében foglalt versenytárgyalási hirdetmény alapján. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati képviselőket 
választja meg az ad-hoc előkészítő Versenytárgyalási Bizottság tagjaivá:  

- Turopoli Zsolt polgármester 

- Balog László alpolgármester 

- Tariné Molnár Anikó képvisleő 

- Bognár Balázs képviselő 

- Juhászné Mustó Mária Pénzügyi Bizottság tagja 

3.) A versenytárgyalási hirdetményt közzé kell tenni Tar Község Önkormányzata 
hirdetőtábláján, honlapján, a Nógrád Megyei Hírlapban és a Pásztó  Városi Piacban. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

A 129/2016. (VI.27.) határozat 1. számú melléklete 

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 

Tar Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 3/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése szerint nyilvános 

versenytárgyalás útján kívánja értékestíni a tulajdonában lévő alábbi ingatlant: 

1.A nyilvános versenytárgyalást kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Tar Község Önkormányzata, 3073 Tar Szondy György út 92. 

2. A versenytárgyalást lebonyolító megnevezése, székhelye: 

Tar Község Önkormányzata, 3073 Tar Szondy György út 92. 



3. A versenytárgyalás helye: 

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége tanácskozóterem (3073 
Tar Szondy György út 92.) 

A versenytárgyalási felhívás célja, jellege, fordulók száma: 

Forgalomképes épület eladása nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás útján lakhatás céljára. 

A versenytárgyalás tárgya: 3073 Tar Szondy György út 138. ingatlan, 787 hrsz 

Ingatlan-nyilvántartási adatai, közműellátottság: 

Ingatlan címe: 3073 Tar Szondy György út 138. 

Ingatlan helye: belterület 

Helyrajzi száma: 787 

Megnevezése: kivett lakóház, udvar 

Beépítettség: 17%<18% 

Tulajdonos: Tar Község Önkormányzata 1/1 

Földrészlet nagysága: 848 m2 

Terhek: nincs 

Közműellátottság: A tárgyi telek víz, villany-, gáz-, csatornaközmű bekötéssel rendelkezik. 
Gázcsonk és szennyvízcsatorna csonk telekhatáron van. Víz-és villanyközmű épületen belül is 
kiépített. Az áramellátás légkábelen történik. Az esővizet nyílt csapadékvíz-elvezető árkok 
biztosítják. A helyiségek szellőztetése természetes módon biztosított. 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./Hirdető 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-163/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 130/2016. (VI.27.) határozata 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mátraalja 
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. által, a TOP -3.1.1-15 
kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
című felhívásra elkészülő, Zagyva völgyi kerékpárút 
építése Bátonyterenye és Pásztó között elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodás megkötése ügyében 
eljárjon. 
 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./Hirdető 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-162/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 131/2016. (VI.27.) határozata 
 A képviselő-testület Balog László alpolgármestert és  

Bognár Balázs képviselőt a szivességi ingatlanhasználat 
szavazásából nem zárja ki. 
 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Bognár Balázs képviselő 
2./ Irattár 
3./Hirdető 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-161/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 132/2016. (VI.27.) határozata 
 
 A Képviselő-testület megtárgyalta a Tar Község 

Önkormányzata és a Tari Szabadidős Egyesület között 
kötendő az Önkormányzat tulajdonát képezős Tar 760 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó szivességi ingatlanhasználati szerződés-
tervezetet, azt jóváhagyja. 
Az elfogadott szerződéstervezet e határozat 1.sz. mellékletét 
képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopli Zsolt 
polgármestert a szerződés aláírására és az ingatlan használatba 
adására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A 132/2016.(VI.27.) határozat 1.sz. melléklete 
 

Szívességi ingatlanhasználati szerződés 
amely létrejött egyrészről 
név: Tar Község Önkormányzata képviseletében Turopoli Zsolt polgármester 
születési hely, idő: 
anyja neve:  
sz. ig. sz.:  
lig szám: 
cím:  
a továbbiakban, mint tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos), 
 
másrészről 
név: Tari Szabadidő Egyesület  képviseletében Balog László 
születési hely, idő:  
anyja neve:  
sz. ig. sz.:  
lig szám:  
cím:  
a továbbiakban, mint szívességi ingatlanhasználó (a továbbiakban: használó) 



 
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
 1./ A tulajdonos kizárólagos tulajdonosa a tari belterületi  760 helyrajzi szám alatti – 
ténylegesen a 
      Tar Sport út- ingatlannak. 
 
 2./ A tulajdonos szívességi használatot biztosít a használónak az 1./ pontban részletesen 
körülírt 
      ingatlanban. A használóval együtt a Tari Szabadidő Egyesület tagjai léphetnek be az 
ingatlanba. 
       
 3./ A használat 2016.június 28. napján kezdődik és a 2016/2017-os bajnokság őszi –tavaszi 
idényére, 
      2017. június 30-ig szól. 
 
4./ A használó a használatért használati díjat nem fizet, mivel az használat szívességi 
      ingatlanhasználat. 
 
 5./ A használó a használatába került ingatlant bebútorozott állapotban – az alábbiakban 
      felsoroltak szerint – veszi át. A tulajdonos a használónak átad 1 db kulcsot. A használó 
      használatába került ingatlanban az alábbi beépített vagyontárgyak vannak: 
 
     Pályán:  2 db nagy kapu 
  2 db kis kapu 
  8 db oszlopon lévő éjszakai lámpa 
     Ingatlanban: 4 db függönytartó 
  1 db klíma 
  2 db hűtő 
  1 db LG mosógép 
  1 db mosogató tálca 
  4 db dexion polc 
  1 db motoros fűnyíró 
  4 garnitúra szerelés(szerelésenként 14-15 db) 
  3 db kovácsolt vasból készült pad 
  1 db Hajdú villanybojler 
Ingatlan előtt: 4 beton asztal 
  16 db beton szék 
 
 6./ A tulajdonos bármikor jogosult a szívességi használatot megvonni, azt indokolnia nem 
kell. A 
      szívességi használat megvonásakor a használó a használatába került ingatlant köteles – 48 
órán 
      belül – kiüríteni, és az 5./ pontban írt beépített berendezési tárgyakkal együtt köteles azt 
vissza- 
      szolgáltatni. 
 
 7./ A használó tudomásul veszi azt, hogy a szívességi használati jogviszony megszűntekor a 
tulaj- 



      donos részére cserehelyiséget nem ajánl fel. A használó kijelenti, hogy ilyenre nem is tart 
igényt, 
      elhelyezéséről maga gondoskodik. 
 
 8./ A szerződő felek esetleges jogvitáik eldöntésére kikötik a Pásztói Városi Bíróság 
kizárólagos 
      illetékességét. 
 
 9./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az ahhoz kapcsolódó   
      Jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Tar, 2016. június 
 
 
      ….................................................               .................................................... 
                    / Tulajdonos /                                              / Használó / 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1./…………………………….              2./……………………………… 
 
……………………………….               ………………………………… 
 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. június 29. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Tari Szabadidős Egyesület 
2./ gazdálkodási előadó helyben 
3./ Irattár 
4./Hirdető 
 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-168/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 15-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 15.sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2016.(VII.15.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. július 15-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
 
1./ Javaslat a 129/2016.(VI.29.) számú határozat 2. pontjának módosítására 
 A határozat elfogadása: minősített többség 
 Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a 3073 Tar Szondy György út 138. szám alatti ingatlanra kiírt nyilvános 
 versenytárgyalás tárgyában beérkezett ajánlat elbírálására 
 A határozat elfogadása: minősített többség 
 Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
3./ Javaslat ajánlattételi felhívás kiküldésére a vis maior támogatás vonatkozásában  
            a helyreállítás tervezőjének kiválasztása tárgyában 
 A határozat elfogadása: egyszerű többség 
 Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
4./ Előterjesztés „ az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes 
 kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése” 
 A határozat elfogadása: egyszerű többség 
 Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 25. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./Hirdető 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-164/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 15-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 15.sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
134/2016.(VII.15.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 129/2016. (VI.29.) számú döntésében 
foglalt 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

A  Képviselő-testület felkéri az Önkormányzati Hivatalt az ingatlan nyilvános értékesítésére 
irányuló döntés alapján a versenytárgyalás lebonyolítására. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

   jegyző 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2016. július 25. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Ügyirat 
2./ Irattár 
3./Hirdető 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-165/2016 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 15-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 15.sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2016.(VII.15.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  3073 Tar Szondy György út 138. szám 
alatti ingatlanra kiírt nyilvános versenytárgyalás tárgyában beérkezett ajánlat elbírálására 
vonatkozó  határozati javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 3073 Tar Szondy György út 138. 
szám alatti ingatlanra kiírt nyilvános versenytárgyalás tárgyában beérkezett ajánlat 
elbírálására beérkezett érvényes ajánlat mellett az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a 3073 Tar Szondy György 
út 138. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozó döntését. 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzati Hivatal 
tisztségviselőit, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőt. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester  

             jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 25. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
       Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Ügyirat 
2./ Szigyártó György ajánlattevő Tar, Szondy György út 57. 
3./ Irattár 
4./Hirdető 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _____________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-166/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 15-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 15.sz. jegyzőkönyvéből 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2016.(VII.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3073 
Tar Béke út 3/A. házszámú ingatlan előtti Béke út -253. hrsz.-ú – és az ott lévő partfal 
helyreállítására elnyert vis maior támogatás alapján a határozati javaslat 1. számú melléklete 
szerinti ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szervezeteknek küldje ki: 

1.) Útkataszter Bt. 3100 Salgótarján Füleki út 39. 
 
2.) Tarjánmix Kft. 3100 Salgótarján Corvin út 17. 
 
3.) Quadrat Kft. 3100 Salgótarján Mártírok útja 4. 
 

	

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 25. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
     Nevében és megbízásából: 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1.) Útkataszter Bt. 3100 Salgótarján Füleki út 39. 
 
2.) Tarjánmix Kft. 3100 Salgótarján Corvin út 17. 
 
3.) Quadrat Kft. 3100 Salgótarján Mártírok útja 4. 
4.)Ügyirat 
5.)Irattár 



6.)Hirdető 
 136/2016.(VII.15.) számú határozat 1. számú melléklete 

 
Beszerzési szabályzat 1.számú melléklete szerinti 

 
Ajánlattételi felhívás 

 
1. 					Az	ajánlatkérő	neve:		 						Tar	Község	Önkormányzata	

           Címe:    3073 Tar Szondy György út 92. 
           Telefon/fax szám:  06-32-470-777; 06-32-470-444 
           Képviselő:   Turopoli Zsolt 
 
2. Beszerzés tárgya: A 3073 Tar Béke út 3/A. házszámú ingatlan előtti Béke út -253 

hrsz-  
                                     és partfalban bekövetkezett vis maior károk helyreállításának 
    tervezése 
     
3.									Műszaki	leírás,	minőségi	és	teljesítési	követelmények:	

	
Tervező	megtervezi	 a	 tárgyi	helyreállítást	és	az	elkészült	 terveket	6	példányban	 leszállítja	a	
Megrendelőnek	

	

4.  A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: helyreállítási tervdokumentáció elkészültéig határidő 
 szerződéskötést követő 30 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
6.  A teljesítés helye: Megrendelő székhelyén. 
 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 Az ajánlatkérő az adott megrendelés elkészültét követően, a Vállalkozó által kiállított 
számla  ellenében a kézhezvételt követő 15 napon belül banki átutalással fizet. 
 
8.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
 
    (egyszerű másolatban is benyújthatók) 
a.) Két db referencia 
b.) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 
c.)  Aláírási címpéldány 
d.) Szükség esetén felelősségbiztosítás 
 
9.  A számlázás módja: 

Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének 
kiegyenlítése a megrendelés teljesítését követően történik. 
 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2016. július 25.  09 óra 00 perc 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a 



 borítékon rögzíteni: „Ajánlat a 3073 Tar Béke út 3/A. házszámú ingatlan előtti Béke út 
-253  hrsz-és partfalban bekövetkezett vis maior károk helyreállításának tervezése vagy e-
mailen a 
  titkarsag@tarkozseg.hu e-mail címre. 
 
12. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2016. július 25. 
 
 
 
13.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 
a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: DÍJMENTES 
b)  Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 

példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat 
(üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

c)  Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 
 Turopoli Zsolt polgármester 
 Telefonszám: 06-32-470-777 
 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
 
 Nagyné Kis Anita aljegyző 
 Telefonszám: 06-32-470-777 
 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
 
 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 
eljárás, ha : 
-  nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
-  csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
-  az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
-  egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 

ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő 
ajánlatot, 

– nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 22-167/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 15-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 15.sz. jegyzőkönyvéből 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2016.(VII.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszékről szóló 2011. 

évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 33. § (7) bekezdésében foglaltak alapján „Az önkormányzatok 

belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés 

működésének utóellenőrzése” tárgyában folytatott vizsgálatról szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

   
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
   önkormányzati hivatal tisztségviselői 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. július 25. 
       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                    jegyző 
 
 
 
 
     Nevében és megbízásából: 
 
 
 
        Kis Zsoltné 
            ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 
2./Hirdető 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

___________________________________________________ 
 
Iktatószám: 22-169/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 25-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült  16. sz. jegyzőkönyvéből 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2016.(VII.25.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2016. július 25-i ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
1./Javaslat a vis maior támogatás kapcsán a   
    helyreállítás tervezőjének  kiválasztására. 
    A határozat elfogadása: egyszerű többség 
    Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Előterejesztés Javaslat a Nemezti Szabadidős –  
     Egészség Sportpark Programban való  

                                                              részvételre. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
 
 
Tar, 2016. augusztus1.               
 
 

Molnárné dr. Kontra Bernadett  
 
 
nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                  ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Irattár 



2./ Hirdető 
 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
__________________________________________________ 

 
Iktatószám: 22-170/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 25-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült  16. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2016.(VII.25.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a  Javaslat a  vis maior támogatás kapcsán 
a helyreállítás tervezőjének kiválasztására című 
ajánlattételi felhívás vonatkozásában beérkezett 
ajánlattevők kiválasztására vonatkozó  előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok 
elvégzésére az Útkataszter Bt-vel (székhely: 3100 
Salgótarján Füleki út 39.) köt vállalkozói szerződést. 
 
2./ A kivitelezési feladatok elvégzéséért az Úkataszter Bt-t 
(székhely: 3100 Salgótarján Füleki út 39.) bruttó 
1.727.200 Ft (ÁFA-val együtt), azaz egymillió- 
hétszázhuszonhétezerkettőszáz forint díjazás illeti meg. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, a 
jegyző ellenjegyzése mellett. 
Felelős:     polgármester 
                  jegyző 
Határidő: értelemszerű 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2016. augusztus1.              Molnárné dr. Kontra Bernadett  

nevében és megbízásából: 
          Kis Zsoltné 
                  ig.ea. 
A határozatról értesül: 
1./ Útkataszter Bt. 3100 Salgótarján Füleki út 39. 
2./Tarjánmikx Kft. 3100 Salgótarján Corvin út 17. 
3./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
4./ Szelő Eszter pénzügyi előadó 



5./ Vis maior pályázat 
6./ Irattár 
7./ Hirdető 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
___________________________________________________ 

 
Iktatószám: 22-171/2016 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 25-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült  16. sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2016.(VII.25.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és megismerte a „Javaslat a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételre” c. előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
  Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
részt vesz a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban (a továbbiakban: Program) és 2 db D típusú 
150 m2-es 15 sporteszközös sportpark megvalósítására 
nyújt be kérelmet.	
 
A 733. hrsz.-ú terület fejlesztés	
• irányítószáma: 3073	
• megye: Nógrád	
• utca: Sport út	
• házszám: 21. A.	
• helyrajzi száma: 733	
• alapterület: 3111m2	
• sportpark kategória: D típus	
	
A 887. hrsz.-ú terület fejlesztés	
• irányítószáma: 3073	
• megye: Nógrád	
• helyrajzi száma: 887	
• alapterület: 2903m2	
• sportpark kategória: D típus	
 
2.)A képviselő-testület vállalja a Programban megvalósuló     
sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását,  
üzemeltetését - biztosítva a sportpark ingyenesen bárki  
általi, korlátozás nélküli használatát - ideértve az eszközök  
őrzését, karbantartását is annak átadásától számított öt  
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