
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 125    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 12.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
107/2018.(VI.21.)	határozata	
Tar	 Község	Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 a	 2018.	 június	
21-i	ülésén	az	alábbi	napirendeket	tárgyalja:	

	
1./	 Javaslat	 a	 TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	 azonosítószámú	
Tari	 házi	 orvosi	 rendelő	 épületének	 felújítása	 tárgyában	
eszközbeszerzésre	irányuló	beszerzése	tárgyában	ajánlattételi	
felhívás	lezárására	és	nyertes	ajánlattevő	kiválasztására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
	
2./Javaslat	 a	 322699	 azonosítószámú	 az	
adósságkonszolidációban	 nem	 részesült	 települési	
önkormányzatok	 fejlezstéseinek	 támogatása	 tárgyú	 építési	
tevékenységek	 kivitelezőjének	 kiválasztására	 irányuló	
beszerzése	 tárgyában	 ajánlattételi	 felhívás	 lezárására	 és	
nyertes	ajánlattevő	kiválasztására.	
A	hatáozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Kis	Anita	aljegyző	
	
3./Előterjesztés	Javaslat	óvodavezetői	pályázat	kiírására.	
A	határozat	meghozatala:	minősített	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
4./	Javaslat	a	Tari	Civil	Ház	című	1775207012	azonosítószámú	
támogatás	 vonatkozásában	 elnyert	 pályázat	 tárgyában	
kivitelezési	munkálatokra	ajánlattételi	felhívás	kiküldése	
A	határozat	meghozatala:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
5./	Tariné	Molnár	Anikó	Katalin	3060	Pásztó	Gyöngyösi	út	11	
szám	 alatti	 lakos	 Tar	 Község	 Önkormányzat	 Képviselője	
köztartozásmentes	adatbázisba	bejelentkezésének	tudomásul	
vétele.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	



6./	 Javaslat	 Veszelovszky	 Ferenc	 3073	 Tar,	 Táncsics	 út	 12	 és	
Tóth	 József	 (3073	Tar,	Sport	út	17.)	 szám	alatti	 lakosok	Öreg	
fiúk	 labdarúgó	 kupa	megrendezéséhez	 támogatás	 kérésének	
elbírálására.	
A	határozat	meghozatala:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
Zárt ülés napirendje 
 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testülete által alapított kitüntető címekről és díjakról 
szóló 2/2017.(I.19.) rendelet alapján „Tar Településért” 
Emlékplakett Díj adományozására. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség  
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat Antal Bálint Gergely (3073 Tar, 
Köztársaság út 26.) birtok összevonási célú földcserére 
vonatkozó kérelmének elbírálására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző Tóth Anita 
igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-126    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 12.sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
108/2018.(VI.21.)	határozata	

	

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a TOP -4.1.1-15-NG1-2016-00010 
azonosítószámú a Tari házi orvosi rendelő épületének 
felújítása tárgyban eszközbeszerzésre irányuló beszerzése 
tárgyában ajánlattételi felhívás lezárására és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására című javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
	

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-4.1.1-15-
NG1-2016-00010 azonosítószámú Tari házi orvosi rendelő 
épületének felújítása támogatása  tárgyú  eszközbeszerzés 
tárgyában a beszerzési eljárás eredményes. 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

Ágasvári Sándor 3073 Tar Szondy György út 105. 

Szpisák Zsolt 3074 Sámsonháza Petőfi út 57. 

Dudás Csaba 3060 Pásztó Fő utca 137. 
	
ajánlata	 érvényes,	 az	 ajánlattételi	 feltételeknek	 megfelelnek,	
szerződéskötésre	alkalmasak.	

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-4.1.1-15-
NG1-2016-00010 azonosítószámú a Tari házi orvosi 
rendelő épületének felújítása tárgyú eszközbeszerzésre 
irányuló beszerzés az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott bírálati szempont alapján – legalacsonyabb 
nettó összegű ellenszolgáltatást Ágasvári Sándor  3073 
Tar Szondy György út 105. adta. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  



5. Ágasvári Sándort a szerződésben foglaltak teljesítése 
esetén bruttó 1.115.000 Ft(ÁFÁ-val együtt) díjazás illeti 
meg. 
 
Felelős:		 Turopoli	Zsolt	polgármester	
Határidő:		 értelemszerű	

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)	Iratanyag	
3.)Hirdető	tábla	

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-127     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 12.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
109/2018.(VI.21.)	határozata	

	

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a 322699 azonosítószámú az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása  tárgyú építési 
tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására irányuló 
beszerzése tárgyában ajánlattételi felhívás lezárására és 
nyertes ajánlattevő kiválasztására című javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
	

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 322699 
azonosítószámú az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása  tárgyú építési tevékenységek kivitelezőjének 
kiválasztására irányuló beszerzése tárgyában a beszerzési 
eljárás eredményes. 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

MASTER	RIDE	Kft.	3373	Besenyőtelek	Dózsa	Gy.	út	711	hrsz	

Megyeri	Kovács	Kft.	1044	Budapest	Fadrusz	János	u.	22.	

TANKA	PIDÓ	Kft.	2112	Veresegyház	Szadai	út	3.	
ajánlata	 érvényes,	 az	 ajánlattételi	 feltételeknek	 megfelelnek,	
szerződéskötésre	alkalmasak.	

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, a 322699 
azonosítószámú az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása  tárgyú építési tevékenységek kivitelezőjének 
kiválasztására irányuló beszerzése eljárásra vonatkozó 
ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont 
alapján – legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatást a 
– a MASTER RIDE Kft. 3373 Besenyőtelek Dózsa Gy. 
út. 711 hrsz adta. 



4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  

5. A MASTER RIDE Kft-t a szerződésben foglaltak 
teljesítése esetén bruttó 23.105.595 Ft(ÁFÁ-val együtt) 
díjazás illeti meg. 

6. Tar Község Önkormányzata a kivitelezéshez szükséges 
önerő mértékét költségvetésében biztosítja, mértéke 
3.161.366 Ft. 
Felelős:		 Turopoli	Zsolt	polgármester	
Határidő:		 értelemszerű	

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)	Iratanyag	
3.)Hirdető	tábla	

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-128     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 12.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
110/2018.(VI.21.)	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: 2018. szeptember 25. 
     Megszűnésének időpontja: 2023. szeptember 24. 

 
 Pályázati feltételek: 

• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-

munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben 

felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

középiskolában az e törvényben foglaltak szerint 

pedagógus-munkakör betöltésére jogosító 

mesterképzésben szerzett szakképzettség, 

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség, 

•  legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz 

tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 

megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-

munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással 



egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan 

időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 
 
 
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, 
továbbításához hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának 
tartalma közölhető harmadik személlyel. 
 
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 
Óvodavezetői tevékenység. Ellátja a valamennyi 
jogszabály által az intézmény vezetőjének feladatköréhez 
tartozó intézményvezetői feladatokat. Irányítja és vezeti a 
Tari Örökzöld Óvodát. Munkáltatói jogkört gyakorol az 
intézmény dolgozói felett és betartatja, betartja 
közvetlenül a Képviselő-testület döntéseit továbbá a 
polgármester döntésit. Kinevezése szerint 
óvodapedagógusi feladatokat is ellát, melyhez 
kapcsolódóan magasabb vezetői megbízással látja el az 
intézményvezetői feladatokat. Részt vesz a munkakörét 
érintő költségvetés tervezési munkáinak menetében, a 
munkakörét érintő előirányzat tervezéséhez szükséges 
adatokat beszerzi, egyezteti az érintett ügyintézővel, 
előkészíti az indokolást, és javaslatot tesz a szükséges 
előirányzatokra. Részt vesz a költségvetési rendelet-
tervezet és rendelet-módosítások elkészítésében. 
Kötelessége az intézmény költséghatékony 
gazdálkodásának biztosítása. Folyamatosan figyelemmel 
kíséri a dolgozók munkáját, szakmai segítséget nyújt 
feléjük. Az intézményre vonatkozó statisztikai jelentéseket 
elkészíti. Valamennyi az intézmény működéséhez 



szükséges szabályzatot és a jogszabályok által előírt 
dokumentumokat előkészíti (kiemelten a nemzeti 
köznevelési törvényben, az ÁHT-ban és Ávr-ben 
meghatározottakat). Folyamatosan kapcsolatot tart az 
intézményi ellátásban részesülő gyermekek szüleivel 
(hozzátartozóival), a lakosokkal. Betartja és elvégzi a Tar 
Község Önkormányzata és a Tari Örökzöld Óvoda között 
létrejött feladatellátási szerződésben foglaltakat. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 
24. 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a 
véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a 
pályázatokat. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 
25. 
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: …...…/2018. 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. Nagy Károlyné 
3. Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
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 2018. június 29-ig, 
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 
2018.június 29-ig, 



� helyben szokásos módon: Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
hirdetőtábláján, valamint a Tar község www.tarkozseg.hu 
honlapján 2018. június 29-ig. 
 

Felelős: jegyző                 
         polgármester 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 

pályázatot hirdet 
a fenntartásában lévő 
Tari Örökzöld Óvoda 

 
Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű, közalkalmazott jogviszony. 
 
A vezetői megbízás határozott időre 5 évre: 2018.szeptember 25.-tól 2023. szeptember 24 -ig szól. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: Nógrád megye, Tari Örökzöld Óvoda 
                                       3073 Tar Szondy György út 156. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényes feladatok: 
Óvodavezetői tevékenység. Ellátja a valamennyi jogszabály által az intézmény vezetőjének 
feladatköréhez tartozó intézményvezetői feladatokat. Irányítja és vezeti a Tari Örökzöld 
Óvodát. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény dolgozói felett és betartatja, betartja 
közvetlenül a Képviselő-testület döntéseit továbbá a polgármester döntésit. Kinevezése szerint 
óvodapedagógusi feladatokat is ellát, melyhez kapcsolódóan magasabb vezetői megbízással 
látja el az intézményvezetői feladatokat. Részt vesz a munkakörét érintő költségvetés 
tervezési munkáinak menetében, a munkakörét érintő előirányzat tervezéséhez szükséges 
adatokat beszerzi, egyezteti az érintett ügyintézővel, előkészíti az indokolást, és javaslatot tesz 
a szükséges előirányzatokra. Részt vesz a költségvetési rendelet-tervezet és rendelet-
módosítások elkészítésében. Kötelessége az intézmény költséghatékony gazdálkodásának 
biztosítása. Folyamatosan figyelemmel kíséri a dolgozók munkáját, szakmai segítséget nyújt 
feléjük. Az intézményre vonatkozó statisztikai jelentéseket elkészíti. Valamennyi az 
intézmény működéséhez szükséges szabályzatot és a jogszabályok által előírt 
dokumentumokat előkészíti (kiemelten a nemzeti köznevelési törvényben, az ÁHT-ban és 
Ávr-ben meghatározottakat). Folyamatosan kapcsolatot tart az intézményi ellátásban 
részesülő gyermekek szüleivel (hozzátartozóival), a lakosokkal. Betartja és elvégzi a Tar 
Község Önkormányzata és a Tari Örökzöld Óvoda között létrejött feladatellátási szerződésben 
foglaltakat. 
 
Illetmény és 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. 



 
Pályázati feltételek: 

• Főiskola, Óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség, 

• Legalább 5 év szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 
• Magyar állampolgárság 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
• A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben 
történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás 

• Büntetlen előélet 
• Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
• A pályázat zárt, vagy nyílt képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó 

nyilatkozat. 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló 
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
• Alap szintű MS Windows NT/2000/XP 

 
 
Előnyt jelentő kompetenciák: 

• Jó szintű Kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
• Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az 

intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt 
• Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelésekkel. 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati eljárásban 
résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, a benyújtott pályázat tartalma közölhető 
harmadik személlyel 

• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az intézményvezetői megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. szeptember 25. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2018. augusztus 24. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turopoli Zsolt polgármester nyújt, a 06-32-
470-777-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő 
megküldésével (3073 Tar Szondy György út 92.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: …........./2018., valamint a beosztás megnevezését: 
Óvodavezető. 

• Személyesen: Turopoli Zsolt polgármester, Nógrád megye, 3073 Tar Szondy György út 92. 



 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleményezési határidő lejárta után bizottsági meghallgatás. Javaslat kialakítását követően 
képviselő-testületi döntés. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• A KÖZIGÁLLÁS Internetes Portálon – 2018. június 29-ig. 
• az Oktatási és Kulturális Közlönyben -  2018. június 29-ig, 
• Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége hirdetőtábláján –2018. 

június 29-ig. 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
     - 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarkozseg.hu honlapon szerezhet. 

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag	
2.)Irattár	
3.)Hirdető	tábla	

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 129    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 12.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
111/2018.(VI.21.)	határozata	

	
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Javaslat a Tari Civil Ház című 1775207012 
azonosítószámú támogatói okirat vonatkozásában 
elnyert pályázat tárgyában kivitelezési munkálatokra 
ajánlattételi felhívás kiküldése” című javaslatot és az 
alábbi döntést hozza: 
 

1.) Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
 
a.) Toldi Csaba egyéni vállalkozó , 3064 
Szurdokpüspöki Szabadság út 171. 
b.) TTSan-Teth Kft. , 3068 Mátraszőlős Major út 16. 

c.)  MECUM-DI Kft. 1139 Budapest Szegedi út 12., 
levelezési cím: 3077 Mátraverebély Alkotmány út 33. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről postai úton 
 
Felelős:  polgármester 
 
Határidő:  2018. június 22. 
 
 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.)Irattár	
3.)Hirdető	tábla	

 



111/2018. (VI.21.) határozat 1.  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:  Tari Civil Ház című 1775207012 azonosítószámú 

támogatói okirat vonatkozásában elnyert pályázat 
tárgyában kivitelezési munkálatokra 

3.Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: Mellékelt Tervdokumentáció 
szerint 

Az ajánlattételi felhívás melléklete a tervdokumentáció, árazatlan költségvetés 
4. A szerződés meghatározása: szerződés 

5. A szerződés időtartama: Záró mérföldkőig, 1. mérföldkő teljesítése: 2018.09.10. , 2. 
mérföldkő teljesítése: 2019. 08.10.  

6.A teljesítés helye: 3073 Tar Kossuth út 2. (392. hrsz.) 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a megbízott által kiállított számla ellenében a kézhezvételt 
követő 30 napon belül banki átutalással teljesíti. 

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: 
Ajánlatkérő előleget biztosít az árajánlatban adott végösszeg 10 %-áig. Fizetési feltételek: 
Számla benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyv alapján kiállított 
teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A szerződés teljesítése során legfeljebb 1 
részszámla és egy db végszámla nyújtható be. 
 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. július 04. 9:00 óra 
11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 

12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: 
Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy 
személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.
 hu)”. 



	
A	beérkezett	ajánlatok	elbírálás	szempontjai:	legalacsonyabb	ár.	
	
Az	 ajánlatban	 előírt	 adatszolgáltatás:	 az	 ajánlat	 érvényességének	 idejét,	 illetve	 az	 ajánlati	 árat	 ,	
ajánlati	kötöttség	időtartamát	(nettó	ár,	Áfa-s	bruttó	ár)	kell	megadni.	
	
	
13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2018. július 04. 
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 

 
Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem releváns. 

 
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, 2018. július …….. 

 
        Turopoli Zsolt 

        polgármester 
 
 
 
 

	



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-  130   /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 12.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
112/2018.(VI.21.)	határozata	
A	Képviselő-testület	 Tariné	Molnár	Anikó	 képviselő	 személyes	
érintettségének	 bejelentését	 tudomásul	 veszi,	 hozzájárul	
ahhoz,	 hogy	 Tariné	 Molnár	 Anikó	 az	 Őt	 érintő	
köztartozásmentes	 adatbázisba	 bejelentkezésének	 tudomásul	
vételére		vonatkozó	szavazásban	részt	vegyen.	
	
Határidő:	értelemszerű	
Felelős:	polgármester	

	
 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)Hirdető	tábla	

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 109- 131    /2018 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 12.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
113/2018.(VI.21.)	határozata	

	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy Tariné Molnár Anikó Katalin 3060 Pásztó 
Gyöngyösi út 11. szám alatti lakos Tar Község 
Önkormányzat Képviselője a köztartozását rendezte, 
valamint azt is tudomásul veszi, hogy köztartozásmentes 
adatbázisba bejelentkezett. A Képviselő-testület az eljárást 
lezárja. 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.)Irattár	
3.)Hirdető	tábla	

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 132    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 12.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
114/2018.(VI.21.)	határozata	
A	 Képviselő-testület	 Tóth	 József	 képviselő	 személyes	
érintettségének	 bejelentését	 tudomásul	 veszi,	 hozzájárul	
ahhoz,	 hogy	 Tóth	 József	 az	 általa	 előterjesztett	 támogatási	
kérelem	elbírálására		vonatkozó	szavazásban	részt	vegyen.	
	
Határidő:	értelemszerű	
Felelős:	polgármester	

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)Hirdető	tábla	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 133    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 12.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
115/2018.(VI.21.)	határozata	

 
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	megismerte	és	
megtárgyalta	Veszelovszky	 Ferenc	 (3073	 Tar	 Táncsics	 út	 12.)	
és	 Tóth	 József	 (3073	 Tar	 Sport	 út	 17.)	 szám	 alatti	 lakosok	
kérelmét	és	az	alábbi	döntést	hozza:	

Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 az	
államháztartáson	kívüli	források	átvételéről	és	átadásáról	szóló	
10/2015.	 (V.6.)	 önkormányzati	 rendeletében	 foglaltaknak	
megfelelően	Veszelovszky	Ferenc	(3073	Tar	Táncsics	út	12.)	és	
Tóth	József	(3073	Tar	Sport	út	17.)	szám	alatti	 lakosok	részére	
50.000	 Ft-ot	 biztosít	 az	 Öregfiúk	 labdarúgó	 kupa	
megrendezésére	 a	 település	 érdekében	 a	 2018.	 évi	
költségvetés	terhére.	

Határidő:	2018.	július	07.	

Felelős: polgármester 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Veszelovszky Ferenc Tar Táncsics út 12 
2.) Tóth József képviselő 
3.) Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
4.) Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
5.) Iratanyag 
6.)Irattár	
7.)Hirdető	tábla	

 
	

	



	

	

	

	

	

	

	

	


