
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109- 153      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 20-án megtartott rendkívüli 
üléséről készült 14. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
128/2018.(VII.4.)	határozata	
	
Tar	Község	Önkormányzat	Képviselő-testülete	a		
2018.július	20-i	ülésén	az	alábbi	napirendeket		
tárgyalja:	
1./	Javaslat	az	Önkormányzati	étkeztetési	fejlesztések	
támogatása	c.	pályázat	kapcsán	hozott	119/2018.(VII.3.)	
számú	határozat	módosítására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség.	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Bognár	Balázs	alpolgármester	
	
2./	 Javaslat	a	TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	azonosítószámú,	
a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	 erősítése	 a	 Zagyva	 mentén	
elnevezésű	 pályázatban	 a	 közbeszerzési	 szaktanácsadói	
feladatok	ellátására	 irányuló	beszerzése	 tárgyában	beszerzési	
eljárás	lezárására	és	nyertes	ajánlattevő	kiválasztására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség.	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Bognár	Balázs	alpolgármester	
	
3./	 Javaslat	a	TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	azonosítószámú,	
a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	 erősítése	 a	 Zagyva	 mentén	
elnevezésű	 pályázatban	 az	 eszközbeszerzésre	 irányuló	
beszerzése	 tárgyában	beszerzési	 eljárás	 lezárására	 és	 nyertes	
ajánlattevő	kiválasztására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség.	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Bognár	Balázs	alpolgármester	
	
4./	 Javaslat	a	TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	azonosítószámú,	
a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	 erősítése	 a	 Zagyva	 mentén	
elnevezésű	 pályázatban	 a	 szakmai	 anyagok	 elkészítésére	
irányuló	beszerzése	tárgyában	beszerzési	eljárás	lezárására	és	
nyertes	ajánlattevő	kiválasztására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség.	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Bognár	Balázs	alpolgármester	



	
5./	Javaslat	a	Tari	Örökzöld	Óvoda	alapító	okirata	módosító	
okiratának	elfogadására.	
A	határozat	elfogadása:	minősített	többség.	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Bognár	Balázs	alpolgármester	
	
6./Javaslat	a	Tari	Örökzöld	Óvoda	alapító	okiratának	egységes	
szerkezetbe	foglalására.		
A	határozat	elfogadása:	minősített	többség.	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Bognár	Balázs	alpolgármester	
 
 
Zárt ülés napirendje: 
 
1./ Javaslat az Antal Bálint Gergely 3073 Tar, 
Köztársaság út 26. föld kérelmével kapcsolatos 
117/2018.(VI.21.) önkormányzatai határozat 
módosítására. 
A	határozat	elfogadása:	minősített	többség.	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Bognár	Balázs	alpolgármester	

	
 
 

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

 
nevében és megbízásából: 
 
Bognár Balázs                                                                               Nagyné Kis Anita sk. 
alpolgármester sk.                                                                                  aljegyző 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. augusztus 2. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.)Irattár	
3)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109- 145      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 20-án megtartott rendkívüli 
üléséről készült 14. sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
129/2018.(VII.20.)	határozata	
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Javaslat az Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatására c. pályázat benyújtásáról szóló 
119/2018.(VII.04.) számú határozat módosítása a Magyar 
Államkincstár   NOGAHI/303-34/2018. számú 
hiánypótlása kapcsán és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet 
II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 
érkezett hiánypótlás felszólításra a 119/2018.(VII.04.) 
határozata 3.) pontjában lévő „ a projekt  előkészítésére, a 
tervezésére, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához, a 
használatba vételhez szükséges egyéb, nem az építési cél 
megvalósításához kapcsolódó közvetlen engedélyek 
költségeire, a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos 
befizetésekre, díjakra és a projektmenedzsment költségre a 
támogatási összeg legfeljebb 3 %-a fordítható” 
szövegrészt hatályon kívül helyezi.  
 
2. A Képviselő-testület  
-az összesen soron 35.200.000 Ft helyett 34.236.312 Ft-ot, 
-a támogatás (95%) soron 33.440.000 Ft helyett 
32.524.496 Ft-ot, 
-a saját erő (5%) soron 1.760.000 Ft helyett 1.711.816 Ft-
ot határoz meg. 
 
3. A képviselő-testület a 119/2018.(VII.04.) határozat 6.) 
pontját az alábbiak szerint kiegészíti: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a 
megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni 
ütemezését: 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 



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

 
nevében és megbízásából: 
 
Bognár Balázs                                                                               Nagyné Kis Anita sk. 
alpolgármester sk.                                                                                  aljegyző 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 23. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.) Pályázati anyag 
3.)Irattár	
4)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109- 152      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 20-án megtartott rendkívüli 
üléséről készült 14. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
130/2018.(VII.20.)	határozata	

	

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén  elnevezésű pályázatban a közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátásáre irányuló beszerzése 
tárgyában beszerzési eljárás 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-5.3.1-16-NG1-
2017-00003	 azonosítószámú,	 a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	
erősítése	 a	 Zagyva	 mentén	 elnevezésű	 pályázat	 keretében	 a	
közbeszerzési	 szaktanácsadói	 feladatok	 ellátása	
vonatkozásában	a	beszerzési	eljárás	eredményes.	

2. Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 mint	
Döntéshozó	testület	megállapítja,	hogy	a		
	
	1.	Quadrát	Kft.	
Székhely:	3100	Salgótarján,	Mártírok	útja	4.	
E-mail:	quadrat@chello.hu	info@quadratkft.hu	
	
2.Palóc	Projekt	Szolgáltató	Kft.	
Székhely:	3170.	Szécsény,	Dózsa	György	út	8.	
E-mail:	kolosine@gamil.com	
	
3.	Márkus	és	társai	Kft.	
Székhely:	3104	Salgótarján,	Május	1.	út	73.	
E-mail:	markusp@chello.hu	
ajánlata	 érvényes,	 az	 ajánlattételi	 feltételeknek	 megfelelnek,	
szerződéskötésre	alkalmasak.	
Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 mint	
Döntéshozó	 testület	 megállapítja,	 hogy	 a	 TOP-5.3.1-16-NG1-
2017-00003	 azonosítószámú,	 a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	
erősítése	a	 Zagyva	mentén	 	 elnevezésű	pályázat	 keretében	 	 a	
közbeszerzői	szaktanácsadói	feladatok	ellátása	vonatkozásában		
a	 beszerzési	 eljárásra	 vonatkozó	 ajánlattételi	 felhívásban	
meghatározott	 bírálati	 szempont	 alapján	 a	 legalacsonyabb	



összegű	 ellenszolgáltatást	 a	 Márkus	 és	 társai	 Kft.	 Székhely:	
3104	Salgótarján,	Május	1.	út	73.	adta.	

3. A	Képviselő-testület	felhatalmazza	a	polgármestert	a	szerződés	
megkötésére	 és	 aláírására,	 továbbá	 valamennyi	 szükséges	
intézkedés	megtételére.		
A			Márkus	és	társai	Kft.	Székhely:	3104	Salgótarján,	Május	1.	út	
73.	-t	a	szerződésben	foglaltak	teljesítése	esetén	nettó:	490.00	
Ft	,	bruttó:	622.300	Ft	(ÁFÁ-val	együtt)	díjazás	illeti	meg.	
	
Felelős:		 Turopoli	Zsolt	polgármester	
Határidő:		 értelemszerű	

 
 

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

 
nevében és megbízásából: 
 
Bognár Balázs                                                                               Nagyné Kis Anita sk. 
alpolgármester sk.                                                                                  aljegyző 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. augusztus 2. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.) Pályázati anyag 
3.)Irattár	
4)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109- 151      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 20-án megtartott rendkívüli 
üléséről készült 14. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
131/2018.(VII.20.)	határozata	

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén  elnevezésű pályázatban  az 
eszközbeszerzésre irányuló beszerzése tárgyában 
beszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására című javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

4. Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 mint	
Döntéshozó	 testület	 megállapítja,	 hogy	 a	 TOP-5.3.1-16-NG1-
2017-00003	 azonosítószámú,	 a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	
erősítése	a	Zagyva	mentén	elnevezésű	pályázat	keretében	 	az	
eszközbeszerzés	 vonatkozásában	 	 a	 beszerzési	 eljárás	
eredményes.	

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

a.) Irodamix	Hungary	Kft.	
8900	Zalaegerszeg,	Holló	utca	7.	
Adószám:	13941859-2-20	
Képviselő:	Szalai	Csaba	Géza	
E-mail:	irodamix@zelkanet.hu	

	SMH	Trade	Kft.	
1096	Budapest,	Haller	utca	78.	6/24	
Adószám:	26087748-2-43	
Képviselő:	Szalay	Dávid	
E-mail:	info@smhtradekft.hu	

		
b.) Profilmax	Team	Kft.	

1047	Budapest,	Baross	utca	91-95.	
Adószám:	25380505-2-41		
Képviselő:	Nagy	László	
E-mail:	profilmax1@t-online.hu	

		
c.) Etanol	Kft.	

8200	Veszprém,	Fenyves	utca	1.	
Adószám:		11765909-2-19		
Képviselő:	Serfőző	Sándor	
E-mail:	etanolkft@gmail.com	

		



d.) Joós	László	ev.	
8960	Lenti,	Szombathelyi	út	89.	
Adószám:	54784624-1-40	
E-mail:	laszlo.joos.16@gmail.com	

ajánlata	 érvényes,	 az	 ajánlattételi	 feltételeknek	 megfelelnek,	
szerződéskötésre	alkalmasak.	
	
Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 mint	
Döntéshozó	 testület	 megállapítja,	 hogy	 a	 TOP-5.3.1-16-NG1-
2017-00003	 azonosítószámú,	 a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	
erősítése	a	Zagyva	mentén	 	elnevezésű	pályázat	keretében	 	az	
eszközbeszerzés	 vonatkozásában	 	 a	 beszerzési	 eljárásra	
vonatkozó	 ajánlattételi	 felhívásban	 meghatározott	 bírálati	
szempont	 alapján	 	 a	 legalacsonyabb	 árat	 az	 SMH	 Trade	 Kft.	
1096	Budapest	Haller	utca	78.	6/24.	adta.	
	

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

7. Az	 SMH	 Trade	 Kft-t	 1096	 Budapest	 Haller	 utca	 78.	 6/24-t	 a	
szerződésben	foglaltak	teljesítése	esetén	nettó:	5.760.535	Ft	 ,	
bruttó:	7.315.879,45	(ÁFÁ-val	együtt)	díjazás	illeti	meg.	
	

	
Felelős:		 Turopoli	Zsolt	polgármester	
Határidő:		 értelemszerű	

 
 

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

 
nevében és megbízásából: 
 
Bognár Balázs                                                                               Nagyné Kis Anita sk. 
alpolgármester sk.                                                                                  aljegyző 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. augusztus 2. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.) Pályázati anyag 
3.)Irattár	
4)Hirdető	tábla	

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109- 150      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 20-án megtartott rendkívüli 
üléséről készült 14. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
132/2018.(VII.20.)	határozata	

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén  elnevezésű pályázatban   a szakmai 
anyagok elkészítésére irányuló beszerzés tárgyában a 
beszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására című javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
	

8. Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 mint	
Döntéshozó	 testület	 megállapítja,	 hogy	 a	 TOP-5.3.1-16-NG1-
2017-00003	 azonosítószámú,	 a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	
erősítése	a	 Zagyva	mentén	 	 elnevezésű	pályázat	 keretében	 	 a	
szakmai	 anyagok	 elkészítése	 vonatkozásában	 a	 beszerzési	
eljárás	mind	a	négy	részre	eredményes.	
	

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

a.)Hazai	Pálya	Gazdasági	Tanácsadó	Kft.		
1163	Budapest	Ágoston	Péter	u.	6/2.	
	

	b.)Tempo-Consulting	Tanácsadó	és	Szolgáltató	Kft.	
2194 	Tura	Erdész	u.	8.	

	
c.)Novus	Consulting	Korlátolt	Felelősségű	Társaság	Budapest		
Pacsirtamező	utca	3-11.	7.	em.	34.	

	
d.)INCENTRO	Innováció	Menedzsment		Kereskedelmi	és		
Szolgáltató	Kft.	2083	Solymár	Kálvária	u.	70/a.	

	
e.)	Commercial	Development	System	Kft.	1144	Budapest	Ond			
Vezér	útja	13-15.	

	
ajánlata	 valamennyi	 részre	 érvényes,	 az	 ajánlattételi	
feltételeknek	megfelelnek,	szerződéskötésre	alkalmasak.	
	
Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 mint	



Döntéshozó	 testület	 megállapítja,	 hogy	 a	 TOP-5.3.1-16-NG1-
2017-00003	 azonosítószámú,	 a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	
erősítése	 a	 Zagyva	mentén	 	 elnevezésű	 pályázat	 keretében	 	 a	
szakmai	 anyagok	 elkészítése	 vonatkozásában	 	 a	 beszerzési	
eljárásra	 vonatkozó	 ajánlattételi	 felhívásban	 meghatározott	
bírálati	szempont	alapján:	
	
1.	rész:	Stratégiák	átnézése,	kiegészítése:	nettó:	2.000.000	Ft,	
bruttó	2.540.000	Ft	összeggel	a	Hazai	Pálya	Gazdasági	
Tanácsadó	Kft.	-1163	Budapest	Ágoston	Péter	u.	6/2.-	ajánlati	
ára	a	legalacsonyabb.	
2.	rész:	Cselekvési	terv	elkészítése	a	hozzá	kapcsolódó	
interjúkkal,	felmérésekkel:	nettó:	750.000	Ft,	bruttó:	952.500	
Ft	összeggel	a	Hazai	Pálya	Gazdasági	Tanácsadó	Kft.	-1163	
Budapest	Ágoston	Péter	u.	6/2.-	ajánlati	ára	a	legalacsonyabb.	
3.	rész	Közrend	helyzetelemzés:	nettó:	800.000	Ft,	bruttó:	
1.016.000	Ft,	összeggel	a	Hazai	Pálya	Gazdasági	Tanácsadó	Kft.	
-1163	Budapest	Ágoston	Péter	u.	6/2.-	ajánlati	ára	a	
legalacsonyabb.	
4.	rész:	 	Történeti	feltárás:	nettó	3.200.000	Ft,	4.064.000	Ft,	
összeggel	a	Hazai	Pálya	Gazdasági	Tanácsadó	Kft.	-1163	
Budapest	Ágoston	Péter	u.	6/2.-	ajánlati	ára	a	legalacsonyabb.	
	

10. A	 Hazai	 Pálya	 Gazdasági	 Tanácsadó	 Kft-t	 a	 szerződésben	
foglaltak	 teljesítése	 esetén	 Tar	 Község	 Önkormányzata	
részéről	az	díjazás	illeti	meg:	
1.	rész:	Stratégiák	átnézése,	kiegészítése	nettó:	400.000	Ft,	
bruttó		
2.	rész:	Cselekvési	terv	elkészítése	a	hozzá	kapcsolódó	
interjúkkal,	felmérésekkel	nettó:	150.000	Ft	
3.	rész	Közrend	helyzetelemzés	nettó:	160.000	Ft	
4.	rész:	Történeti	feltárás	nettó	640.000	Ft.	
Összesen	nettó	1.350.000	Ft,	bruttó:1.714.500	Ft.	
	

11. A	Képviselő-testület	felhatalmazza	a	polgármestert	a	szerződés	
megkötésére	 és	 aláírására,	 továbbá	 valamennyi	 szükséges	
intézkedés	megtételére.		
	
Felelős:		 Turopoli	Zsolt	polgármester	
Határidő:	értelemszerű	

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

 
nevében és megbízásából: 
 
Bognár Balázs                                                                               Nagyné Kis Anita sk. 
alpolgármester sk.                                                                                  aljegyző 
 



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. augusztus 2. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.) Pályázati anyag 
3.)Irattár	
4)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
 
Iktatószám: 109- 147      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 20-án megtartott rendkívüli 
üléséről készült 14. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
133/2018.(VII.20.)	határozata	
	
Tar	Község	Önkormányzatának	Képviselő-testülete	figyelemmel	
a	 nemzeti	 köznevelésről	 szóló	 2011.	 évi	 CXC.	 törvény	
rendelkezéseiben	 előírt	 feladatok	 ellátására,	 valamint	 az	
államháztartásról	 szóló	 2011.	 évi	 CXCV.	 törvény	 8.§-a	 és	 9.§-a	
és	 az	 államháztartásról	 szóló	 törvény	 végrehajtásáról	 szóló	
368/2011.(XII.31.)	Korm.	rendelet	5.§-a	alapján	a	Tari	Örökzöld	
Óvoda	 alapító	 okiratának	 módosító	 okiratát	 a	 törzskönyvi	
nyilvántartásba	 történő	 bejegyzés	 napjának	 hatályával	 -	 a	
melléklet	szerinti	tartalommal	-	jóváhagyja.	
	
A	 Képviselő-testület	 megbízza	 a	 polgármestert	 és	 a	 jegyzőt	 a	
Magyar	 Államkincstár	 által	 vezetett	 közhiteles	 törzskönyvi	
nyilvántartásba	történő	bejegyzési	feladatok	ellátásával.	
	
Határidő:	szöveg	szerint	
Felelős:	polgármester,	jegyző	

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 23. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Nagyné Kis Anita 
aljegyző 

A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.) Pályázati anyag 
3.) Örökzöld Óvoda TAr 
4.)Irattár	
5)Hirdető	tábla	

	

 
 



A	133/2018.(VII.20.)	határozat	melléklete	
	
Okirat	száma:	AOM/1/2018	

Módosıt́ó	okirat	
A	 Tari	 Örökzöld	 Óvoda,	 a	 Tar	 Község	 Önkormányzata	 által	 2016.	 február	 15.	 napján	
kiadott,	 	 472-2/2016.	 számú	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	 –	 Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testületének	 …../2018.	 (VII.	
20.)	számú	határozatára	figyelemmel	–	a	következők	szerint	módosítom:	

	

1. Az	 alapító	 okirat	 preambulumában	 a	 „Tari	 Örökzöld	 Óvoda”	 szövegrész	 helyébe	 a	
„Tari	Örökzöld	Óvoda	és	Konyha”	szövegrész	lép.		

2. Az	alapító	okirat	1.1.1.	pontjában	a	„Tari	Örökzöld	Óvoda”	szövegrész	helyébe	a	„Tari	
Örökzöld	Óvoda	és	Konyha”	szövegrész	lép.	

3. Az	alapító	okirat	1.1.	pontja	a	következő	1.1.2.	alponttal	egészül	ki:	

„1.1.2.	rövidıt́ett	neve:	TOF OG ”	

4. Az	alapító	okirat	1.2.	pontja	a	következő	1.2.2.	alponttal	egészül	ki:	

„1.2.2.	telephelye(i):	

	 telephely	megnevezése	 telephely	cıḿe	

1	 Konyha	 3073.	Tar	Liget	út	3.”	

5. Az	 alapító	 okirat	 4.1.	 pontja	 a	 következő	 mondattal	 egészül	 ki:	 „Óvodai	 intézményi	
közétkeztetés,	 iskolai	 intézményi	 közétkeztetés	 és	 szünidei	 intézményen	 kívüli	 étkeztetés	
rászoruló	gyermekek	részére	a	gyermekek	védelméről	és	gyámügyi	igazgatásról	szóló	1997.	
évi	XXXI.	törvény	21.	§	(1)	bekezdés	b),	e),	g)	pontja	alapján.”	

6. Az	alapító	okirat	4.3.	pontja	a	következő	mondatokkal	egészül	ki:	
„Az	 óvodai	 ellátottak	 és	 a	 köznevelési	 intézményben	 tanuló	 ellátottak	 részére	 biztosıt́ott	
étkezéssel	összefüggő	feladatok	ellátása.	

A	 köznevelési	 intézményben	 a	 pedagógusok	 és	 más	 munkavállalók	 részére	 biztosıt́ott	
étkezéssel	összefüggő	feladatok	ellátása.	

A	 rászoruló	 gyermekek	 intézményen	 kıv́üli	 szünidei	 étkeztetésének	 biztosıt́ásával	
összefüggő	feladatok	ellátása.”	

7. Az	alapító	okirat	4.4.	pontjába	foglalt	táblázat	a	következő	1,2,3	sorokkal	egészül	ki	a	
további	szerkezeti	egységek	számozásának	értelemszerű	megváltozásával:		

„1	 041231	 Rövid	időtartamú	közfoglalkoztatás	

2	 041232	 Start-munka	program	-	Téli	közfoglalkoztatás	

3	 041233	 Hosszabb	időtartamú	közfoglalkoztatás”	

	



8. Az	alapító	okirat	4.6.	pontja	elhagyásra	kerül.	
9. Az	 alapító	 okirat	 5.1.	 pontjában	 a	 „Az	 óvodavezetőt	 a	 képviselő-testület	 nevezi	 ki	 –	 a	

vonatkozó	 jogszabályok	 szerint	 határozott	 időre,	 pályázati	 eljárás	 útján.”	 szövegrész	
helyébe	 a	 „Az	 óvodavezetőt	 a	 képviselő-testület	 nevezi	 ki	 –	 a	 vonatkozó	 jogszabályok	
szerint	 határozott	 időre	 –	 legfeljebb	 5	 év	 –,	 pályázati	 eljárás	 útján.	 A	 fenntartó	
közalkalmazotti	 jogviszony	keretében	 foglalkoztatja	a	vezetőt,	 felette	a	munkáltató	 jogkört,	
vezetői	 megbízás,	 felmentés,	 vezetői	 megbízás	 visszavonása,	 az	 összeférhetetlenség	
megállapítása,	 fegyelmi	 eljárás	 megindítása,	 a	 fegyelmi	 büntetés	 kiszabása	 tekintetében	 a	
Képviselő-testület,	 az	 egyéb	 munkáltatói	 jogokat	 a	 polgármester	 gyakorolja.”	 szövegrész	
lép.	

10. Az	alapító	okirat	5.2.	pontjába	foglalt	táblázat	a	következő	2,	3,	4	sorokkal	egészül	ki:	

„2	 munkaviszony	 a	Munka	törvénykönyvéről	szóló	2012.	évi	I.	törvény		

3	 megbıźási	jogviszony	 a	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvény	

4	
közfoglalkoztatási	jogviszony	 a	közfoglalkoztatásról	és	a	közfoglalkoztatáshoz	

kapcsolódó,	valamint	egyéb	törvények	módosıt́ásáról	
szóló	2011.	évi	CVI.	törvény”	

11. Az	alapító	okirat	6.2.	pontjába	foglalt	táblázatban	a	

„1	 Tari	OF rökzöld	OG voda	 	 60	fő”	

szövegrész	helyébe	a	

„1	 Tari	OF rökzöld	OG voda	és	Konyha	 	 50	fő	(2	csoport)”	

szövegrész	lép.	

12. Az	alapító	okirat	6.3.	pontjába	foglalt	táblázat	a	következő	2.	sorral	egészül	ki.	

„2	 3073	Tar,	Liget	út	3.	 660/3	 vagyon	
használati	joga	

főzőkonyha”	

	

	

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

Kelt:	Tar,	2018.	július	23.	

P.H.	

Turopoli	Zsolt	

polgármester		
	

 



 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109-146       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 20-án megtartott rendkívüli 
üléséről készült 14. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
134/2018.(VII.20.)	határozata	
Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete	 a	
figyelemmel	 a	 nemzeti	 köznevelésről	 szóló	 2011.	 évi	 CXC.	
törvény	 rendelkezéseiben	 előírt	 feladatok	 ellátására,	 valamint	
az	államháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	8.§-a	és	9.§-
a	 és	 az	 államháztartásról	 szóló	 törvény	 végrehajtásáról	 szóló	
368/2011.(XII.31.)	Korm.	rendelet	5.§-a	alapján	a	Tari	Örökzöld	
Óvoda	 egységes	 szerkezetű	 alapító	 okiratát	 a	 törzskönyvi	
nyilvántartásba	 történő	 bejegyzés	 napjának	 hatályával	 -	 a	
melléklet	szerinti	tartalommal	-	jóváhagyja.	
	
A	 Képviselő-testület	 megbízza	 a	 polgármestert	 és	 a	 jegyzőt	 a	
Magyar	 Államkincstár	 által	 vezetett	 közhiteles	 törzskönyvi	
nyilvántartásba	történő	bejegyzési	feladatok	ellátásával.	
	
Határidő:	szöveg	szerint	
Felelős:	polgármester	
														jegyző	

	
 

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 23. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 
 
A határozatról értesülnek:      Kis Zsoltné 
1.) Iratanyag       ig.fm 
2.) Pályázati anyag 
3.) Örökzöld Óvoda Tar 
4.)Irattár	
5)Hirdető	tábla	

 
 



A	134/2018.(VII.20.)	határozat	melléklete.	
Okirat	száma:	AO/1/2018.	

Alapıt́ó	okirat	
módosıt́ásokkal	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	és	Konyha	
alapító	okiratát	a	következők	szerint	adom	ki:	

1. A	költségvetési	szerv	
megnevezése,	székhelye,	telephelye	

1.1. A	költségvetési	szerv	
1.1.1. megnevezése:	Tari	Örökzöld	Óvoda	és	Konyha	
1.1.2. rövidített	neve:	TÖÓ	

1.2. A	költségvetési	szerv	
1.2.1. székhelye:	3073	Tar,	Szondy	György	út	156.	
1.2.2. telephelye(i):	

	 telephely	megnevezése	 telephely	cıḿe	

1	 Konyha	 3073	Tar,	Liget	út	3.	

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. megnevezése:	Tar	Község	Önkormányzata	
2.2.2. székhelye:	3073	Tar,	Szondy	György	út	92.	

3. A	költségvetési	szerv	irányítása,	felügyelete	

3.1. A	költségvetési	szerv	irányító	szervének	



3.1.1. megnevezése:	Tar	Község	Önkormányzatának	Képviselő-testülete	
3.1.2. székhelye:	3073	Tar,	Szondy	György	út	92.	

3.2. A	költségvetési	szerv	fenntartójának	
3.2.1. 	megnevezése:	Tar	Község	Önkormányzata	
3.2.2. székhelye:	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.	 Óvodai	 intézményi	 közétkeztetés,	 iskolai	
intézményi	közétkeztetés	és	szünidei	intézményen	kívüli	étkeztetés	rászoruló	gyermekek	
részére	a	gyermekek	védelméről	 és	gyámügyi	 igazgatásról	 szóló	1997.	 évi	XXXI.	 törvény	
21.	§	(1)	bekezdés	b),	e),	g)	pontja	alapján.	

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.	
Az	 óvodai	 ellátottak	 és	 a	 köznevelési	 intézményben	 tanuló	 ellátottak	 részére	 biztosıt́ott	
étkezéssel	összefüggő	feladatok	ellátása.	

A	 köznevelési	 intézményben	 a	 pedagógusok	 és	 más	 munkavállalók	 részére	 biztosıt́ott	
étkezéssel	összefüggő	feladatok	ellátása.	

A	 rászoruló	 gyermekek	 intézményen	 kıv́üli	 szünidei	 étkeztetésének	 biztosıt́ásával	
összefüggő	feladatok	ellátása.		

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

funkciószám	
kormányzati	funkció	megnevezése	

1	 041231	 Rövid	időtartamú	közfoglalkoztatás	

2	 041232	 Start-munka	program	-	Téli	közfoglalkoztatás	

3	 041233	 Hosszabb	időtartamú	közfoglalkoztatás	



4	 091110	 OG vodai	nevelés,	ellátás	szakmai	feladatai	

5	 091120	 Sajátos	nevelési	igényű	gyermekek	óvodai	nevelésének,	ellátásának	
szakmai	feladatai		

6	 091130	 Nemzetiségi	óvodai	nevelés,	ellátás	szakmai	feladatai	

7	 091140	 OG vodai	nevelés,	ellátás	működtetési	feladatai		

8	 096015	 Gyermekétkeztetés	köznevelési	intézményben	

9	 096025	 Munkahelyi	étkeztetés	köznevelési	intézményben	

10	 104037	 Intézményen	kívüli	gyermekétkeztetés		

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

	

	

	

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	–	legfeljebb	5	év	–,	pályázati	eljárás	útján.	
A	 fenntartó	 közalkalmazotti	 jogviszony	 keretében	 foglalkoztatja	 a	 vezetőt,	 felette	 a	
munkáltató	 jogkört,	 vezetői	 megbízás,	 felmentés,	 vezetői	 megbízás	 visszavonása,	 az	
összeférhetetlenség	 megállapítása,	 fegyelmi	 eljárás	 megindítása,	 a	 fegyelmi	 büntetés	
kiszabása	tekintetében	a	Képviselő-testület,	az	egyéb	munkáltatói	jogokat	a	polgármester	
gyakorolja.	

5.2. A	költségvetési	szervnél	alkalmazásban	álló	személyek	jogviszonya:	
	 foglalkoztatási	jogviszony	 jogviszonyt	szabályozó	jogszabály	

1	

közalkalmazotti	jogviszony	 a	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	
törvény,	a	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	
XXXIII.	törvény	végrehatása	tárgyában	kiadott	326/2013.	
(VIII.	30.)	Korm.	rendelet	

2	 munkaviszony	 a	Munka	törvénykönyvéről	szóló	2012.	évi	I.	törvény		

3	 megbıźási	jogviszony	 a	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvény	

4	
közfoglalkoztatási	jogviszony	 a	közfoglalkoztatásról	és	a	közfoglalkoztatáshoz	

kapcsolódó,	valamint	egyéb	törvények	módosıt́ásáról	
szóló	2011.	évi	CVI.	törvény	



6. A	köznevelési	intézményre	vonatkozó	rendelkezések	

6.1. A	köznevelési	intézmény	
6.1.1. típusa:	óvoda	
6.1.2. alapfeladatának	 jogszabály	 szerinti	 megnevezése:	 Óvodai	 nevelés,	 nemzetiséghez	

tartozók	 óvodai	 nevelése,	 a	 többi	 gyermekkel,	 tanulóval	 együtt	 nevelhető	 sajátos	
nevelési	igényű	gyermekek	óvodai	nevelése.	

6.1.3. 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.	

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

	 feladatellátási	hely	megnevezése	 tagozat	megjelölése	 maximális	gyermek-,	
tanulólétszám	

1	 Tari	OF rökzöld	OG voda	és	Konyha	 	 50	fő	(2	csoport)	

6.3. A	feladatellátást	szolgáló	ingatlanvagyon:	

	

ingatlan	cıḿe	 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	

2	 3073	Tar,	Liget	út	3.	 660/3	 vagyon	
használati	joga	

főzőkonyha	

 
 
 


