
1 
 

Iktatószám: ….............../2018. 
 

19. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-i rendes 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
tanácsterm 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 
 
Jelen vannak: 
Turopoli Zsolt               polgármester 
Bognár Balázs    alpolgármester 
Ágasávri Zsolt   képviselő 
Dr.Román Kinga   képviselő 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József     képviselő 
 
Meghívottak: 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita   aljegyző 
Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 
Lőrincz Gábor    képviselői mandátumot szerzett képviselő 
 
1 érdeklődő állampolgár 
 
Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat és az érdeklődő lakost. Balog László 
lemondása miatt 1 képviselői hely betöltetlen, köszöntöm Lőrincz Gábort, várhatóan 
képviselői mandátumot szerzőt, az ülést megnyitom.  
 
A Helyi Választási Bizottság a tegnapi napon tartott ülést és megállapította, hogy a 
következő legtöbb szavazatot kapott jelölt Lőrincz Gábor. Lőrincz Gábor nyilatkozott 
arról, hogy a mandátumot elfogadja. 
 
A mandátum kiosztásáról a határozat megszületett, péntek 16.00 óráig lehet ellene 
kifogást benyújtani. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 képviselő jelen van.  
 
Javaslom a 2018. évi üléstervben szeptember 19-re tervezett 1./ napirend ne kerüljön 
megtárgyalásra, mivel azt az augusztus 22-i ülésen tárgyaltuk és elfogadásra került. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2018. évi ülésterve 
szeptember 19-i ülésre tervezett 1./ napirend levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a 
képviselő testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
159/2018.(IX.19.) határozata 
A képviselő-testület a 208/2017.(XII.18.) számú 
határozatával elfogadott üléstervében a szeptember 19-ére 
tervezett ülés 1./ „Javaslat Gördülő fejlesztési terv 
elkészítésének jóváhagyására és véleményezésére. „ című 
napirendi pontot napirendjéről leveszi. 
 

Ennek megfelelően a további napirendi pontok számozása eggyel előre csúszik. 
 
Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti  nyílt ülés napirendjét egészítsük ki. az 
alábbi napirendekkel: 
 
13./ Javaslat a Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesületéhez történő csatlakozásra. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
14./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítószámú a Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskoa energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt vonatkozásában a tervezett 
közbeszerzési eljárások előkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás elfogadására, a 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói közbeszerzési feladatok ellátására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15./ Tari Kodály Zoltán Általános Iskola részére, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci 
Egyházmegyei Karitasz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös, Földforgatók 2018-
2021. elnevezésű iskolakert létrehozására és működtetésére irányuló pályázathoz 
szándéknyilatkozat kiadása a Tar 656 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kertjének használatba 
adásának utólagos jóváhagyása. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
16./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú „MÁTRA NYUGATI 
KAPUJA” című pályázat keretében- a „Turisztikai létesítmények kivitelezése- építési 
beruházás” tárgyában a Kbt. 115 § szerinti – közbeszerzési eljárás lezárására és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a  módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
160/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
szeptember 19-i ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 

 
1./ Javaslat Tar Község településfejlesztési koncepciójának 
elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat Tar településrendezési eszközök felülvizsgálata 
környezeti értékelésének elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat Tar Község településszerkezeti tervének 
megállapítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat Tar Község Önkormányzata Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat Tar Község Önkormányzata óvodavezetői 
állásra kiírt pályázatának eredménytelenné nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői 
megbízására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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7./ Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatási 
igényének benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat az Egererdő Zrt. pénzügyi támogatásának 
elfogadására, valamint együttműködési és úthasználati 
megállapodás megkötésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Javaslat a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szüksége erő- és 
munkagépek beszerzése című felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról szóló 23/2017. (II.2.) számú 
határozat módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat a 3073 Tar, Rákóczi út kétirányúsítására.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat Tar Község Önkormányzata, valamint a 
Magyar Posta Zrt. között létrejött postafiók bérleti 
szerződés jóváhagyására.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Javaslat a Pokoljáró Tar Lőrinc teljesítménytúra 
támogatás nyújtásának utólagos jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
13./ Javaslat a Dél-Nógrádi Önkormányzatok 
Egyesületéhez történő csatlakozásra. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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14./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 
azonosítószámú a Tari Kodály Zoltán Általános Iskoa 
energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt 
vonatkozásában a tervezett közbeszerzési eljárások 
előkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás 
elfogadására, a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói közbeszerzési feladatok ellátására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15./ Tari Kodály Zoltán Általános Iskola részére, az 
Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitasz 
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös, Földforgatók 
2018-2021. elnevezésű iskolakert létrehozására és 
működtetésére irányuló pályázathoz szándéknyilatkozat 
kiadása a Tar 656 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kertjének 
használatba adásának utólagos jóváhagyása. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
16./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító 
számú „MÁTRA NYUGATI KAPUJA” című pályázat 
keretében- a „Turisztikai létesítmények kivitelezése- 
építési beruházás” tárgyában a Kbt. 115 § szerinti – 
közbeszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község településfejlesztési koncepciójának elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Településfejlesztési koncepció a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község településfejlesztési koncepciójának 
elfogadására vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja. 
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Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tar Község településfejlesztési 
koncepciójának elfogadására vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a  Tar Településfejlesztési koncepció 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
161/2018.(IX.19.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
beérkezett államigazgatási és partneri vélemények 
elfogadásával Tar Község településfejlesztési koncepcióját 
elfogadja. 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar településrendezési eszközök felülvizsgálata környezeti értékelésének 
elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Környezeti értékelés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények 
 
Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar településrendezési eszközök felülvizsgálata 
környezeti értékelésének elfogadására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tar településrendezési eszközök 
felülvizsgálata környezeti értékelésének elfogadására vonatkozó előterjesztést, azt a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tar településrendezési eszközök 
felülvizsgálata környezeti értékelésének   elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
162/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az egyes 
tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005.(I.11.) Korm.rendelet 10.§-a értelmében a 
településrendezési eszközökhöz készült környezeti 
vizsgálatot és környezeti értékelést az érdekelt 
államigazgatási szervek kifogás nélküli jóváhagyása után 
elfogadja, és felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, hogy a 
szükséges közzétételi intézkedéseket a településrendezési 
eszközök jóváhagyott munkarészével együtt tegye meg.  
Felelős: Turopoli Zsolt 
Hataridő: azonnal 

 
3./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község településszerkezeti tervének megállapítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Településszerkezeti Terv a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar község Településszerkezeti Tervének 
megállapításáról szóló előterjesztést azt, a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tar község Településszerkezeti Tervének 
megállapításáról szóló előterjesztést azt, a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község településszerkezeti 
tervének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2018.(IX.19.) határozata 
Tar község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
Tar község Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1-6. 
melléklete szerint állapítja meg. 

A Településszerkezeti Terv  

1. melléklete a szerkezeti terv leírása, 
2. melléklete a változások, 
3. melléklete a település területi mérlege, 
4. melléklete a területrendezési tervvel való összhang 
igazolása, 
5. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás 
eredménye, 
6. melléklete a szerkezeti tervlap 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a településszerkezeti terv nyilvánosságáról, 
az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg az 
állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő 
államigazgatási szerveknek, valamint a partnerségi 
egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket. 

A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti Tar község Önkormányzata Képviselő-
testületének 37/2004. (XI.29) Kt. sz. határozatával 
elfogadott Településszerkezeti terve. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
A mellékletek a jegyzőkönyv külön mellékletét képezik. 
 
 
4./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének 
megalkotására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotására vonatkozó előterjesztést, azt a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Helyi Építési Szabályzat 
megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2018.(IX.24.) rendelete 
A Helyi Építési Szabályzatról. 
 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
5./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata óvodavezetői állásra kiírt pályázatának 
eredménytelenné nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Képviselő-testület a megüresedett óvodavezetői állásra írt ki pályázatot. A kiírásra a 
megadott határidőig nem érkezett pályázat, ezért javasolom annak eredménytelenné 
nyilvánítását. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr.Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata óvodavezetői 
állásra kiírt pályázatának eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó határozati javaslatot, azt 
a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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Nagyné Kis Anita aljegyző 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 
óvodavezetői állásra kiírt pályázatának eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó határozati 
javaslatot, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja az óvodavezetői állásra kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
164/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a alapján az óvodavezetői 
állásra kiírt pályázatot eredménytelenek nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
6./ N A P  R E N D 
Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői megbízására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester  
Nagyné Solti Angelika a személyét érintő kérdésben hozzájárult annak nyílt ülésen történő 
tárgyalásához. 
Az SzMSz szerinti személy megbízásáról kell most döntenünk. 
 
Hozzájáruló nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői 
megbízására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző  
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői 
megbízására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda 
intézményvezetői megbízására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-
testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
165/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta „a Javaslat 
a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői 
megbízására” vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 
hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény ( a továbbiakban Nkt.)  83. § (2) bekezdés f.) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § (2)  b) bekezdése alapján a Tari Örökzöld 
Óvoda  vezetői feladatainak ellátásával, a Tar Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével, az Nkt. 67.§-
ban foglaltaknak megfelelően Nagyné	Solti	Angelikát,		
2018. szeptember 20. napjától határozott időre, 2019. 
augusztus 15-ig 
a kinevezés szerinti munkaköre mellett megbízza a Tari 
Örökzöld Óvoda vezetői feladatainak ellátásával. 
 

2.) Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény , valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló  rendelkezései 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet szerint kell megállapítani. 
 

3.) Vezetői pótlékát 40%-ban állapítja meg. 
 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: polgármester 

 
7./ N A P I R E N D 
Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatási igényének benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
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Bognár Balázs alpolgármester 
A mai nappal lejáró számlákról van szó? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen. 
 
Vélemény  nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzatok rendkívüli 
támogatási igényének benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
166/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Javaslat az önkormányzatok rendkívüli 
támogatására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.10. pont alapján, 
5.338.880 Ft összegben támogatási igényt nyújt be. 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozza, hogy az igénylési feltételeket és a pályázati 
kiírásban foglaltakat megismerte, elfogadja, támogatási 
igényét annak alapján nyújtja be. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázatot készítse el és nyújtsa be. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

8./ N A P I R E N D 
Javaslat az Egererdő Zrt. pénzügyi támogatásának elfogadására, valamint 
együttműködési és úthasználati megállapodás megkötésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
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Dr. Román Kinga képviselő 
Hogy fogjuk rajtuk behajtani? Biztos, hogy megcsinálják? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Októberben folyik még termelés, utána helyreállítják az utat. Ezt ők vállalják, ez őket is 
kötelezi. 
 
Vélemény  nem volt. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Jó, mert ez az 5 millió semmi, ez egy jelképes összeg. Az, hogy 5 millióval hozzájárul az út 
fenntartásához, az nevetséges dolog. 5 millióból milyen utat lehet építeni? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Hosszú távú kapcsolatban gondolkodnak. 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja az Egererdő Zrt. pénzügyi 
támogatásának elfogadására, valamint együttműködési és úthasználati megállapodás 
megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
167/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat az EGERERDŐ Zrt. pénzügyi 
támogatásának elfogadására, valamint együttműködési 
és úthasználati megállapodás megkötésére” című 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete az 
EGERERDŐ Zrt. (3300 Eger Kossuth L. u. 18.) 
pénzeszköz átadást a határozat mellékletét képező 
együttműködési és úthasználati megállapodás szerinti 
tartalommal elfogadja, jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
együttműködési és úthasználati megállapodás aláírására, 
az abban foglaltak végrehajtására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
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A 167/2018.(IX.19.) határozat melléklete 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

ÉS 

ÚTHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
amely egyrészről  
név: Tar Község Önkormányzata 
székhely: 3073 Tar, Szondy György út 92 
adószám: 15735344-2-12 
bankszámlaszám: 11741024-15735344 
képv.: Turopoli Zsolt polgármester 
mint ingatlan tulajdonos, valamint 
másrészről  
név: EGERERDŐ ZRt. 
székhely: 3300. Eger, Kossuth L. u. 18. 
cégjegyzékszám: Cg. 10-10-020083 
adószám: 11164511-2-10 
bankszámlaszám: 10300002-10640630-49020014  
képv.: az önálló aláírási joggal rendelkező Dr. Jung László vezérigazgató 
a továbbiakban mint úthasználó, együttesen felek között jött létre az alábbi feltételekkel: 
 

I. Előzmények: 

1. Az ingatlan tulajdonos 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában állnak a Tar külterületi, 
lentebbi táblázatban felsorolt, út megjelölésű, ingatlanok. 

2.  
Helyrajzi szám Megnevezés Térmérték (m2) 

02 Kivett közút 0,9025 

05/6 Kivett út 0,1061 

06 Kivett közút 0,1389 

08/1 Kivett út 0,2755 

012/1 Kivett út 0,1052 

013 Kivett közút 0,6316 

015/28 Kivett közút 0,2087 

015/56 Kivett út 0,0536 
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015/61 Kivett út 0,0219 

016 Kivett közút 0,3316 

022/2 Kivett út 0,9591 

022/4 Kivett út 0,2628 

022/6 Kivett út 0,4333 

022/11 Kivett út 0,1604 

022/13 Kivett út 0,1021 

022/19 Kivett út 0,616 

022/22 Kivett út 0,1367 

024 Kivett közút 0,2083 

027/2 Kivett közút 0,1386 

027/12 Kivett út 0,1924 

027/21 Kivett út 0,4358 

029 Kivett közút 0,3602 

031 Kivett közút 0,0693 

032 Kivett közút 0,5074 

033 Kivett közút 0,0942 

038/4 Kivett út 0,1572 

040 Kivett közút 4,2041 

044 Kivett közút 1,0520 

046 Kivett közút 0,0588 

048 Kivett közút 0,017 

051/14 Kivett út 0,1168 

055 Kivett közút 0,1647 

059 Kivett közút 0,1446 

063 Kivett közút 1,0166 
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065 Kivett közút 0,1962 

070 Kivett közút 0,9058 

075 a) Kivett közút 0,1684 

077/3 Kivett út 0,0892 

078/10 Kivett út 0,1577 

079 Kivett közút 0,0644 

081 Kivett közút 0,6646 

085 Kivett közút 0,1441 

091 Kivett közút 1,2408 

0100 Kivett közút 0,2501 

0106 Kivett közút 0,1493 

0112 Kivett közút 0,1531 

0131 Kivett közút 0,2302 

0138/5 Kivett út 0,0170 

0138/7 Kivett út 0,1575 

0142/19 Kivett út 0,8859 

0142/27 Kivett út 0,7510 

0142/89 Kivett út 0,7323 

0144/110 Kivett út 0,2263 

0146/1 Kivett út 0,0266 

0151 Kivett közút 0,1104 

0,154 Kivett közút 0,5793 

0155 Kivett közút 0,1633 

1223 Kivett közút 0,0974 

1338 Kivett közút 0,2549 

1391 Kivett közút 0,1357 
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1419 Kivett közút 0,5143 

1427/1 Kivett út 0,0927 

2. Az I/1. pontban megjelölt ingatlanok tulajdonosa 2018/2019 év során, út alap és 
pályaszerkezet építési munkálatokat tervez.  

3. Az EGERERDŐ Zrt., mint erdőgazdálkodó Tar község külterületén Állami tulajdonú 
erdőterületek kezelését végzi. A községhatárba eső erdőterületek egy része az I/1. 
pontban megjelölt út ingatlanokon keresztül közelíthető meg. 

4. Az I/1. pontban megjelölt utakat a térség mezőgazdasági termelői, magán és állami 
erdőgazdálkodói közösen használják. 

II. Megállapodás 

1. Felek megállapodnak, hogy ingatlan tulajdonos úthasználati jogot biztosít az 
úthasználó számára a I/1 pontba körülírt út ingatlanokon. 

2. Ingatlan tulajdonos vállalja, hogy az úthasználó úthasználati jogát semmilyen módon 
nem korlátozza. 

 

3. Ingatlan tulajdonos jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, 
hogy I/1 pontban körülírt ingatlanokra az úthasználó EGERERDŐ Zrt javára az 
úthasználati jog ténye az Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

4. Úthasználó vállalja, hogy az utak felújításához 5.000.000 Ft, azaz öt-millió forint 
értékben – pénzeszköz átadás formájában - hozzájárul. 

5. Úthasználó vállalja, hogy az általa az úton bonyolított munkagép és tehergépjármű 
forgalomra visszavezethető, az útban bekövetkezett károk helyreállítását, 
karbantartását saját eszközeivel, saját költségére elvégzi.  

6. Amennyiben az útban keletkezett károk eredete nem egyértelműen az EGERERDŐ 
Zrt tevékenységére vezethető vissza, felek helyszíni bejárás során egyeztetnek a 
kárfelelősség mértékéről. 

7. A felek közötti jogviszony határozatlan időtartamra jön létre, melyet az ingatlan 
tulajdonos, csak abban az esetben mondhat fel, ha az úthasználó a jelen megállapodás 
5. pontjában vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. A felmondást minden esetben 
írásban kell közölni, legalább 90 napos felmondási határidővel.  

8. Felmondás esetén, amennyiben úthasználó a felmondási idő alatt teljesíti a 5.pontban 
vállalt kötelezettségeit, a felmondás automatikusan érvényét veszti. 

9. Jelen megállapodásban nem szabályozottakra a Ptk., illetve a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
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10. Felek jelen megállapodással kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítására 
megbízást adnak Dr. Gordos Csaba (3300 Eger, Törvényház utca 7.) ügyvédnek, 
egyben kijelentik, hogy az okiratban foglaltak, a tényleges ügyleti akaratuknak 
mindenben megfelelnek. 

Eger, 2018…….. 

 

________________________    __________________________  

Turopoli Zsolt        Dr. Jung László 

Polgármester       EGERERDŐ Zrt. vezérigazgató 

 
9./ N A P I R E N D 
 Javaslat a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szüksége erő- és 
munkagépek beszerzése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
23/2017. (II.2.) számú határozat módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopli Zsolt polgármester 
Kijött egy Kormányhatározat, amelyben az önrészt 10 %-ra módosították. A pályázatban volt 
egy traktor, amelyet nem támogattak, mivel annak beszerzését csak 1000 fő alatti települések 
esetében támogatták. A támogatási felületen módosítani kellett. A teljes összeg az útra 
49.844.668 Ft, változott. Változik az önerő is a támogatás összegének 10 %-ára, 4.984.469 Ft-
ra. A határozati javaslatban feltüntetett összeg kerekítés miatt 49.844.669 Ft-ra módosul. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 
külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése című 
felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 23/2017. (II.2.) számú határozat 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
 
 



19 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
168/2018.(IX.19.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP-6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
23/2017.(II.2.) számú határozatát a 1941849415 
iratazonosítójú módosított támogatói okirat figyelembevételével 
az alábbiak szerint módosítja: 

1.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 1. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„1./ Tar Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás 1. 
célterületére „Tuzson János Arborétumhoz vezető 077/3, 075, 
074, 063 hrsz.-ú külterületi utak fejlesztése Tar településen” 
címmel támogatási kérelmet nyújt be és valósít meg 
(továbbiakban: projekt).” 

2.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 2. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„2./ A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett 
projektet a 2017-2019 évben megvalósítja az alábbiak szerint:  

Az 1. célterületű projekt megvalósítási helyszínének 
pontos címe és helyrajzi száma: 
Tar 077/3 
Tar 075 
Tar 074 
Tar 063 hrsz.-ú külterületi út” 
       

3.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 3. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„3./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, a „Tuzson János Arborétumhoz vezető 077/3, 075, 
074, 063 hrsz.-ú külterületi utak fejlesztése Tar településen” 
elnevezésű projekthez az alábbi pénzügyi adatokkal:  

A projekt megvalósítási költsége:   
 49.844.668,- Ft 

A megítélt támogatás összege (90%):   
 44.860.200,- Ft 

A szükséges saját erő összege (10%):   
   4.984.469,- Ft 

A Képviselő-testület a saját erő összegét 4.984.469,- Ft 
összegben biztosítja, amelyet a költségvetési rendeletében 
megtervez és jóváhagy” 
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4.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 4. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„4./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendeletét - a fentiek 
figyelembevételével - terjessze elő.” 

5.) 23/2017. (II.2.) számú határozat 5. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„5./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos 
valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat 
megtételére.” 
 

6.) A 23/2017. (II.2.) számú határozat 6. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„6./ A támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 
az önkormányzat magára nézve kötelezően elismeri és 
betartja.” 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
10./ N A P I R E N D 
Javaslat a 3073 Tar, Rákóczi út kétirányúsítására.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A 11/2011.(III.13.) KöViM rendeletre hivatkozva 2,75 m lakott területen belül a sávonkénti 
útszélesség. Ez az önkormányzati utak kapcsán csak egy ajánlás, nem kötelező érvényű. 
Egyik fontos tényező a kikanyarodásnak a biztosítása, ez a Rákóczi utcai kereszteződésben 
mostmár biztosított. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a 3073 Tar, Rákóczi út 
kétirányúsítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 
nem,  0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
169/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és a 1988. évi I. tv. 34. §. (2). 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.)Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
3073 Tar Rákóczi út (341 hrsz) forgalmi rendjét 2018. 
október 05-től kétirányúsítja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a lakosságot a 
helyben szokásos módon értesítse. 
 
2.) A Képviselő-testület az egyirányúsítás megszüntetésére 
35.000 Ft-ot a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
táblák kihelyezéséről a gondoskodjon. 
 
Határidő: 2018. október 05. 
Felelős: polgármester 
 

11./ N A P I R E N D 
 Javaslat Tar Község Önkormányzata, valamint a Magyar Posta Zrt. között létrejött 
postafiók bérleti szerződés jóváhagyására.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Korábban döntöttünk a megszűntetéséről. A szolgáltatást a posta továbbra is biztosította. 
Ellenőrzés során feltárták a hiányosságot és kérték, hogy rendezzük és kössük meg a 
megállapodást. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Fölöslegesnek tartom a szerződés megkötését. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ha nem kötöttem volna meg, akkor a napi postát csak akkor kaptuk volna meg, amikor a 
kézbesítő a járatában a hivatalhoz ér. 7500/negyedév a díj. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata, 
valamint a Magyar Posta Zrt. között létrejött postafiók bérleti szerződés utólagos 
jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
utólagosan jóváhagyja, hogy  Turopoli Zsolt 
polgármester a Magyar Posta Zrt. -vel (1138 Budapest 
Dunavirág utca 2-6.) a határozat mellékletét képező 
tartalommal a postafiók bérleti szerződést megkötötte.  
 Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
12./ N A P I R E N D 
Javaslat a Pokoljáró Tar Lőrinc teljesítménytúra támogatás nyújtásának utólagos 
jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az év elején döntöttünk a támogatási keretről. Kérelem érkezett a túra megrendezéséhez, és 
50.000 Ft támogatás adtam. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Pokoljáró Tar Lőrinc 
teljesítménytúra támogatás nyújtásának utólagos jóváhagyására vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem,  0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

171/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „ 
Javaslat a Pokoljáró Tar Lőrinc Teljesítménytúra  támogatására” 
című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan 
tudomásul veszi, hogy a Pokoljáró Tar Lőrinc Teljesítménytúrát 
50.000 Ft-tal, azaz ötvenezer forinttal támogatta a polgármester úr. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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13./ N A P I R E N D 
Javaslat a Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesületéhez történő csatlakozásra. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Feloszlott a Pásztói Kistérség. A dél-nógrádi települések létrehoztak egy önkormányzati 
egyesületet. Évi 5000 Ft a tagdíj. Minden hónapban ülés van egy településen. Hozzánk jövő 
április körül jutnak. A polgármesterek a környéket érintő dolgokról egyeztetnek. Legutóbb a 
vízmű dolga merült fel. Azt szeretnénk, hogy ne az ÉRV és Pásztó vigye el a vagyont. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Dél-Nógrádi Önkormányzatok 
Egyesületéhez történő csatlakozásra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 6 igen, 0 nem,  0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2018.(IX.19.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a Dél-Nógrádi 
Önkormányzatok Egyesületéhez történő 
csatlakozásra” c. előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete kinyilatkozza, hogy csatlakozni kíván 
a Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesületéhez 
(3042 Palotás, Kossuth út 1.) és 
ALAPSZABÁLYÁT elfogadja.  
2./ A képviselő-testület vállalja az 5.000-Ft, /azaz 
ötezer forint/ éves tagdíj megfizetését, melyet 
költségvetésében biztosít. 
3./ A képviselő-testület meghatalmazza 
polgármesterét - a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
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14./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítószámú a Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt vonatkozásában a 
tervezett közbeszerzési eljárások előkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás 
elfogadására, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói közbeszerzési feladatok 
ellátására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 
azonosítószámú a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése 
elnevezésű projekt vonatkozásában a tervezett közbeszerzési eljárások előkészítéséhez 
kapcsolódó ajánlattételi felhívás elfogadására, a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó határozati javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem,  0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-
00042 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt 
vonatkozásában a tervezett közbeszerzési eljárások 
előkészítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás 
elfogadására, a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói közbeszerzési feladatok ellátására” c. 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.)  a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítószámú, a 

Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése elnevezésű projekt című pályázat 
vonatkozásában a Felelős közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatok ellátására a határozat 1. melléklete szerinti 
ajánlattételi felhívást teszi közzé. 
 
2.) Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
 
1. Quadrát Kft. 
Székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. 
E-mail: quadrat@chello.hu info@quadratkft.hu 
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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 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős:     polgármester 
Határidő: 15 napon belül  

 
 

A 173/2018.(IX.19.) önkormányzati 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:   
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése projektben 

 
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Az ajánlatkérő által biztosított műszaki tervdokumentáció (kiviteli tervek, engedélyek) 
alapján a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése munkái 
kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása képezi a 
nyertes ajánlattevő feladatát. 
 
Az építési projekt becsült értéke (nettó): 78.359.-eFt 

 
Ellátandó főbb tevékenységek: Az eljárást megindító felhívások tervezetének összeállítása, 
a Közbeszerzési Dokumentumok (műszaki leírás nélkül) összeállítása, az eljárási 
cselekmények ÉKR-ben történő irányítása, lebonyolítása, a közbeszerzési cselekmények 
(kiegészítő tájékoztatás, alkalmassági és érvényességi vizsgálat) elvégzése, összegzés 
elkészítése, eredményről szóló tájékoztató hirdetményének elkészítése, feladása, döntés-
előkészítésben való közbeszerzés-szakmai közreműködés, szerződéskötésben való 
közreműködés, esetleges jogorvoslati eljárásban való közreműködés. 
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4. A szerződés meghatározása:  Megbízási szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: 3 hónap (előirányzat) 
6.A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye 
 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A kifizetés az ajánlatkérő rendelkezésére 
álló forrásból 15 napos fizetési határidő alkalmazásával banki átutalással történik. 

 
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. 

Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 
A teljesítésben közreműködő Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
megnevezése, FAKSZ regisztrációs száma 
 

9.A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget valamint rész-számlázásra lehetőséget nem 
biztosít. 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. október 12. 10:00 

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. 

Az ajánlati árat - egyösszegű átalány árban kell megadni a felhívás 1. számú 
mellékleteként megküldött ajánlattételi nyilatkozat benyújtásával. 
 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: ajánlattételi határidő leteltét követően 
soron kívül 

 

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. 
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Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem releváns. 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattéli felhívás nem jár 
szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6.74. § (2) bekezdés) és a 
döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást.  

 

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, 2018. ……………..……. 

       Turopoli Zsolt 
       polgármester 
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1. sz. melléklet 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 
Tárgy: Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése tárgyában a 
kivitelező kiválasztása - közbeszerzési eljárása teljes körű lebonyolítása. 
 
1. Ajánlattevőként kijelentem, hogy a részemre megküldött ajánlatkérés alapján az alábbi 

ajánlatot nyújtom be.  
Ajánlattevő megnevezése: ………………………………………. 

Székhelye: ……………………………………….  

Adószám/Cégjegyzékszám: ………………………………………. 

Telefon/fax: ………………………………………. 

E-mail cím: ………………………………………. 

A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő Felelős Akkreditált Közbeszerzési 

Szaktanácsadó neve, regisztrációs száma (FAKSZ):……………………………………… 

2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérésben megadott ajánlati feltételek rám, mint 
ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek. 
 

3. Az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak, ajánlatom az 
ajánlattételi határidőt követő 30 napig változatlanul fenntartom. 
 

4. Az ajánlatban szereplő ajánlati árat teljes mértékben a fentiek figyelembevételével 
alakítottam ki, és nyertességem esetén ezen iratokban szereplő feltételeknek megfelelően 
az alábbi összeg erejéig szerződésben is rögzítem vállalásaimat: 
 

Ajánlati ár: ……………………….………………. 
 

5. Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

Kelt,………………….év….…hó…...nap 

 ….......................................................... 

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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15./ N A P I R E N D 
Tari Kodály Zoltán Általános Iskola részére, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci 
Egyházmegyei Karitasz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös, Földforgatók 2018-
2021. elnevezésű iskolakert létrehozására és működtetésére irányuló pályázathoz 
szándéknyilatkozat kiadása a Tar 656 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kertjének 
használatba adásának utólagos jóváhagyása. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Váci Egyházmegyei Karitasz földforgatók néven 
programot hirdetett meg 2018-2021 között. Megkeresték a Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskolát is. Kértek egy olyan területet, ahol az iskolakertet működtethetnék. A Szondy György 
út 80. szám alatti önkormányzati ingatlan, - ahol majd a faluházat szeretnénk működtetni – 
kertjét ajánlanánk fel művelésre. Az közel van az iskolához. Az iskolának ez megfelel. Erről 
kellett egy szándéknyilatkozatot aláírni. Szeptember 15-ig volt a határidő, ezért az már 
aláírásra került, utólag számolok be erről. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
részére, az Iskolakertekért Alapítvány részére a Szondy György út 80 sz. ingatlan 
kertjének művelésre átadása szándéknyilatkozat aláírásának utólagos elfogadására 
vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2018.(IX.19.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
utólagosan jóváhagyja a Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola részére, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci 
Egyházmegyei Karitasz és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara közös, Földforgatók 2018-2021. elnevezésű 
iskolakert létrehozására és működtetésére irányuló 
pályázatában való részvételéhez aláírt, a határozat 
mellékletét képező szándéknyilatkozatot. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
Turopoli Zsolt polgármester szünetet rendel el. 
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Szünet után 
 
Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 képviselő jelen van a 
Képviselő-testület határozatképes. 
 
Megérkezett Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
16./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú „MÁTRA NYUGATI 
KAPUJA” című pályázat keretében- a „Turisztikai létesítmények kivitelezése- építési 
beruházás” tárgyában a Kbt. 115 § szerinti – közbeszerzési eljárás lezárására és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Az anyag azért került most kiosztásra, mert a Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság a 
mai napon tartotta 9 órakor az ülését. Az ott megszületett döntési javaslatnak megfelelően 
készült el az anyag.  

Molnárné dr. Kontra Bernadett ismerteti az előterjesztést. 

Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A döntés meghozatala név szerinti szavazást igényel. Kérem Jegyző Asszonyt a név szerint 
szavazás lebonyolítására. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Az Önkormányzat SzMSz 11§-a rendelkezik a név szerinti szavazásról. E szerint: amennyiben 
a törvény előírja név szerinti szavazást kell tartani. . A közbeszerzési törvény ír elő a név 
szerinti szavazást. Kérem a határozati javaslatról szavazzunk! Szavazni igen-nel, nem-el és 
tartózkodom-mal lehet. 
Kérdezem név szerint a képviselőket: 
- Turopoli Zsolt polgármester 
 
Turopoli Zsolt polgármester:  
igen 
 
- Bognár Balázs alpolgármester 
 
Bognár Balázs alpolgármester:  
igen 
 
- Ágasvári Zsolt képviselő 
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Ágasvári Zsolt képviselő: 
 igen 
 
- Dr. Román Kinga képviselő 
 
dr. Román Kinga képviselő:  
igen 
 
- Tariné Molnár Anikó képviselő 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő:  
igen 
 
- Tóth József képviselő 
 
Tóth József képviselő:  
igen 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester  
Megállapítom, hogy a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú „MÁTRA 
NYUGATI KAPUJA” című pályázat keretében- a „Turisztikai létesítmények 
kivitelezése- építési beruházás” tárgyában a Kbt. 115 § szerinti – közbeszerzési eljárás 
lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására  vonatkozó határozati javaslatot,  a 
képviselő-testület név szerinti szavazás során 6 igen, 0 nem,  0 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2018.(IX.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta - „Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-
00019 azonosító számú „MÁTRA NYUGATI 
KAPUJA” című pályázat keretében - a „Turisztikai 
létesítmények kivitelezése (1-5. rész) - építési 
beruházás” tárgyában a Kbt. 115.§ szerinti – 
közbeszerzési eljárás lezárására és a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására” - című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

I. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Döntéshozó testület - a közbeszerzési Bíráló 
Bizottság jegyzőkönyvében és annak mellékletében 
foglalt írásbeli szakvélemény és indoklások 
figyelembevételével megállapítja, hogy  A „Turisztikai 
létesítmények kivitelezése (1-5. rész)” tárgyú, a Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás során – 
érvényes ajánlatot nyújtott be: 
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Közbeszerzés tárgya: Tar Lőrinc udvarház és 
bemutató barlang építése (4. rész) tekintetében: 

− a FORT-BAU THERM Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft (1074 Budapest Dohány utca 29.) 

−  Toldi Csaba e.v. (3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 171.) 

Közbeszerzés tárgya: Turisztikai fogadó és 
bemutatótér építése Taron (5. rész) tekintetében: 

− a FORT-BAU THERM Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft (1074 Budapest Dohány utca 29.) 

−  Toldi Csaba e.v. (3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 171.) 

II. Tar Község Önkormányzatának Képviselő testülete, 
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy „A 
„Turisztikai létesítmények kivitelezése (1-5. rész)” tárgyú 
közbeszerzési eljárás a 4-5. rész tekintetében 
eredményes. 

III. Tar Község Önkormányzatának Képviselő 
testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy A 
„Turisztikai létesítmények kivitelezése (1-5. rész)” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 4. és 5. része tekintetében a 
nyertes ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pont: a legjobb ár-érték arány) alapján – a 
határozati javaslat  mellékletét képező írásbeli 
szakvéleményben foglaltaknak megfelelően – Toldi 
Csaba e.v. (3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 171.) 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 

kmf 

Turopoli Zsolt                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                                   jegyző 

Nagyné Kis Anita 

aljegyző 

 

 

 


