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Iktatószám: ….............../2018. 
 

22. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-i rendes 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 
 
Jelen vannak: 
Turopoli Zsolt               polgármester 
Bognár Balázs    alpolgármester 
Ágasávri Zsolt   képviselő 
Lőrincz Gábor    képviselő 
Dr.Román Kinga   képviselő 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József     képviselő 
 
Meghívottak: 
Nagyné Kis Anita   aljegyző 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna  pénzügyi ügyintéző 
Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 
 
35 érdeklődő állampolgár. 
 
Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Javasolom, hogy a 2018 évi üléstervben szereplő 2018. december 12-i rendes testületi 
ülés időpontját módosítsuk, 2018. december 18-ra. Indokolja ezt az, hogy többen távol 
leszünk az ülés napján, így azon nem tudunk részt venni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2018 évi üléstervben a 2018. 
december 12(szerda) ülés időpontjának 2018. december 18ra (kedd) történő 
módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
188/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
208/2017. (XII.18.) számú határozatával elfogadott 2018.  
évi üléstervben szereplő 2018. december 12-i ülés  
időpontját 2018. december 18-ra módosítja. 
 

 
 
Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti nyílt ülés napirendjét egészítsük ki az 
alábbi napirendekkel: 
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11./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú „ A helyi identitás és 
kohézió erősítése a Zagyva mentén” című projekt keretében a szakmai vezetői állás 
tárgyában ajánlattételi eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú „ A helyi identitás és 
kohézió erősítése a Zagyva mentén” című projekt keretében a szakmai vezetői állásra 
pályázati felhívás ismételt közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, A helyi identitás és 
kohézió erősítése a Zagyva  mentén” című pályázat projektmenedzseri feladatinak 
ellátásra irányuló beszerzés ajánlattételi eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzésre. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Ezt követően az ülés zárt ülésként folytatódna és a zárt ülés után következne 14. 
napirendként a KÖZMEGHALLGATÁS: 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a  módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
189/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
november 21-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./ Javaslat Tar község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének 2.számú módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
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2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének I.-III. negyedéves teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Tóthné Juhász Erika 
 
4./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének 
felülvizsgálata. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása jogcímen nyert támogatás tárgyában – 410339 
azonosítószám- ajánlattételi felhívás elfogadására a 
pályázat eszközeinek beszerzésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat ingatlanértékesítésre vonatkozó pályázati 
felhívás közzétételére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat Concello de Rodeiro(Spanyolország), 
Vecpiebalgas Novoda(Lettország), Comune di Castelmola 
(Olaszország), Safi Council (Málta), Social Welfare Centre 
of Central Macedonia (Görögország) településekkel 
testvér-települési kapcsolat kialakítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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9./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Tar, 1008 hrsz-ú 
ingatlan értékesítésére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat a Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása 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 felhívás 
tárgyában a beszerzési eljárás lezárására és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „ A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című projekt keretében a szakmai vezetői 
állás tárgyában ajánlattételi eljárás eredménytelenné 
nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „ A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című projekt keretében a szakmai vezetői 
állásra pályázati felhívás ismételt közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva  mentén” című pályázat projektmenedzseri 
feladatinak ellátásra irányuló beszerzés ajánlattételi eljárás 
lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására irányuló 
beszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzésre. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Zárt ülés napirendje: 
 
1./Javaslat Antal Bálint Gergely (3073 Tar, Köztársaság út 
26.) birtok összevonási célú földcserére vonatkozó 
kérlelmének elbírálására. 
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a Tar, 131, 189, 190, 197, 390/4, 653 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog bejegyzésére. 
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester. 
 
14./ K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 

 
 
 
1./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 2.számú módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény: 
 
Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
2.számú módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a  Tar község Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésének 2.számú módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a 
képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2018.(XI.27.) rendelete 
Tar község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
2.számú módosításáról. 
 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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2./N A P I R E N D 
Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I.-III. negyedéves 
teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény: 
 
Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
I.-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a  Tar község Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésének I-III.negyedéves teljesítésére vonatkozó határozati javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
190/2018.(XI.21.) határozata 

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

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2018. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 
szóló beszámolót a mellékelt táblázatok szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
Táblázatok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
3./ N A P I R E N D 
Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Tóthné Juhász Erika 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Az előző évekhez képest egy kicsivel többet sikerült kapnunk.  1 m3/lakóingatlan tervezünk. 
Úgy számoljuk, hogy minden rászorult fog kapni. A szállításról ebben az évben is nekünk kell 
gondoskodni. Természetesen, ha valaki saját maga vállalja a szállítást, akkor ő elviheti. 
 
Kérdés: 
 
Bognár Balázs alpolgármester 
A kiszállítás még ebben az évben megtörténik vagy csak a jövő évben lesz kiszállítva? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Hétfőn megyek az erdészethez a megállapodást aláírni, és meglátjuk, hogy a kérelmek hogy 
érkeznek be. A kapott tüzifa mennyiség évről évre nő.Az első évben 75 m3, másodikba 105 
m3, tavaly 140 m3, idén már 172 m3. A szállítási költség is egyre több. 1 m3 nem fér fel 
egyszerre a traktorra, így többször kell fordulni. Mindenképpen támogatjuk, hogy aki el 
szeretné vinni az elviheti. 
Próbálnánk az időseket értesíteni, hogy éljenek a lehetőséggel. 
 
Vélemény: 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, 
amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2018.(XI.27.) rendelete 

             a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. 
     
             Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
4./ N A P I R E N D 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
191/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 
polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót, valamint az 
5/2018.(I.17.), 7/2018.(I.17.), 8/2018.(I.17.), 
16/2018.(I.17.), 17/2018.(I.17.), 18/2018.(I.17.), 
19/2018.(I.17.), 20/2018.(I.17.), 21/2018.(I.17.), 
22/2018.(I.17.), 23/2018.(I.17.), 24/2018.(I.17.), 
27/2018.(II.8.), 28/2018.(II.8.), 31/2018.(II.12.), 
36/2018.(II.14.), 37/2018.(II.14.), 39/2018.(II.14.), 
40/2018.(II.14.), 44/2018.(II.14.), 48/2018.(II.14.), 
50/2018.(II.14.), 51/2018.(II.14.), 56/2018.(III.13.), 
59/2018.(III.21.), 60/2018.(III.21.), 61/2018.(III.21.), 
62/2018.(III.21.), 63/2018.(III.21.), 64/2018.(III.21.), 
65/e/2018.(III.21.), 69/2018.(IV.18.), 70/2018.(IV.18.), 
71/2018.(IV.18.), 73/2018.(IV.18.), 74/2018.(IV.18.), 
75/2018.(IV.18.), 76/2018.(IV.18.), 76/a/2018.(IV.18.), 
79/2018.(IV.26.), 80/2018.(IV.26.), 86/2018.(IV.26.), 
88/2018.(IV.26.), 89/2018.(IV.26.), 93/2018.(IV.26.), 
94/2018.(IV.26.), 95/2018.(IV.26.), 96/2018.(IV.26.), 
97/2018.(IV.26.), 99/2018.(VI.6.), 100/2018.(VI.6.), 
101/2018.(VI.6.), 102/2018.(VI.6.), 103/2018.(VI.6.), 
104/2018.(VI.6.), 105/2018.(VI.6.), 108/2018.(VI.21.), 
109/2018.(VI.21.), 110/2018.(VI.21.), 111/2018.(VI.21.), 
115/2018.(VI.21.), 119/2018.(VII.4.), 120/2018.(VII.4.), 
121/2018.(VII.4.), 122/2018.(VII.4.), 123/2018.(VII.4.), 
124/2018.(VII.4.), 125/2018.(VII.4.), 127/2018.(VII.4.), 
129/2018.(VII.20.), 
130/2018.(VII.20.),131/2018.(VII.20.), 32/2018.(VII.20.), 
133/2018.(VII.20.),134/2018.(VII.20.), 42/2018.(VII.27.), 
143/2018.(VII.27.),144/2018.(VII.27.), 45/2018.(VII.27.), 
147/2018.(VIII.3.), 148/2018.(VIII.3.), 149/2018.(VIII.3.), 
150/2018.(VIII.14.),153/2018.(VIII.22.),154/2018.(VIII.2
2.),155/2018.(VIII.22.),156/2018.(VIII.22.), 
157/2018.(VIII.22.),157/A/2018.(VIII.22.), 
162/2018.(IX.19.), 163/2018.(IX.19.), 165/2018.(IX.19.), 
166/2018.(IX.19.), 167/2018.(IX.19.), 168/2018.(IX.19.), 
169/2018.(IX.19.), 172/2018.(IX.19.), 173/2018.(IX.19.), 
174/2018.(IX.19.), 175/2018.(IX.19.), 180/2018.(X.17.),  
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181/2018.(X.17.), 182/2018.(X.17.), 185/2018.(X.17.), 
186/2018.(X.17.), 
187/2018.(X.17.), 

 
 
 
 
5./ N A P I R E N D 
Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Minden évben kötelező feladatunk a terv felülvizsgálata. Meg voltunk dicsérve a 
Katasztrófavédelem részéről, mert ilyen rendszeres felülvizsgálatot és naprakész 
nyilvántartást két település végez a megyében Ipolytarnóc és Tar. Mindenképpen dicséret illeti 
az Aljegyző Asszonyt. A tervben a módosításokat, változásokat átvezettük. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata vízkár 
elhárítási tervének felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot, amelyet a képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
192/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat Tar Község vízkár-elhárítási 
tervének felülvizsgálatára„ című javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
VÍZGYŰJTŐ Tervezőiroda Kft. -3100 Salgótarján 
Berzsinyi D. út 21.- által 01/2016/M tervszámon készült 
Tar Község Vízkár-elhárítási tervében az alábbi pontokat 
pontosítja: 

a.) 14. oldalon: 
Megyei Védelmi Bizottság Szervezeti felépítése, 
elérhetőségénél Megyei Védelmi Bizottság Elnök-
helyettese Seres Tibor tűzoltó ezredes igazgató 
(telefonszám: 06-32-411-400), a Megyei Védelmi 
Bizottság Titkára dr. Szalai János mk. alezredes 
(telefonszám: 06 -32- 422-268) 
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b.) 14. oldalon: 
A KÖVÍZIG vízkár-elhárítási Szervezeti felépítésénél, 
elérhetőségénél a vízkárelhárítási ügyeletnél a 
telefonszám:  
napközbeni vízminőségi kárelhárítási ügyelet: 06-30-708-
6064 
munkaidőn kívüli műszaki ügyelet: 06-30-334-1909. 
 

c.) 14. oldalon: 
A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetőségénél 
Polgári Védelmi Kirendeltség, valamint Polgári Védelmi 
Iroda helyett Katasztrófavédelmi Kirendeltség szerepeljen. 
 

d.) 16. oldalon: 
A Szakaszvédelem vezetőnél a név: Bognár Balázs 
alpolgármester, cím: 3073 Tar Szondy György út 184., 
Tel.:06-30-849-8548, e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
 

e.) 19. oldalon 
A SZAKCSOPORTNÁL a szakaszvédelmi vezető Bognár 
Balázs , telefonszám: 06-30-849-8548 
 

f.) 44. oldalon: 
I. Homokzsák, fólia, lapát 

-3000 Hatvan Bercsényi út 49, KDV-VIZIG II. szm. 
Hatvani kirendeltség telefonszám:06-37-342-526 
-3145 Mátraterenye Kossuth út 32., Mátra-pack Trade Kft. 
(homokzsák, fólia), telefonszám: 06-32-362-173, 06-20-
957-4482, e-mail:matrapack@toldinet.hu 

                                                   g.) 45. oldalon: 
  III. HOMOK 
-3060 Pásztó Irinyi út 2731 hrsz, Kocsis tüzép Kft. 
(homok), telefonszám: 06- 
32-460-499, 06-20-557-2633 
 

h.)   45. oldalon: 
IV. Teherfuvarozó : Bibók Balázs egyéni vállalkozó, 
telefonszám: 06-70-429-8979, 3073 Tar Sport út 25. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Közép-Duna 
Völgyi Vízügyi  Igazgatóság  Vízrendezési és Öntözési 
Osztályt ( 1088 Budapest Rákóczi út 41.), valamint a 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 
 
Határidő: 2018. december 20. 
Felelős: polgármester 
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6./ N A P I R E N D 
Javaslat az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen nyert 
támogatás tárgyában – 410339 azonosítószám- ajánlattételi felhívás elfogadására a 
pályázat eszközeinek beszerzésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés 
 
Bognár Balázs alpolgármester 
Kecskés Attilával volt egyeztetés? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen. Partner a kérdésben. A tanév végéig működtetni fogja a konyhát. A nyáron elkezdődik a 
felújítás és szeptembertől saját üzemeltetésű lenne a konyha. 
 
Bognár Balázs alpolgármester 
Az étkező rész is fel lesz újítva? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem. 
 
Vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása jogcímen nyert támogatás tárgyában – 410339 azonosítószám- 
ajánlattételi felhívás elfogadására a pályázat eszközeinek beszerzésére vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
193/2018.(XI.21.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat az  Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása jogcímen nyert támogatás 
tárgyában - 410339 azonosítószám-  ajánlattételi 
felhívás elfogadására a pályázat eszközeinek 
beszerzésére” című javaslatot és az alábbi döntést 
hozza: 
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Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
jogcímen nyert támogatás tárgyában - 410339 
azonosítószám-  ajánlattételi felhívás elfogadására a 
pályázat eszközeinek beszerzésére a határozat 1. 
melléklete szerinti ajánlattételi felhívást teszi közzé. 
 

1.) Az	ajánlattételi	felhívás	megküldésre	kerül:	

a.)	 HOGE	Kft.	Budapest	Szőlőkert	u.7.	1033	
b.)									CORREX	ART	Kft.	Budakalász,	Szentendrei	út	1-3	2011	
c.)	 GASZTROSZERVÍZ	TRADING	Kft.	Budapest	Huyadi	
János	út	16.	,	1117	

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  Az ajánlatok kiküldési határideje 2018. 
november 28. 
 
 

A 193/2018.(XI.21.) 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:  Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
jogcímen nyert támogatás tárgyában - 410339 
azonosítószámú pályázat keretében eszközbeszerzés 

  

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
Tar Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert az  Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása jogcímen. A támogatott pályázat megvalósításához, valamint a 
szolgáltatás korszerű fejlesztéséhez szükséges az eszközbeszerzés a csatolt eszközlista 
szerint. 
 
4. A szerződés meghatározása: adás-vételi szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: határozott idejű, a támogatási szerződés alááírását követő 3 
hónap.  
6.A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye 
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7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A kifizetés 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. 

9.A számlázás módja: az ajánlatkérő rész-számlázásra nem biztosít lehetőséget. 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. december 05. , 15:00 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. december 12. 
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. 

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

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), 
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- 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. november …….. 
       Turopoli Zsolt 

       polgármester 
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7./ N A P I R E N D 
Javaslat ingatlanértékesítésre vonatkozó pályázati felhívás közzétételére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A bátonyterenyei Mátyás király úti ingatlanról van szó. A most bérlők jelezték, hogy szeretnék 
megvásárolni az ingatlant. Az értékbecslés megtörtént. Meghirdetjük, és meglátjuk, hogy lesz-
e más jelentkező is. 
 
 
Tóth József képviselő 
Alkudozásra van lehetőség lefelé? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Helyi önkormányzati rendeletben lehetne szabályozni, hogy pl. +- 5 %-al el lehet térni, de a 
jelenlegi vagyonrendelet ilyen szabályozást nem tartalmaz. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja az ingatlanértékesítésre vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
194/2018.(XI.21.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta a „ Javaslat 

ingatlanértékesítésre vonatkozó pályázati felhívás 
közzétételére” vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza:   

1. A Képviselő- testület értékesíteni kívánja a 3078 
Bátonyterenye Mátyás király út 16. szám alatti,  2272 
Hrsz-ú ingatlant, melyet meghirdet 7.200.000,- Ft induló 
vételáron.  

2. A Képviselő-testület a nyilvános pályázati felhívást e 
határozat mellékleteként elfogadja.  
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3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a 
vagyonrendelet szerint gondoskodjon a pályázati felhívás 
hirdetéséről, az ajánlattételi határidő letelte után a döntési 
javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: eljárási rend szerint 
Felelős:    szöveg szerint  

4. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

      1. melléklet a 194/2018.(XI.21.) határozathoz 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

3078 Bátonyterenye Mátyás király út 16. szám alatti, 2272 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

1. Pályázatot kiíró szerv: Tar Község Önkormányzat 
    3073 Tar Szondy György út 92.  

A pályázat kiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: ….........../2018. (XI.21.) 

2. A pályázat jellege:  nyilvános pályázat 
3. 	A	pályázat	tárgya:	3078	Bátonyterenye	Mátyás	király	út	16.	szám	alatti,	2272	hrsz-ú		

ingatlan értékesítésére (nettó alapterület: 98,8 m2), a terület 
közművesítettsége: teljesen közművesített 

Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan megtekintett állapotban kerül 
értékesítésre/hasznosításra, ezért az értékesítés, illetve hasznosításra történő átvételt követően az 
ingatlan műszaki állapotával, illetve a közmű-vezetékek elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű 
követelés nem támasztható.  

4. A	vételár	megállapítása:		
Az ingatlan legalacsonyabb vételára 7.200.000,-Ft, melynek megfizetését az adásvételi szerződés 
hatálybalépésekor igazolni kell. Részletfizetési kötelezettséget nem biztosít az Önkormányzat. 

A vételár nem ÁFA köteles. 

Pályázati biztosíték az induló vételár 5%-a, azaz 360.000,-Ft 

Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. 

A pályázó köteles a pályázati biztosítékot oly módon megfizetni, hogy az legkésőbb az ajánlat 
benyújtásakor Tar Község Önkormányzata OTP Bank Rt. Pásztói Fiókjánál vezetett 11741024-
15735344 számú számláján rendelkezésre álljon.  

A pályázati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba vagy díjba beszámításra kerül. Azon pályázók 
részére, aki nem nyertek, vagy érvénytelen ajánlatot nyújtotta be, a pályázat elbírálását követő 8 napon 
belül a pályázati biztosíték visszautalásra kerül. A pályázati biztosíték után az önkormányzat kamatot 
nem térít.  
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Amennyiben a nyertes pályázó visszalép hasznosítási szándékától, illetve az ajánlati kötöttség ideje 
alatt a szerződést nem írja alá, a befizetett biztosítékot elveszíti.  

5. A pályázatok benyújtásának helye, ideje, módja: 
A pályázatot legkésőbb 2018. december 07-én (péntek) 10:00 óráig lehet benyújtani a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége(3073 Tar Szondy György út 92.) 
részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban  „Mátyás király út 
16.” jelige feltüntetésével. Postai úton történő benyújtásnál a megadott határidőig a pályázatnak be 
kell érkeznie. 

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. 

Az ajánlatot 1 eredeti példányban magyar nyelven kell benyújtani.  

6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
§ A pályázó főbb adatait (név, székhely, cégnyilvántartási szám, a pályázó képviselőjének 

megnevezése, illetve természetes személy esetén név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, 
személyi szám utolsó 4 számjegye, személyi ig. száma, adóazonosító jel, stb.) 

§ Ajánlatot az ingatlan vételárának vagy egyéb hasznosítási konstrukció esetén a megajánlott 
díjának szerződéskötéskor történő megfizetésére vagy ennek határidejére, ütemezésére,   

§ Jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírási címpéldányt, 
§ A pályázati biztosíték befizetéséről szóló bizonylat másolatát, 
§ A pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati feltételek és a pályázati kiírásban foglaltak 

elfogadására, 
§ A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomása van arról hogy az ingatlan 

megtekintett állapotban kerül értékesítésre, illetve hasznosításra, ezért a birtokbaadást 
követően az ingatlan műszaki állapotával, adottságaival, illetve a közmű-vezetékek, illetve az 
ivóvíz nyomóvezeték, erőátviteli kábel elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű 
követelést nem támaszt, illetve a közműszolgáltatók nyilatkozatától függően hozzájárul a 
szolgalmi jog(ok) bejegyzéséhez, 

§ A pályázó aláírását. 
Kiíró fenntartja a jogot, hogy további kiegészítő információkat kérjen a pályázótól és ellenőrizze a 
pályázati ajánlatában foglalt adatokat, információkat.  

7. A pályázatok felbontásának helye, ideje: 
A pályázatok bontására a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége (3073 
Tar Szondy György út 92.) tárgyalóterem helyiségében 2018. december 07-én (péntek) 10.30 
órakor kerül sor.  

8. A pályázatok elbírálása: 
Elsődleges bírálati szempont a megajánlott vételár nagysága. Az ingatlan vonatkozásában a 
bérlőnek elővásárlási joga van. 
Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a legmagasabb összegű vételárat/díjat tartalmazó ajánlatok 
tekintetében, amennyiben az ajánlat(ok) összehasonlíthatók és különbségük nem haladja meg az 5 
%-ot, akkor jogosult árversenyt tartani, amelynek időpontjáról értesítést kapnak az érintett 
pályázók. Az árversenyen nyertes pályázót nem hirdet a kiíró, annak célja a végső ajánlati ár 
megismerése.  

Az ajánlatok elbírálására, az ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Tar Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult, amelyre előreláthatólag a pályázati határidő lejártát, 
valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. (a továbbiakban: Nvtv.) 14.§ (5) 
bekezdésében meghatározott határidő elteltét követő ülésen kerül sor. 
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A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa.  

9. Eredményhirdetés 
A képviselő-testület döntéséről minden pályázót írásban értesítünk.  

10. Szerződéskötés 
A szerződés megkötésére a döntés meghozatalát követően, előreláthatólag az ajánlati kötöttség 60 
napos időtartamán belül kerül sor. 

11. Egyéb feltételek 
A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy szerződésbe (adás-vételi szerződés esetén az ingatlan-
nyilvántartásba is bejegyezhető) garanciákat is beépíthet annak biztosítására, hogy a pályázati 
felhívásban, illetve a pályázó ajánlatában foglaltak teljesítésre kerüljenek. A kiíró a vétel teljes 
kiegyenlítését követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.  

12. Egyéb információ 
Az ingatlan értékesítése esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv, valamint a Nvtv. 14.§ (2)-(5) bekezdéseiben 
foglalt, elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

Az ingatlan tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a vevőt terheli, kivéve az épület 
energetikai tanúsítványának elkészíttetése, ami az eladó kötelezettsége. 

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján a helyszínen megtekinthető. Időpont egyeztethető 
a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén (3073 Tar Szondy György út 
92., telefonszám: 06-32-470-777,06-32-470-444)  

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben, valamint a pályázati eljárás és az ajánlatok 
elbírálása során Tar Község Önkormányzatának az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a 
vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) rendelete az irányadó.  

Tar, 2018. ……………………………… 

          Turopoli Zsolt 
           polgármester   
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8./ N A P I R E N D 

Javaslat Concello de Rodeiro(Spanyolország), Vecpiebalgas Novoda(Lettország), 
Comune di Castelmola (Olaszország), Safi Council (Málta), Social Welfare Centre of 
Central Macedonia (Görögország) településekkel testvér-települési kapcsolat 
kialakítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Megkerestek minket, hogy uniuós pályázat keretében testvértelepüléseket keresnek. Ez egy 
korábbi kapcsolatból ered, nevezetesen a Santiago de Compostellai kapcsolatra vezethető 
vissza, onnan ismernek minket. Az olaszországi településen már voltunk az elmult évben, az 
alpolgármester fogadott ott minket, a kapcsolat azóta is él. December 10-16-ig lenne a 
program. A testület 5 tagja vesz részt.  
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Concello de Rodeiro(Spanyolország), 
Vecpiebalgas Novoda(Lettország), Comune di Castelmola (Olaszország), Safi Council 
(Málta), Social Welfare Centre of Central Macedonia (Görögország) településekkel 
testvér-települési kapcsolat kialakítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
195/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy  
Concello de Rodeiro (Spanyolország), Vecpiebalgas 
Novada (Lettország), Comune di Castelmola 
(Olaszország), Safi Council (Málta), Social Welfare 
Centre of Central Macedonia (Görögország) 
településekkel testvér-települési kapcsolatot kíván 
létesíteni. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a testvér-
települési kapcsolatot szabályozó megállapodás aláírására 
és valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:    polgármester 
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9./ N A P I R E N D 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Tar, 1008 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ez egy régóta zajló ügy. A VENIKER Kft. boltja az újtelepen. Szerette volna megvásárolni a 
tulajdonos, de a terület az önkormányzat forgalomképtelen tulajdona volt. Ezt módosítottuk az 
elmúlt ülésen a vagyonrendeletben, így a viszonyok rendezhetővé váltak. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző  
Javítás szükséges az adás-vételi szerződésben. Az adószámban elírás történt. A helyes 
adószám:11202622-1-12 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzati tulajdonú, Tar, 1008 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
196/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzati tulajdonú, 
Tar, 1008 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére” című 
előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 3/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete 
értelmében eljárva az alábbi határozatot hozza:  
 

1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat forgalomképes (üzleti) vagyonát képező  
Tar, 1008 hrsz.-ú – kivett áruház, udvar – ingatlan 
40.000.- Ft azaz negyvenezer forint vételáron eladásra 
kerüljön  VENIKER Vendéglátó, Ipari és 
Kereskedelmi Kft. ( 3060 Pásztó, Fő utca 48.) részére.  
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2./ A Képviselő-testület ingatlan értékesítésére vonatkozó 
adásvételi szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Az 
adásvételi szerződés ellenjegyzését, valamint az adásvételi 
ügyletből fakadó földhivatali és egyéb ügyintézés során az 
önkormányzat képviseletét dr. Bárányi Gyula ügyvéd látja 
el. 
 
3./ Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a vevőt 
terheli.  
 
Határidő: értelemszerűen. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester, 
              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
 
10./ N A P I R E N D 
Javaslat a Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása 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 felhívás tárgyában a 
beszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása a VP6-7.2,1-
7.4.12-16 kódszámú „külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése felhívás tárgyában a beszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
197/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás 
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lebonyolítása 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 felhívás 
tárgyában a 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 Felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 
ellátása, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása 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 felhívás tárgyában a Tuzson János 
Arborétumhoz vezető 077/3, 075, 074, 063 hrsz-ú 
külterületi utak fejlesztése tárgyában a felelős akkreditált 
közbeszerző kiválasztása pályázat keretében a beszerzési 
eljárás eredményes. 
 

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

a.)AXIS-ART Bt., 3100 Salgótarján Hunyadi krt. 12. 
b.)Útkataszter Bt., 3100 Salgótarján Szerpentin út 8. Fszt. 
1. 
c.)Márkus és társai Kft., 3100 Salgótarján Május 1. út 73. 
ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 
 

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 
ellátása, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása 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 felhívás tárgyában a Tuzson János 
Arborétumhoz vezető 077/3, 075, 074, 063 hrsz-ú 
külterületi utak fejlesztése tárgyában a beszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 
szempont alapján  a legalacsonyabb árat az 
ÚTKATASZTER Bt. 3100 Salgótarján Szerpentin út 8. 
fszt. 1. adta. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  

 
 

5. Az ÚTKATASZTER Bt-t  (3100 Salgótarján Szerpentin út 
8. Fszt. 1.)  a szerződésben foglaltak teljesítése esetén 
nettó: 373.000 Ft , bruttó: 473.000 (ÁFÁ-val együtt) 
díjazás illeti meg. 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  értelemszerű 

      
11./ N A P I R E N D 
 Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú „ A helyi identitás és kohézió 
erősítése a Zagyva mentén” című projekt keretében a szakmai vezetői állás tárgyában 
ajánlattételi eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A kiírt ajánlattételi felhívásra nem érkezett be ajánlat, így a határozati javaslat az ajánlattételi 
eljárás eredménytelenné nyilvánítását tartalmazza. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „ A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című projekt 
keretében a szakmai vezetői állás tárgyában ajánlattételi eljárás eredménytelenné 
nyilvánítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
198/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-
00003 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió 
erősítése a Zagyva mentén „ című projekt keretében a 
szakmai vezetői állás tárgyában ajánlattételi eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására” c. javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
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1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén „ 
című projekt keretében a szakmai vezetői állás 
tárgyában az ajánlattételi eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja, mivel a megadott határidőig nem érkezett 
be ajánlat.  

Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:  szöveg szerint 

 
12./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú „ A helyi identitás és kohézió 
erősítése a Zagyva mentén” című projekt keretében a szakmai vezetői állásra pályázati 
felhívás ismételt közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az előző napirendben eredménytelenné nyilvánított pályázati felhívás, újra közzétételéről kell 
dönteni. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „ A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című projekt 
keretében a szakmai vezetői állásra pályázati felhívás ismételt közzétételére vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
199/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-
00003 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió 
erősítése a Zagyva mentén” című projekt keretében 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű  
ráfordítás tárgyában szakmai vezetői állásra pályázati 
felhívás ismételt közzétételére” című javaslatot és az 
alábbi döntést hozza: 
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1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” 
című projekt keretében Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű  ráfordítás tárgyában 
szakmai vezetői állásra a határozat mellékletét képező 
pályázati felhívást teszi közzé. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
A 199/2018.(XI.21.) önkormányzati határozat melléklete. 

 
Pályázati felhívás 

 
1. Az ajánlatkérő neve:  Tar Község Önkormányzata 

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

2. Beszerzés tárgya:  
 
A TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című projekt keretében szakmai vezetői feladatok ellátása 
 
3. Minőségi és teljesítési követelmények: 
 

- A projekttel kapcsolatos tevékenységek felügyelete; 
- A berendezések, eszközök, szolgáltatások beszerzésének koordinálása; 
- A pályázathoz kapcsolódó szakmai folyamatok felügyelete, ellenőrzése, beleértve a 

közbeszerzési eljárásokban való részvétel, a projekt megvalósítás folyamatainak 
dokumentálása, az előírt nyilvántartások vezetése, dokumentálása; 

- A projekthez kapcsolódó értekezleteken, vagy konzultációkon való részvétel; 
- Pályázati jelentések (szakmai beszámolók) előkészítése, kért dokumentációk 

ellenőrzése a Közreműködő Szervezet részére történő megküldés előtt, együttműködés 
azok ellenőrzése során; 

- Kapcsolattartás a projekt során a Közreműködő Szervezet kapcsolattartásra kijelölt 
munkatársaival; 

- Záró beszámoló elkészítésében való aktív részvétel; 
- A projekthez kapcsolódó szakmai vezetői kapcsolatok teljes 

körű ellátása. 
 

4. A szerződés meghatározása: Magánszemély megbízási szerződés, munkaidő heti 10 óra 

 
5. A szerződés időtartama: A projekt záró időpontjáig (hatályos szerződés szerint 
2021.04.30) tartó határozott idejű munkaviszony. Ajánlatkérő kötelező rendelkezésre állást ír 
elő továbbá a projekt pénzügyi zárásáig (hatályos szerződés szerint 2021.07.29) 
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6. A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (3073 Tar Szondy György út 92.) 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A díjazás a projekt előrehaladásával összhangban, havi 
ütemezéssel történik. 
 
8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
Kérjük, hogy a felhívás mellékletei mellé csatolja aláírt önéletrajzát. 

 

10. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. november 30., 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). 
	
13. A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb vállalási ár 
 
14. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: soron következő Képviselő-testületi ülés 
 
15. 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. 
 

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.  

 
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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13./ N A P I R E N D 

Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, A helyi identitás és kohézió 
erősítése a Zagyva  mentén” című pályázat projektmenedzseri feladatinak ellátásra 
irányuló beszerzés ajánlattételi eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésre. 
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: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva  mentén” című pályázat 
projektmenedzseri feladatinak ellátásra irányuló beszerzés ajánlattételi eljárás 
lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésre vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
200/2018.(XI.21.) 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” című pályázat projektmenedzseri 
feladatainak ellátására irányuló beszerzés ajánlattételi 
eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó, közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzésre vonatkozó javaslatot és az 
alábbi döntést hozza: 

6. 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”	című	pályázat	projektmenedzseri	
feladatinak	 ellátására	 irányuló	 beszerzés	 ajánlattételi	 eljárás	
lezárására	 és	 nyertes	 ajánlattevő	 kiválasztására	 irányuló	
beszerzési	eljárás	eredményes.	

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

a.) Kocsis Péter 3700 Kazincbarcika Thököly tér 4. II/7. 
b.) Lakatosné Jancsovszki Enikő 1163 Budapest Ágoston 

Péter u. 6. 
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c.) Lakatos László 1163 Budapest Ágoston Péter u.6/2 
d.) Korpa Kinga 1174 Budapest Csillagmotor köz 6/3. 
e.) József Ádám 1012 Budapest Logodi u. 78/A. 

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

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” című pályázat 
projektmenedzseri feladatainak ellátására irányuló 
beszerzés vonatkozásában a beszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 
szempont alapján  a legalacsonyabb árat Kocsis Péter 3700 
Kazincbarcika Thököly tér 4. II/7. adta. 

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

10. Kocsis Pétert (3700 Kazincbarcika Thököly tér 4. II/7.) a 
szerződésben foglaltak teljesítése esetén bruttó 37.500 Ft 
illeti meg. 
 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  értelemszerű    
  

 
Napirenden kívül 
 
Lőrincz Gábor képviselő 
Az elmúlt ülésen tévesen közöltem a képviselői tiszteletdíjamból felajánlott összeget, a helyes 
összeg 27.500 Ft. 
 
Turopoli Zsolt polgármester bejelenti, hogy az ülés zárt ülésként folytatódik. 
 
 
Zárt ülés és szünet után. 
 
14./ N A P I R E N D 
 
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 képviselő jelen van az ülés 
határozatképes. 
 
Az ülésterembe érkezik 35 érdeklődő állampolgár. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttek. 
Igyekszem elmondani az ebben évben történteket, majd feltehetik kérdéseiket, amire 
próbálunk választ adni, amennyiben most nem tudunk választ adni, úgy azt 15 napon belül 
írásban fogja megkapni a kérdező. 
A testületi munkáról adok számot először. Az idén ez a 22. testületi ülés. Az üléseken 12 
rendeletet alkottunk, amelyből 4 alap rendelet és 8 módosító rendelet volt. A testület az év 
folyamán 187 határozatot hozott. Törvényesség észrevétel nem volt. 
A törvény 6 testületi ülést ír elő kötelezően. Ennek minden évben a többszörösét tartjuk. 
Reméljük, hogy a jövő évben is lesz olyan lehetőség, ami miatt többször kell üléseznie a 
testületnek. 
A testület tagjaiban, betöltött pozícióban változás történt.  Balog László alpolgármester 
májusban lemondott az alpolgármesteri tisztségéről, helyette Bognár Balázs lett az 
alpolgármester. Ezt követően Balog László a képviselői megbízatásáról is lemondott, helyette 
az önkormányzati választáson következő legtöbb szavazatot kapott jelölt Lőrincz Gábor, aki a 
megbízatást elfogadta, így szeptembertől újra teljes létszámmal dolgozik a képviselő-testület. 
Két bizottság mőködik. A Művelődési és Szociális Bizottság 35 nyílt és 21 zárt határozatot 
hozott. Polgármester által hozott határozatok száma (temetési segély 21, felsőoktatási 
támogatás 17, tűzifa támogatás 90, egyedi méltányosság alapján 58). Szociális étkeztetésben 
90 fő vesz részt, házi segítségnyújtásban 41 személyt lát el az önkormányzat társulás 
formájában végezzük a feladatot. 
Jegyzői hatáskörben, gyermekvédelmi támogatás 100 esetben került megállapításra, Erzsébet 
utalványban 141 fő, lakhatási támogatás 47 fő részesült. Szünidei étkeztetésben 43 fő vett 
részt. Idén 105 80 éven felüli idősnek juttatunk karácsonyi csomagot. December elején fogjuk 
megkezdeni a kiszállítást.  
 Ebben az  évben elkezdődött az a folyamat, amin már régóta dolgozunk, elkezdődtek azok a 
beruházások, amelyeknek a pályázataival 2015 óta dolgozunk. Elég nehezen mennek a 
dolgok. A mai napon az egyik pályázat kapcsán reggel nyolctól fél ötig tartott egy ellenőrzést 
a Magyar Államkincstár. Mindent rendben találtak.  
Elég sarkalatos kérdés a településen az ebrendészeti feladat. Márciusban a törvényi 
kötelezettségnek eleget téve ismét összeírásra kerültek az év elején az ebek. Jogszabályi 
előírás, hogy a jegyző három évente összeírja az ebeket.  
Egy alkalommal tartottunk helyszíni ellenőrzést, volt még egy tervezett ellenőrzés de a rossz 
idő miatt ez elmaradt. Az ellenőrzés alkalmával 34 esetben indítottunk eljárást. Az ellenőrzés 
hatására kevesebb a településen a kóbor kutya a faluban. Még így is 5 alkalommal kellett az 
ebrendészt hívni a településen kóborló kutyák miatt. 5 alkalommal 15 kutya került 
elszállításra, melynek költsége 348.000 Ft volt. Úgy gondolom, hogy ezt az összeget más, 
hasznosabb célra is fel lehetett volna használni. Az elszállítási és kezelési költség 
megtérítésére 6 alkalommal köteleztük a tulajdonost, mintegy 190.000 Ft összegben. 
Állatvédelmi bírság szintén 6 alkalommal került kiszabásra 375.000 Ft összegben. Mulasztási 
bírságot 4 esetben szabtunk ki, mintegy 120.000 Ft összegben. Sajnos az önkéntes befizetés 
egy esettől eltekintve nem teljesült, így az összeg behajtás végett a NAV-nak került átadásra. 
A településen élők nagy többsége jogkövető magatartást tanúsít, a kötelezettségének eleget 
tesz. Azért is kerültek kiszabásra a bírságok, mert méltánytalan lenne, a jogkövetőkkel 
szemben, ha a mulasztók nem lennének szankcionálva. Bízunk benne, hogy a bírságolásoknak 
visszatartó ereje lesz. 
Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy 3 hónapos korban védőoltást kell adatni a kutyának, 4 
hónapos korban pedig transzpponderrel kell ellátni.  
Az elmúlt évben a közmunkával, ha nem is nagy eredményeket értünk el, de folyamatosan 
volt. Eljutott a társadalom arra a szintre, hogy nagyon nehéz olyan embereket találni, aki 
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megfelelő szinten szeret dolgozni, vagy el akar helyezkedni. A munkaképes korúak nagy része 
el tudott helyezkedni. Megoldandó feladat lesz a jövőt tekintve, hogy a zöldterületek rendben 
tartása, a karbantartások elvégzése milyen módon lesz megoldható, ha nem lesz közmunkás. 
Hagyományos közfoglalkoztatásban 13 fő, Start mintaprogramban 7 fő, belterületi utak 
karban tartásában 5 fő vett részt. Az emberek folyamatosan cserélődtek. 
Idei évben is pályáztunk szociális tűzifa támogatásra, ez eredményes volt, 3.276.600 forint 
támogatást kaptunk. 172 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlására elegendő ez az összeg. A 
rendeletet a mai napon elfogadásra került, december 1-jétől lehet majd a kérelmeket 
benyújtani. 1 m3 lesz kiszállítva egy kérelmezőnek.  
Egy nagyon fontos rendelet megalkotására is sor került ebben az évben, 2-2,5 éves munka 
eredményeként elfogadásra került a Helyi Építési Szabályzat. A régi elavult volt, több olyan 
helyi sajátosságot tartalmazott ami ma már nem állta meg a helyét. A rendelet október 24-én 
lépett hatályba. Bízunk benne, hogy ennek a kornak az igényeit felmérve, a jövő számára 
hasznos lesz. 
Az Óvoda 49 gyerekkel működik, 4 óvónő, 2 dajka, 1 konyhai kisegítővel és 1 irodai 
kisegítővel látjuk el a feladatot. Az irodai kisegítő pályázati finanszírozású státuszban van 
alkalmazva. Két óvónő vonult nyugdíjba. A vezető óvónő és egy beosztott óvónő. Az 
óvodavezetői feladatokkal Nagyné Solti Angelikát bíztuk meg, mivel nem érkezett az állásra 
pályázat. Sajnos tapasztaljuk, hogy óvónő hiány van. A kistelepülések óvodája, nem a kezdő 
óvónők célpontja.  
Utak: 5 út került felújításra a településen. Az utak jó minőségben készültek el, pályázati 
keretek között mozogtunk, meghatározott keretek között lehetett a kivitelezést megoldani. A 
21-es építése miatt a cégek nagyon le vannak kötve, nehéz volt kivitelezőt találni. Rákóczi, 
Kossuth, Petőfi egy szakasza, a Madách, Tuzson út teljes egésze készült el. Két pályázatot 
kellett benyújtani a költségek fedezetére közel 37 millió forint volt a bekerülési költség. A 
Szondy György úton a tervek elkészültek, ez a Közútkezelő és a Kormány beruházásban 
valósulna meg, de itt is a 21-es építése miatt nincs kivitelező. 57 út kivitelezése csúszik, 
jövőre bízunk benne, hogy elkészül. Két olyan út van a településen, (Szondy György út a 
Fallósig vezető szakasz, és a Köztársaság út vége), ami nincs az önkormányzat tulajdonában. 
Elkezdődött ennek a tulajdonjognak a megszerzése. Ajánlatot teszünk a jelenlegi 
tulajdonosoknak, illetve, ha nem lesz megegyezés megindítjuk a kisajátítási eljárást. 
Vidékfejlesztési pályázaton nyertünk támogatást az arborétumig vezető út kiépítésére. Az 
építést jövő évben fogjuk megkezdeni és május végéig remélhetőleg befejezni. 
Az újtelepen a buszmegállóval kapcsolatban több jelzés érkezett, hogy nehezen lehet 
felszállni a buszra, illetve a fedett buszmegálló távol van a tényleges felszállási helytől. Ezt 
jövőre mindenképpen meg szeretnénk oldani. Elkezdődött a buszmegálló tervezése, 
megkaptuk az engedélyt. Saját erős beruházásként a jövő évi költségvetés terhére az Óvodánál 
zebra kerül kialakításra. 
Október hónapban közel 100 m2 kátyúzás történt. Sajnos ez nem nagy terület, igyekszünk a 
pályázatokat kiaknázni és az utakat felújítani. 
Idén másodszor adományoztunk Tar településért díjat. Dr. Schmidt Ferenc Heinz 
nyugalmazott háziorvos, és Kis István pékmester kapta meg a díjat. Mindketten sokat tettek a 
településért, életüket itt dolgozták le. 
Nagy eredménynek tartom a kamerarendszer beüzemelését. Régi igényeket elégítettünk ki. 
Pályázatot vártunk, de nem volt ilyen kiírás, így saját erőből építettük ki. 5 kamera került 
kihelyezésre, illetve a Pásztó felőli oldalon egy sebesség csökkentő felhívó tábla lett 
kihelyezve. Már most van eredménye a beruházásnak, a rendőrség több esetben vizsgálta a 
felvételt, és eredményt hozott a bizonyítási eljárásban. Úgy gondoljuk, hogy visszatartó ereje 
is van a kamerának. 
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Idén megjelent a várva várt pályázat, amire nyújtottunk be pályázatot, és még 6 kamerával 
fogjuk bővíteni a rendszerünket. Bízunk benne, hogy lesznek még lehetőségek és előbb-utóbb 
a települést le tudjuk fedni. 
A település központjában kicserélésre került 7 lámpatest. 4-et megvásároltunk, 3-at pedig 
bemutatóként tettek fel. Az ÉMÁSZ-al azon dolgozunk, hogy a Szondy György út LED-es 
megvilágítást kapjon. Ezzel energiát tudunk megtakarítani.  
A hulladékszállító céggel kapcsolatban több probléma is volt. Eddig mi jeleztük feléjük, 
mostantól az a kérés, hogy minden érintett maga jelentse, ha gond van a szállítással. Az 
elérhetőséget megadjuk annak, aki kéri. Sajnos nem tudunk mit tenni, monopol helyzetben 
vannak. Ha sérül a kuka, azt lehetőleg fényképezzék le és úgy jelezzék a szolgáltató felé. Ha 
valaki több szemetet termel a heti mennyiségnél, lehet zsákot vásárolni az önkormányzatnál. 
A szelektív hulladékgyűjtés a kiadott rend szerint havonta egy alkalommal történik. Lehetőség 
van zöld hulladék elszállítására is. Nincs központilag szervezett lomtalanítás, a cég felé kell 
jelezni és egyeztetett időpontban szállítják el a fölösleges dolgokat. 
A tűzgyújtás és hulladékégetés még mindig gondot okoz, nem csak a kijelölt keddi és 
szombati napokon égetnek az emberek. Az is gond, hogy nem csak a kiszáradt kerti 
hulladékot égetik, hanem a még zöld nedves kerti növényzetet is.  Van változás, de ősszel 
megint több olyan nap volt, amikor az égetés nem a megadott időpontban történt. A 
bejelentést a nem megadott időponttól történő égetésről a Katasztrófavédelemhez kell 
megtenni.  
A települést érintő fontos beruházás a 21-es építése. Elkészült a híd, a bekötés a Szondy 
György útra a jövő évben várható. A befejezés dátuma jövő év május. Lekanyarodó és emelt 
szintű felüljáróval lesz megoldva a ki és bejutás a településre. A Dósa-híd forgalma teljes 
egészében megszűnik. Kicsit bonyolultabb lesz, de megszokható. A 4 nyomsáv előnye már 
most is tapasztalható.  
Sokakat érintő téma az ásott és fúrt kutak kérdése. Jelen álláspont szerint az 1992 előtt ásott  
fúrt kutakat be kell jelenteni, a 92 után épített kutakra engedélyt kellett volna kérni. Türelmet 
kérünk e tekintetben, mert most van a Parlament előtt a módosító javaslat. Valószínű 
mindenkinek a postaládájába fogjuk tenni a tájékoztatót.  
Pályázatok: 
Több olyan pályázat van, amit 2015-ben kezdtünk el tervezni, 2016-ban tudtuk benyújtani, 
2017-ben kaptunk eredményt és idén tudtuk elkezdeni a beruházást. Egy beruházás már 
megvalósult, nagyon nehezen, döcögősen ment, de elkészült, és lett egy felújított orvosi 
rendelőnk és védőnői szolgálat. Holnap lesz az ünnepélyes átadás. Más településen is hasonló 
cipőben járnak a polgármesterek, nagyon nehéz kivitelezőket találni, a hirtelen megnyílt 
pályázatok miatt a település abból a kevés kivitelezőből kell válasszon, akit talál. A 
kivitelezők egyszerre több helyen dolgoznak, nincsenek szakemberek. Bízunk benne, hogy a 
következő pályázatoknál gördülékenyebben fognak dolgozni a kivitelezők. A régi iskola 
épületét civil házként kívánjuk működtetni, így kerül átalakításra. A külső munkálatok 
befejeződtek,elkezdődnek majd a belső munkálatok. Jövőre elkezdődik az iskola energetikai 
korszerűsítése a mintegy 110 millió forintos pályázati pénzből. Kazáncserére, nyílászáró 
cserére és radiátor termoszelepek felszerelésére kerül sor. Az iskolában a legfontosabb a 
tetőszerkezet felújítása lenne, de erre nem nyílt pályázati forrás. Erre az épületre – Hivatal 
épülete- is nyertünk egy 92 millió forintos energetikai korszerűsítésre kiírt pályázatot. Az 
óvodára 26 millió forint pályázati forrást kaptunk kazáncserére és külső szigetelésre. A 
tetőcserét az óvodánál sem tudjuk megoldani, de reménykedünk, hogy ilyen pályázat is 
kiírásra kerül a jövőben. 
A napokban készült el a nagyterem burkolata, itt egy kisebb összegű 1,7 millió forintos 
pályázati támogatást kaptunk. Az iskolánál volt egy másik benyújtott és eredményes 
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pályázatunk 32 millió forint összegben az iskola konyhájának korszerűsítését fogjuk 
elvégezni. Szeptembertől az önkormányzat üzemeltetésébe kerül vissza a konyha.  
Az arborétumig vezető útra 49 millió forintot nyertünk, melyből kavicságyas patakátjáróknak 
a kibetonozásával készülne el az arborétumig az út. 
Említettem már, hogy a mai napon volt egy pályázati ellenőrzés. Ez egy nagyobb léptékű 
pályázat az ún. turisztikai pályázat. Tar Lőrinc udvarháza és a rom körül szeretnénk 
kialakítani egy turisztikai látványosságot, Szurdokpüspökivel és Szuhával közösen nyertük 
meg a pályázatot. A nyert összeg fél milliárd forint, 3 település osztozik rajta. Taron a fent 
említetteken kívül a tűzoltó szertár kerülne felújításra, lenne egy új épület építve. A várromnál 
meg lenne jelenítve az udvarház alapja, hogy látszódjon mekkora is volt valójában ez az 
épület. Bízunk benne, hogy ezzel több embert tudunk idecsalogatni.  
Pályázatot nyújtottunk be a régi tornaterem felújítására. Ez is eredményes volt, mintegy 20 
millió forinttal támogatták a felújítást. Szeretnénk ott egy edzőtermet kialakítani, de 
beköltözhetne a ping-pong csapat is. 
Bizonyára már mindenki látta, hogy folyik a régi hivatal épületének a felújítása. Ez is 
pályázati pénzből valósul meg. Itt kerül majd elhelyezésre a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat, valamint itt lenne a központjuk a házi segítségnyújtás gondozónőinek.  
A Zagyva-mentén bicikliút megvalósítása van tervezve. Bátonyterenye, Mátraverebély, Tar és 
Pásztó konzorciumban adott be pályázatot. A megnyert összeg 1 milliárd forint, ami óriási 
pénz. Nehéz lesz megvalósítani. Volt már egyeztetés a tulajdonosokkal, mivel az út kialakítása 
magántulajdonokat érint, nem lesz egyszerű a tulajdoni viszonyok rendezése. Bízunk benne, 
hogy jövő tavasszal elkezdődhet a beruházás kivitelezése.  
Elbírálás alatt van egy benyújtott pályázat. A Coop udvarában szeretnénk helyi piacot 
kialakítani, ahol a helyi termelők, de adott esetben mások is tudnák a fölöslegüket eladni.  
Az előző testületi ülésen döntés született a település költségvetésének a módosításáról. A 
bejövő pályázatok miatt igen magas összeg. Az időarányos teljesítés nagyon jó, a bevételek és 
kiadások 79 %-ban teljesültek. 
Bízunk benne, hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően jövőre is tudunk saját erős 
beruházásokat megvalósítani. Az említett buszmegálló és zebra is ilyen beruházás lesz. 
Nagyon bízunk abban, hogy a Kormány által beígért Magyar Falu program is ad olyan 
lehetőséget, amelyből a település is profitálhat. Lenne még teendő. A belvízelvezető árkok, 
járdák rendbetétele fontos lenne. 
Az önkormányzat idén megvásárolta a Szondy György út 80 szám alatti ingatlant. Ez egy régi 
klasszikus paraszt ház. Nincs túl jó állapotban, de a belső része majdnem, hogy hibátlan. A 
tetőszerkezete ami rossz. Szeretnénk kialakítani ott egy faluházat. 
Adók: Magánszemélyek kommunális adójához a tulajdonosváltozás, haszonélvezeti jog 
bejegyzése, új lakásingatlan építése, átminősítése esetén szükséges a változás bejelentése. 
Ezek alapján tudjuk vezetni a nyilvántartásokat. Kérjük a lakosságot, hogy erről ne 
feledkezzenek meg.  
Gépjárműadó: A fogyatékossággal élőknek kedvezményük, adómentességük van, kérjük 
éljenek ezzel a rászorulók, jelentsék be. A géjármű tulajdonosváltozást nem az 
önkormányzatnál kell bejelenteni, hanem a Kormányablakban, ők értesítenek a változásról 
bennünket.  
Talajterhelési díj: még mindig probléma, hogy a kiküldött nyomtatványt nem küldik vissza, 
csak a díjat fizetik be. Kérjük a nyomtatvány visszaküldését. 
Iparűzési adó: fontos, hogy az éves bevallások mellett a záró bevallásokat is nyújtsák be a 
vállalkozások, illetve kerüljön bejelentésre a megszűntetés, szüneteltetés, és adadváltozás. 
Kötelező elketronikus ügyintézés : 2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek részére 
kötelező az elektronikus ügyintézés. Tar Község Önkormányzata elektronikus ügyintézést 
biztosít az ASP rendszeren keresztül. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az 
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ügyfelek Tar község hivatalos oldalán keresztül a Hivatal/Elektronikus ügyintézés alatt az 
Önkormányzati Hivatali Portálon érhetnek el. 
 
Turopoli Zsolt ismerteti az adóbevételeket. 
 
Kimutatás a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A kommunális adó összegével kapcsolatban meg lehet említeni, hogy más településeken pl. 
Somoskőújfalun 9.500 Ft, Mátraszőlősön 8.000 Ft a kommunális adó összege. A településen 
annak kivetése óta nem változott a 2.500 Ft-os adó összege. 
A gépjárműadóból a 60 %-át a központi költségvetés kapja meg, 40 % marad az 
önkormányzatnál. 
 
Az önkormányzat elég sok ingatlannal rendelkezik. Ezek jelenleg mind lakottak, illetve 
vannak amik szívességi használatra vannak átadva a civil szervezetek részére. 
A Zrínyi út 17-ben megkezdődött egy megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával 
foglalkozó vállalkozás tevékenysége. Ők szeretnének több beruházást is indítani a 
településen. Két épület a Switelski útépítő cégnek van kiadva. Minden adófizető céget 
szívesen várunk a településre. 
A civil szervezeteinket segítjük. Megköszönjük az ő által végzett munkát. A rendezvényeken 
való közreműködést. 
 
Turopoli Zsolt ismerteti a civil szervezetek támogatási összegeit. 
 
Kimutatás a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A Hivatal ügyfélfogadása nem változott. Hétfőn 7.30-tól 12-ig, Szerdán 12.30-tól 16.00-ig, 
pénteken 7.30-tól 12-ig van ügyfélfogadás. kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás. 
 
A Polgármester fogadóórája jelenleg nincs leszabályozva. Igyekszem mindig a rendelkezésre 
állni, akár még telefonon is.  
Év végén a Hivatal 21-28 között nem lesz nyitva. 
Heti egy alkalommal  csütörtöki napokon 08.00-10.00 óra között a Járási Hivatal ügysegédje 
tart ügyfélfogadást. A Járási Hivatali ügyekkel kapcsolatban lehet őt keresni. 
A Pásztói Rendőrkapitánysággal jó az együttműködés. A kijelölt körzeti megbízott 
Verebélyi László. Minden hónap második csütörtökén 10.00-11.00 óra között tart fogadóórát. 
De egyeztethető vele más időpont is.  
 
A testvér-települési kapcsolataink jók. Régi kapcsolat van a svájci Valbirse településsel. Jó  
kapcsolatot ápolunk Bajsával. A településen lakók is jó kapcsolatot ápolnak, személyes 
barátságok születnek. Tavaly aláírásra került 3 Európai Uniós településsel testvér-települési 
megállapodás. Az egyik ilyen település a felvidéki Ipolykér. Illeszkedik abba az elképzelésbe, 
amit anno megfogalmaztunk, hogy a régi nagy Magyarország területéről mindenhonnan 
találjunk egy testvér-települést, ahol az ott élőkkel tudunk kapcsolatot létesíteni. 
Az elmúlt hónapban született testületi döntés arról, hogy az erdélyi Csíkkozmással és 
Horvátországban egy Tar nevű településsel vegyük fel a kapcsolatot. 
Két távolabbi testvértelepülésünk is van. Az egyik egy szicíliai település Mongiuffi de Melia 
spanyolországi Boiro. Ezek olyan kapcsolatok, amelyekben ők kerestek meg minket. 
Ennek kapcsán van egy másik megkeresés is, ahol Spanyol, Olasz, Máltai, Görög és egy Lett 
település kötne testvér-települési megállapodást. A képviselő-testület több tagjával utazunk ki 
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december 10-16 között Spanyolországba. Madeiró településen lesz a megállapodás 
ünnepélyes aláírása. Ez egy Uniós pályázat keretében megvalósuló dolog lesz. Az utazás 
költségeit az utazók magunknak állják. Az ellátást a megvendégelők biztosítják.  
 
A jövőbeli tervekkel kapcsolatban fontos megemlíteni a Tuzson rendezvényt. Már két 
alkalommal került erre sor. Jövőre egy nagyobb ívű rendezvényt szeretnénk megvalósítani. 
Szeretnénk, ha színvonalas rendezvényeket tudnánk biztosítani a település lakói számára. 
Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik a rendezvényeket munkájukkal segítik.  
 
A közművelődéssel kapcsolatba tervezünk változásokat. Az ideiglenes orvosi rendelőnek 
kialakított helyiséget visszaalakítanánk és a könyvtárat ebbe a helyiségbe költöztetnénk. A 
Nógrád Megyei Balassi Bálint Könyvtárral karöltve fejlesztenénk. Bútorozni, gyerek sarkot 
alakítanánk ki.  Úgy gondolom, hogy központibb helyen lenne így a könyvtár, mint a jelenlegi 
helyén.  
 
A Sportegyesület 1,5  milliós támogatását indokolnám. Az összeg azért ilyen magas, mert az 
SZE pályázatot adott be, amiből kistraktort vásárolt, az ifi csapatot eljuttatta egy edzőtáborba 
és próbálta fejleszteni. Reméljük jövőre ennek már lesz eredménye. A pályázat önereje 450/e 
Ft volt. Jövő évre is van egy nagyobb pályázat, amibe 30 % önrészt kell fedezni az SZE-nek. 
Az öltöző zuhanyzó részének a felújítása lenne a cél.  
 
Tar Községért Közalapítvány a 2017. évi Szja-ból felajánlott összeg 88.973 Ft volt, amelyet a 
település karácsonyi fénydekorációs elemek vásárlására ajánlottak fel. 
A jövő évi felajánlások összegéből játszótéri elemeket szeretnének vásárolni.  
 
Kérem ha van valakinek kérdése tegye fel! 
 
Chalupa József Tar Szent István út16. 
Miért kell most a kutakat bejelenteni? 1998-ban költöztünk ide. Nem kérdeztem meg az előző 
tulajdonost, és mivel meghalt már nem is tudom megkérdezni, hogy 1992 előtt vagy után 
fúrták a kutat. A középkorban füstadót fizettek. Most arra felé megyünk visszafelé? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Említettem, hogy a kutakkal kapcsolatban most nem tudunk válaszolni. A törvényalkotónak az 
a szándéka, hogy minél egyszerűbb legyen a bejelentés teljesítése.  
Nem gondolnám, hogy az a szándék, hogy az összeírás után adót szabjanak ki. Azt a 
szándékot látom az összeírás hátterében, hogy fel szeretnék mérni, hogy ki, mennyit és mire 
használja a felszín alatti vizeket.  
 
Mészáros Lászlóné Május 1 út 24/a 
Az újtelepen a közvilágítás igen rossz. Ennek egyik oka, hogy a lámpatesteket több helyen a 
fák eltakarják és a lámpatest is igen gyenge. Kötelezni kellene az ott lakót, vagy az ÉMÁSZ-t 
meg kellene keresni, hogy oldják meg a problémát. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az ÉMÁSZ negyedévente tart ellenőrző túrát. Régen ez sűrűbben volt. Akár napközben is 
ellenőriztek. Ennek hatására jó pár lámpatest megjavításra került. Sajnos az ÉMÁSZ 
szolgáltatóként a törvényi kötelezettségének megfelel, de a törvény úgy szabályoz, hogy 14 
napot ad a hiba kijavítására. Az önkormányzatnak nincs olyan száma, ahol tudná sürgetni a 
hiba kijavítását. Azt a számot tudjuk hívni, mint a lakosság. 
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Évente az ÉMÁSZ, ha vállalja az Önkormányzat a lámpatest üzemeltetését, akkor 5 
lámpatestet ingyen felszerel. Az egész újtelep lecserélése nem megoldható, de megvizsgáljuk 
a hiányosságokat és a jövő évben az 5 lámpát az újtelepre szereltetjük fel.  
 
Nagy Andrásné Ady Endre út 10. 
Szeretném megkérdezni, hogy az Attila út felső szakasza miért maradt ki a kátyúzásból? 
Nagyon rossz annak az útnak az állapota.  
Tájékoztatást kaptunk az új közösségi házról. Hány csoport lesz? Hogy működik? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az Attila út állapota előttem is ismert. Ott nem lenne elegendő a kátyúzás, ott egy útépítés 
hozna megoldást. Saját erőből ezt nem tudjuk megoldani. A bekerülési költsége 10 millió 
forint lenne. Ha esetleg ideköltözik egy óriáscég, akkor az összes utat le fogjuk aszfaltozni. 
A kátyúzást jövőre is folytatjuk. Nem vigasz, de más településeken is rossz állapotban vannak 
az önkormányzati utak. Szándékot látok a Kormányban arra, hogy ezt a helyzetet javítsák. 
Erre lenne a Magyar Falu program, útépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés fejlesztésekre 
fordítható pénzekre lehet majd pályázni.  
A civil házzal kapcsolatban hétfőn adtam tájékoztatást a Nyugdíjas Egyesület éves 
beszámolója kapcsán. Ott is elmondtam, hogy a tervek szerint 4 egyesület költözik be. A 
használata szabályok között zajlana. Beköltöző szervezet lesz az Egy a célunk Tarért 
Egyesület, Tari Nyugdíjas Egyesület, Kontyvirág Táncegyüttes és ideiglenesen a Polgárőr 
Egyesület. 
 
Schultz Mihályné Tar Vidróczki út 3. 
Megkérdezném, hogy hová leszttek a buszmegállóknak az oldalai? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ezeket mi szedtük le. Sajnos annyira tönkretették, hogy felújíthatatlanná váltak. Helyette a téli 
időszakban a közmunkásokkal fából készítünk egy kulturáltabb, normális buszmegállót. Tehát 
felújítás alatt van, a tél folyamán, ahogy elkészülnek visszakerülnek az elemek. 
 
Szerencsés József Köztársaság út 16. 
Egyszer már kérdeztem, de azóta sincs megoldás. A gyógyszertár és a bank automata hiányzik 
a településről. Van ebben előrelépés? 
A Szondy György úton nagyon magas a padka ez veszélyes. 
A Kovács-patak medrének a felújítása van-e tervezve. Nagyon vékonyan folyik. Géppel 
kellene a kotrást elvégezni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Próbáltam fiókgyógyszertár létesítéséről tárgyalni a pásztói gyógyszertárakat üzemeltetőkkel. 
A régi dohánybolt helyén tudnánk biztosítani helyiséget a gyógyszertárnak. Mindent 
megteszek annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. 
A bankautomatával kapcsolatban az OTP-t megkérdeztem, ők nem helyeznek ki ilyen 
kistelepülésre automatát. A Takarékbank, még a fiókját is megszűntette a településen.  
A Szondy György út a Közútkezelőhöz tartozik. Fogjuk jelezni a padka problémát. 
A Kovács-patak medrét a közmunkások rendben tartják, lekaszálják. A feladat az 
Önkormányzaték, de pénzt nem kapunk hozzá. Saját erőből ennyit tudunk tenni.  
 
Bazsó Norbert Sport út 29. 
Van-e valamilyen lehetőség betegség-megelőzési szerveződésre? 
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Pásztón van egy Életmód klub, annak tagja vagyok, de most nem nagyon működik.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Érkezett megkeresés az Önkormányzathoz, hogy szeretnének egy programot indítani a 
településen. Igaz ők inkább mentálhygénés kezeléssel és nem egészségmegőrzéssel 
próbálnának foglalkozni, de lehet, hogy ez is beleférne.  
Azt mindenképpen meg tudom ígérni, hogyha lesz erre igény az önkormányzat helyiséget fog 
biztosítani erre a célra. Tudunk segíteni előadók biztosításában. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
Betegségmegelőzéssel kapcsolatban annyit tennék hozzá, hogy ez háziorvosi alapellátási 
feladat. Ennek része a szűrővizsgálatok elvégzése. Nálam ez működik, aki bejön a rendelőbe 
azt szűröm. Utána menni nem tudok, mert erre nincs kapacitás. Bármiben nagyon szívesen 
segítek. A Nyugdíjas Egyesület jó példa erre, ott többször tartok előadást. De pl. Roma napon 
is végeztem szűrést.  Ha szerveznek egy ilyen klubot, akkor partner leszek benne. 
 
Mészáros Lászlóné Május 1 út 24/a 
Tervezi-e a Hivatal, hogy az épület elé hirdetőtáblát helyez ki? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A készülő buszmegállóknál is lesz felület kialakítva a hirdetmények kitételére. A Hivatal elé 
nem tervezünk, de a Hivatal épületének falára tervezünk. A Hivatal aulájában van erre 
kialakított hely. 
 
Jászai-Nagy József Attila Május 1 út 31. 
A 21-es út építése kapcsán elbontották a Gömör-hegy egy részét. Ez egy nagyon frekventált 
helyen van. Ha spontán burjánzik rajta a növényzet az is nagyon szép, de ha segítünk némi 
virágmaggal lehet, hogy még szebb lenne. Persze ha van rá lehetőség.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Megemlítem a tervezőknek, de nem gondolnám, hogy erre vevők lennének. Nekünk nincs ott 
lehetőségünk, a Közútkezelő fenntartásában van az út. 
 
Ha további kérdés nem várható, akkor megköszönöm mindenkinek a részvételét. 
Akivel nem találkoznánk, azoknak az elkövetkezendő adventre, karácsonyra jó ünneplést és 
boldog új évet kívánok.  
Bárkinek problémája van bátran keressenek. 
 
Turopoli Zsolt polgármester az ülést bezárja. 
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Turopoli Zsolt         Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                       jegyző 
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aljegyző 

 


