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Iktatószám: ….............../2019. 

 

 

7. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 20-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 

Ágasvári Zsolt   képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Dr. Román Kinga   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József     képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita    aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

Csépe Zsolt    tűzoltó alezredes tűzoltó parancsnok 

 

  

Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy 7 

képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendet tárgyaljuk meg azzal, hogy 2. 

napirendi pontot a következő ülésen tárgyaljuk meg. 

Az üléstervben volt tervezve erre az ülésre a 3. napirendi pont, de az már 

megtárgyalásra került így annak napirendről történő levételét javasolom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirenden túl az alábbi napirendeket is 

tárgyalja meg a Képviselő-testület: 

 

2./ Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 

elnyert pályázat tárgyában – azonosítószám 404637 ebr42- kivitelező kiválasztására 

ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a „Külterületi utak fejlesztése Tar településen” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadása:egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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4./ Javaslat Prauda Edina támogatási kérelmének -a Miss Alpok Adria és Nógrád megye 

Szépe verseny” az elbírálására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az ülésterv 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 

47/2019.(III.20.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

123/2018. (XII.18.) számú határozatával elfogadott 2019.  

évi üléstervben szereplő 2018. március 20-i ülés 

napirendjéről leveszi a  

2.) Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének  

állapotáról és a 

3.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervére napirendi pontot. 

A 2.) napirendi pontot a Képviselő-testület a következő 

rendes ülésén tárgyalja. 

 

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 

48/2019.(III.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

március 20-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1.) Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Pásztó Hivatásos Tűzoltóság működési 

területén működő települési önkormányzat képviselő-

testületének Tar település tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról 

                                             Előterjesztő: tűzoltóparancsnok 
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2./ Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása jogcímen elnyert pályázat 

tárgyában – azonosítószám 404637 ebr42- kivitelező 

kiválasztására ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a „Külterületi utak fejlesztése Tar 

településen” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat Prauda Edina támogatási kérelmének -a 

Miss Alpok Adria és Nógrád megye Szépe verseny” az 

elbírálására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

1./ N A P I R E N D 
Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztó Hivatásos Tűzoltóság 

működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének Tar 

település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: tűzoltóparancsnok 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Csépe Zsolt tűzoltó parancsnok 

A tavalyi évben a Katasztrófavédelem mind országos, mind helyi szinten a megelőzésre 

helyezte a hangsúlyt. Az elmúlt évben nem történt nagyobb mértékű katasztrófa, elhúzódó 

beavatkozásra sem volt szükség, ezáltal több időt tudtunk fordítani a prevencióra. Fontos 

feladat volt a szabadtéri tüzek keletkezésének megelőzése, valamint a sérüléssel halállal járó 

lakástüzek csökkentése. Ennek érdekében több előadást tartottunk közintézményekben, 

általános iskolákban, idősek körében. Az elmúlt évben kevés szabadtéri tűz keletkezett, ami 

ebben az évben már nem mondható el, az elmúlt rövid időszakot eseményeinek számát 

ismerve. A tüzek szezonális jellegűek, tavasszal az avartüzek,  télen a karácsonyfatüzek. 

2018-ban nem volt halálos tűzbaleset a működési területünkön. Sérülés is csak egy esetben 

fordult elő. Taron az elmúlt évben 14 tűzesemény történt. 7 vegetációs tűz, anyagi kárral nem 

járt személyi sérülés nem volt. 7 esemény történt zárt térben, 4 esetben kéménytűz keletkezett, 

1 melléképületben, 1 lakásban és 1 lakatlan épületben összehordott szemétből keletkezett 

tűzeset. Nagyobb volumenű káresemény nem történt a településen, külső segítséget nem 

kellett igénybe venni. Ebben az évben folytatjuk a megelőzésre fordított tájékoztatóinkat. 

Köszönetet mondok az Önkormányzatnak, Polgármester Úrnak, hogy segítették, támogatták a 

munkánkat. Az elmúlt évben Taron tartottuk meg a gyakorlatunkat, a Helyi Védelmi 

Bizottsági ülést, és egy kitelepítési befogadási gyakorlatot is meg tudtunk csinálni, ami 

nagyon jól sikerült. 
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Turopoli Zsolt polgármester 

Örülök, hogy az elmúlt évben kevés tűzeset volt. Mi is köszönjük a településünket érintő 

munkájukat. Amiben tudunk továbbra is állunk rendelkezésre. 

 

Kérdés 

 

Tóth József képviselő 

A kéménytüzek hogy keletkeznek? 

 

Csépe Zsolt tűzoltó parancsnok 

A kéményben lerakodó korom gyullad ki, aminek az eredője az, hogy nem kellően száraz 

fával tüzelnek, valamint mindenféle műanyagot, mindenféle hulladékot tüzelnek el.  

A családi házaknál a kéményseprés nem automatikus, meg kell rendelni, központi telefonszám 

1818 a 9.1. Előre egyeztetett időpontban fognak kijönni, a szolgáltatás ingyenes a lakosság 

számára. Abban a családi házban, ahol vállalkozás van bejelentve, az díjköteles. A szilárd 

tüzelésű kéményeket évente, a gáztüzelésűeket kétévente kötelező felülvizsgáltatni.  

 

Dr. Román Kinga képviselő 

A vegetációs tüzeknél felmerül, hogy gyújtogatás eredménye. Ott automatikusan elindítják a 

nyomozást? 

 

Csépe Zsolt Tűzoltó parancsnok 

Amikor az egység eloltja a tüzet, kötelező ellenőrzést végzünk. Az esetek 99 %-ában személyt 

nem találunk a területen. A Katasztrófavédelem Hatósági Osztálya megtesz mindent, hogy a 

gyújtogató megkerüljön, de ez nagyon ritkán eredményes. Ha tűzoltósági beavatkozás történik 

és megvan az elkövető, tűzvédelmi bírság kerül kiszabásra. 

 

Vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Pásztó Hivatásos Tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének Tar település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló 

elfogadására 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 

49/2019.(III.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Beszámoló a Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztó Hivatásos 

Tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének Tar település 

tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról” szóló 

beszámolót és az alábbi döntést hozza: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről 

szóló, valamint a Pásztó Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Csépe Zsolt tűzoltó parancsnok elhagyja az üléstermet. 

 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 

elnyert pályázat tárgyában – azonosítószám 404637 ebr42- kivitelező kiválasztására 

ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A környéken próbáltunk vállalkozókat keresni. Sajnos nagyon le vannak terhelve, nehéz 

vállalkozót találni.  

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elnyert pályázat tárgyában – azonosítószám 

404637 ebr42- kivitelező kiválasztására ajánlattételi felhívás kiküldésére 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 

50/2019.(III.20.) határozata 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása jogcímen elnyert pályázat tárgyában -

azonosítószám 404637 ebr42- kivitelező kiválasztására 

a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást 

küld ki az alábbi gazdasági szervezeteknek: 

a.) T-Complex ING Kft. 6723 Szeged Szent László 

u. 6/b. 

b.) S17 Panday Kft. 3045 Bér Táncsics út 9. 

c.) CSOM 98 Kft. 3060 Pásztó Szentlélek u. 6.  

 

 

 



6 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 

történő megküldéséről posta és e-mail útján is. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. március 26. 

 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a „Külterületi utak fejlesztése Tar településen” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadása:egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Eredménytelen lett a külterületi utak közbeszerzési eljárása, mert a benyújtott ajánlatokban a 

soronkénti összegeknél eltérések voltak, a végösszeg az jó lett volna. 

 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a „Külterületi utak fejlesztése Tar 

településen” tárgyú közbeszerzési 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 

51/2019.(III.20.) határozata 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

a Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Külterületi 

utak fejlesztése Tar településen” tárgyú – a Kbt. 115. § 

szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

eredménytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja 

alapján. 

2.)  A beérkezett ajánlatok nettó ajánlati árai meghaladják 

a pályázati forrásból rendelkezésre álló pénzügyi 

fedezetet. Az ajánlatok belső költségvetési sorai több 

helyen olyan mértékben meghaladják a pályázat során 

meghatározott ÉNGY referenciaárakat, mely az 

Önkormányzatnak jelentős önrész vállalását tenné 

szükségessé a szerződéskötéskor. (Építési tételek 

esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke 

nem haladhatja meg a Kincstár által rendszeresített 

ÉNGY-ben beazonosítható tételek vonatkozásában az 

elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát.) 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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4./ N A P I R E N D 
Javaslat Prauda Edina támogatási kérelmének -a Miss Alpok Adria és Nógrád megye 

Szépe verseny” az elbírálására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

E-mail-ben érkezett megkeresés, hogy Pásztón kerül megrendezésre a Nógrád szépe verseny, 

amely az Alpok Adria Országos döntőnek a megyei versenye. Keresik az 

önkormányzatotokat, hogy javasoljunk jelölteket a versenyre illetve támogatást kér. 

 

Kérdés nem volt.  

 

Vélemény: 

 

Tariné Molnár Anikó képviselő 

Nem javasolom a támogatást. Pályázati pénzeket kap. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Elmondtam a kérelmezőnek, hogy nincs erre keret, ami tavaly volt az már kimerült. 

Elmondtam, hogy a Medicopter mentőalapítványnak 20/e forintot tudtunk adni, ezt ő 

kevesellte. Ő ettől többre számított, felhozta példának Paksot és nagyobb városokat.  

 

Dr. Román Kinga képviselő 

Vannak saját rendezvényeink, amit támogatni tudunk és kell. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Egy nagyobb rendezvény van, amit támogatunk a Muzsikál az erdő. Valószínű, hogy ebben az 

évben is Taron lesz a nyitó napja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Prauda Edina támogatási kérelmének -

a Miss Alpok Adria és Nógrád megye Szépe verseny” az elbírálására 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 

52/2019.(III.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Prauda Edina támogatási 

kérelmének megtárgyalására a Miss Alpok Adria és  

Nógrád Megye Szépe verseny tárgyában” című javaslatot 

és az alábbi döntést hozza: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Miss 

Alpok Adria és a Nógrád Megye Szépe versenyt pénzügyi 

támogatásban nem részesíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

 

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

 

 

kmf 

 

 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                 jegyző 

 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 


