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Iktatószám:116-…../2015. 
 

12. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendkívüli  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
                         aljegyzői irodában, 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Bognár Balázs képviselő 
Dr. Román Kinga képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt   jelezte, hogy 
az ülésen nem tud részt venni,  az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefon történt. 
 
Javaslom, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület  
 
1./ Javaslat „A gyermekétkeztetés feltételit javító fejlesztések támogatása” pályázat  
     benyújtására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 63/2015. (V.28.) határozata 
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                                                        1./ Javaslat „A gyermekétkeztetés feltételit javító  
                                                             fejlesztések támogatása” pályázat benyújtására. 
                                                            A határozat elfogadása: egyszerű többség 
                                                            Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                                                            Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
1./ N A P I R E N D 
 
Javaslat „A gyermekétkeztetés feltételit javító fejlesztések támogatása” pályázat  
benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Az eszközöknél az árajánlat 1-1 db asztalra készült, elegendő ezekből 1-1 db. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Igen. A tányérokra nem érkezett meg az árajánlat. 
 
Balog László alpolgármester 
 
Elegendő 1 árajánlat becsatolása? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Igen. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
Úgy fel lesz szerelve, mint egy főzőkonyha? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Nem. Továbbra is melegítőkonyha maradna. Le lenne cserélve a gáztűzhely, a hűtő. 
Felvetődött még, hogy a pályázat keretében az öltözőt is fel lehetne újítani, de ez nem 
lehetséges ennek a pályázatnak a keretében. 
Június 9-ig van kiírva egy újabb pályázat, itt már óvodafejlesztésre van kiírva, ennél a 
pályázatnál lehetne ezt megoldani a mosdó és a WC új helyen történő kialakítását, mert 
jelenleg nem jó helyen van. 
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Vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja „A gyermekétkeztetés feltételit javító 
fejlesztések támogatása” pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet 
a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2015. (V.28.) határozata 

 
1./ Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti „A 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatása” című felhívás – már működő konyha 
infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, 
akadálymentesítésével – alcéljára pályázatot nyújt be.  
A fejlesztés megvalósulási helye: az önkormányzati 
tulajdonban lévő Tari Örökzöld Óvoda (3073. Tar, Szondy 
György út 156., Hrsz: 828) tálaló-melegítő konyhája. 
2./ A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 
 

Építés költsége   1.946.266 Ft 
Eszközbeszerzés költsége    517.390 Ft 
Beruházás összköltsége 2.463.656 Ft 
Igényel támogatás (95 %)   2.340.473 Ft 
Saját forrás (5 %)    123.183 Ft 

 
3./ A Képviselő-testület a tervezett fejlesztési programot 
elfogadta, a beruházás megvalósításához szükséges 
123.183 Ft saját erő fedezetét Tar Község Önkormányzata 
2015. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
4./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő 
benyújtásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

Kmf 
Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester               jegyző 


