
Iktatószám:116-…../2015. 
 

8. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-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 
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 5 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt és Bognár 
Balázs jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Javaslom, hogy az ülésen 1 napirend kerüljön megtárgyalásra. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Javaslat – a Tar Község településrendezési eszközeinek módosítására – a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező 21 sz. főút négynyomúsításának 
megvalósíthatósága érdekében beérkezett ajánlatok alapján tervező kiválasztására. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
 
1./ Javaslat – a Tar Község településrendezési eszközeinek módosítására – a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező 21 sz. főút 



négynyomúsításának megvalósíthatósága érdekében beérkezett ajánlatok alapján 
tervező kiválasztására. 
 
 
1. N A P I R E N D 
 
Javaslat – a Tar Község településrendezési eszközeinek módosítására – a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező 21 sz. főút 
négynyomúsításának megvalósíthatósága érdekében beérkezett ajánlatok alapján 
tervező kiválasztására. 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester felolvassa az előterjesztést. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A NIF képviselőjével egyeztettünk, a digitális alaptérkép térítésmentesen átadásra kerül 
minden tervezőnek. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Két határozati javaslat készült, az egyik a legalacsonyabb árat adó ajánlattevő elfogadására, a 
másik pedig a jelenleg hatályos rendezési tervet készítő ajánlatának az elfogadására 
vonatkozik. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt szavazásra bocsátja a Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft. ajánlattevő 
ajánlatának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
36/2015. (IV.17.) határozata 
 
Tar Község településrendezési eszközeinek 
módosítására - a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező 21 sz. főút 
négynyomúsításának megvalósíthatósága 
érdekében KIÍRT TERVEZŐI AJÁNLATKÉRÉSI 
ELJÁRÁS lezárását az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1./Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
árajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás 



elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó 
TARJÁNTERV MÉRNÖKI IRODA KFT-t (székhely: 
3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.) megbízza. 
2./ Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tar 
Község településrendezési eszközeinek 
módosítására - a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező 21 sz. főút 
négynyomúsításának megvalósíthatósága 
érdekében az „1. sz. főút 1+300-7+850 km és 9+750-
15+050, valamint a 17+000 -48+000 km.sz. közötti 
szakasz négynyomúsítása” tárgyú, KÖZOP 3.4.0-09-
2009-0031 azonosítójú projekt megvalósításához 
TARJÁNTERV MÉRNÖKI IRODA KFT-vel 
(székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1) 
szerződést köt. 
3./ A TARJÁNTERV MÉRNÖKIIRODA KFT-t 
(székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja1.) a 
tervezőii feladatok elvégzéséért 950.000,- Ft + 27% 
ÁFA – összesen 1.206.500 Ft - díjazás illeti meg. 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert az e határozat melléklete szerinti 
szerződés megkötésére, a jegyző jogi ellenjegyzése 
mellett. 
Felelős:    Turopoli Zsolt polgármester 
                 Molnárné  dr. Kontra  Bernadett 
Határidő: 15 nap. 

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

Kmf 
 
 
 
Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester        jegyző 
 
 


