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Iktatószám: ….............../2016. 

22. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 16-i üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
tanácskozó terme a 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: 
 
Szabó Józsefné                Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Molnárné dr. Kontra Bernadett  jegyző  
Nagyné Kis Anita                 aljegyző 
Kis Zsoltné                                 jegyzőkönyvvezető 
 
5 érdeklődő állampolgár 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt képviselő 
jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, dr. Román Kinga képviselő jelezte, hogy 
később fog érkezni, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
A képviselő-testület 2015. decemberében elfogadott 2016. évi üléstervében a 2016. 
novemberi ülés 4. napirendjeként tervezte megtárgyalni a „Tar Község Önkormányzata 
vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata” napirendi pontot. 
Mivel a vízkár elhárítási terv elkészítése 2016. évben fejeződött be, így annak 
felülvizsgálata ebben az évben nem szükséges. 
Erre való tekintettel javasolom, a 2016. évi üléstervet elfogadó határozat módosítását 
azzal, hogy a 4. napirendet töröljük az üléstervből. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2016. évi ülésterve módosítására 
vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
148/2015. (XII.9.) számú határozatával elfogadott Tar 
Község Önkormányzata 2016. évi üléstervét az alábbiak 
szerint módosítja: 
A 2016. november hónapra tervezett ülés 4. napirendi 
pontját törli, azt nem tárgyalja meg. 
 

Turopoli Zsolt polgármester 
A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokhoz képest is változtatást javasolok. 
Az 1-2. napirend változatlanul maradjon, a 3. napirendi pont levételét javasolom 
napirendről. 
Enne megfelelően a 4-ből, 3. napirend az 5-ből 4-ik napirend lenne. 
 
6. napirendként javasolom felvenni a  
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
A 7-11. napirendi pont változatlan lenne. 
Ezt követően napirendként javasolom felvenni  az alábbiakat: 
 
továbbá 12. napirendként 
Előterjesztés Ügyvédi megbízási szerződés megtárgyalására 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13. napirendként 
Javaslat Megbízás a Dél-Nógrádi Vízmű kft. vízi közművek vagyonbiztosításának 
megkötésére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
                         Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
14. napirendként 
Javaslat Tar Község Önkormányzata Környezetvédelmi tervére 2016-2020-ig. 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15. napirendként 
Javaslat Tar Község Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának jóváhagyására 
és véleményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita jegyző 
                        Tóthné Juhász Erika ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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16. napirendként 
Előterjesztés Javaslat Kozárd és Környéke XVIII. Kistermelői Közösség létrehozásának 
jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű szavazattöbbség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
17. napirendként 
Javaslat a gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés biztosítására Tar településen. 
A határozat elfogadás: egyszerű szavazattöbbség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
18. napirendként 
Tájékoztató a kötelező bölcsődei szolgáltatás 2017. január 1. napjától történő 
biztosításáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                        Tóthné Juhász Erika ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
19. napirendként javasolom felvenni 
Javaslat Turopoli Zsolt polgármester jutalmazására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előterjesztő: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A meghívó szerinti 12. napirendi pont, a közmeghallgatás, így a 20. napirendi pont lenne. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az 
alábbi határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
171/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
november 16-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./Rendelet-tervezet Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének 2. sz. módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a mezőgazdasági művelésre alkalmas 
földterületek bérbe-, használatba-, és haszonbérbe adására 
vonatkozó eljárási rendről szóló önkormányzati rendelet   
megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
                       Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló rendelet- tervezet 
véleményezésére. (1. forduló) 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola Felvételi 
Körzete megállapításának véleményezésére. 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat a 3073 Tar, Szondy György út 138. szám alatt 
lévő ingatlan értékesítésére nyilvános versenytárgyalás 
útján. 
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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9./ Javaslat “Közszolgáltatási szerződés keretében Tar 
Község Közigazgatási területén keletkező települési 
szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és  
ártalmatlanítása” tárgyú tervezett közbeszerzési eljárás 
előkészítéséhez kapcsolódó pályázati felhívás 
elfogadására, a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói  közbeszerzési feladatok ellátására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztálya az NO/TFO/37-16/2016. számú 
javaslattételének megtárgyalására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat Maczonkai Károly 3073 Tar, Ágasvár út 39. 
szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
12./ Előterjesztés Ügyvédi megbízási szerződés 
megtárgyalására 
A határozat elfogadás :egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./Javaslat Megbízás a Dél-Nógrádi Vízmű kft. vízi 
közművek vagyonbiztosításának megkötésére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
                         Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
14./Javaslat Tar Község Önkormányzata 
Környezetvédelmi tervére 2016-2020-ig. 
A határozat elfogadás:egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15./Javaslat Tar Község Helyi esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálatának jóváhagyására és véleményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita jegyző 
                        Tóthné Juhász Erika ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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16./Előterjesztés Javaslat Kozárd és Környéke XVIII. 
Kistermelői Közösség létrehozásának jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű szavazattöbbség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
17./Javaslat a gyermekétkeztetés, szünidei 
gyermekétkeztetés biztosítására Tar településen. 
A határozat elfogadás: egyszerű szavazattöbbség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
18./ Tájékoztató a kötelező bölcsődei szolgáltatás 2017. 
január 1. napjától történő biztosításáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                        Tóthné Juhász Erika ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
19./Javaslat Turopoli Zsolt polgármester jutalmazására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előterjesztő: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
20./ K ö z m e g h a l l g a t á s 

 
 
 
1./ N A P I R E N D 
Rendelet-tervezet Tar Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 2. sz. 
módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2.sz. 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének 2.sz. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-
testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2016.(XI.28.) rendelete 
Tar Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
2.sz. módosításáról. 
 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
2./ N A P I R E N D 
Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámolót a mellékelt táblázatok szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
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3./ N A P I R E N D 
Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Az előterjesztésből ki kell venni a „Javaslom továbbá, hogy támogatásban részesülhessen az 
is, aki gyermekét egyedül neveli/gyermeket nevelő családok, egyedül élő nyugdíjasok.” 
szövegrészt. Ez véletlenül maradt benne az előterjesztésben, nincs összhangban a rendelet-
tervezettel. A megállapodás-tervezetben az alábbi kiegészítéseket kell beírni: 15.000Ft/m3 + 
ÁFA összegben biztosítja a tüzifát, 1750 Ft + Áfa összegért szállítja le a településre és kb. 
250.000 Ft szükséges a szállításhoz. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Tavaly 0,573 m3 –t tudtunk adni, 127 igényt tudtunk teljesíteni. Most is ezzel a számmal 
számoltunk. Mivel többet kaptunk, így 0,8 m3 jut egy kérelmezőnek. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Molnárné Tari Anikó Művelődési és Szociális Bizottság tagja 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság tagja 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelet-tervezetet, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó Józsefné Tar Roma Nemeztiségi Önkormányzat elnöke 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, 
amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2016.(XI.28.) rendelete 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. 

  
              Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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4. N A P I R E N D 
Javaslat a mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba-, és 
haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára. 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
                       Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, 
használatba-, és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendről szóló rendelet-tervezetet, és a 
határozati javaslatot azzal, hogy a 4. pontban szereplő mezőgazdasági termelőszervezet 
kerüljön törlésre, amelyet a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A 4. pontban szereplő mezőgazdasági termelőszervezet maradjon benne. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosítási 
javaslatát, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett elutasított. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  mezőgazdasági hasznosítású földek 
rekreációs célra történő kijelölésére vonatkozó rendelet-tervezetet amelyet a Képviselő-
testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2016.(XI28.) rendelete 
a mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, 
használatba-, és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási 
rendről. 
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a a mezőgazdasági hasznosítású földek 
rekreációs célra történő kijelölésére 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 
173/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a mezőgazdasági művelésre 
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alkalmas földterületek bérbe-, használatba-, és 
haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására és a kapcsolódó 
döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mező- 
és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi 
törvény) foglaltak alapján rekreációs célra kijelöli az 
Önkormányzat tulajdonában álló, illetve az Önkormányzat 
tulajdonába kerülő üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanok 
közül a Földforgalmi törvényben mezőgazdasági 
hasznosítású földként besorolt összes ingatlant. 
Az ingatlanok bérleti díját a mindenkori hatályos helyi 
rendelet határozza meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
              Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
5./ N A P I R E N D 
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet- tervezet 
véleményezésére. (1. forduló) 
A rendelet megalkotása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A rendelet-tervezet 2. szakaszában javítani szükséges az egy háziorvosi körzetet alkot-ot  „egy 
vegyes háziorvosi  körzetet alkot” –ra. 
 
Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság tagja 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta az egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet, azt az aljegyző általi módosításokkal az erre 
vonatkozó határozati javaslat szerint véleményezésre megküldeni javasolja. 
 
Szabó Józsefné Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
A Roma Önkormányzat szintén megtárgyalta az előterjesztést, azt az aljegyző általi 
módosításokkal az erre vonatkozó határozati javaslat alapján elfogadni javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Turopoli Zsolt szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló rendelet-tervezet véleményezési eljárás lefolytathatóságára 
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 
174/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
rendelet-tervezetet véleményezési eljárás lefolytatására 
alkalmasnak minősíti. 
1. A Képviselő-testület felkéri a Szurdokpüspöki Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a rendelet-
tervezetet a véleményezésre jogosult szerveknek 
küldje meg. 

2. Felkéri a polgármester, hogy az 1. pontban foglaltak 
alapján véleményezett rendelet-tervezetet a Képviselő-
testület soron következő ülésére terjessze elő. 

3. A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján elfogadja a rendelet-tervezet 1. 
mellékletét képező megállapodást a fogorvosi 
körzetről. Felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 2016. november 23. 
Felelős: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
6./ N A P I R E N D 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A kiküldött anyaggal kapcsolatban kiegészítésem van. 

- 14-én a Katasztrófavédelemtől értesítését kaptunk, hogy a Bátonyterenye Mátyás 
király út 16. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanunk kéménye nem alkalmas 
tüzelésre, azt ki kell béleltetni. Megkerestünk egy vállalkozót, jövő hét kedden kerül 
sor az egyeztetésre. Amennyiben a kivitelezési ajánlat olyan összeg lesz, hogy a 
beszerzési szabályzat szerint saját hatáskörben dönthetek, akkor megrendelem, ha nem 
akkor rendkívüli testületi ülést kell összehívni. Az ügy nem tűr halasztást, hiszen fűtési 
szezon van. 

- A település egyik civil szervezete részt vett a Béren megrendezett Palóc találkozón. A 
résztvevőknek Bér polgármestere 120 rózsatövet ajándékozott, azzal a kikötéssel, 
hogy azok a templom körül kerüljenek elültetésre. Ez megtörtént. 

- Kátyúzás volt a településen, ennek a költsége 305.000 Ft + ÁFA. Mivel az utas 
pályázatunk nem nyert, ezért nem várhattunk tovább az utak kátyúzásával. 
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- A Szondy György út 57. szám alatti önkormányzati ingatlanban a Sviterski 
Magyarország Zrt egy irodát szeretne létesíteni. A 21-es építkezés kapcsán lesznek itt 
és szükségük van egy irodára, ahol a mérnöki munkák folynak és információs központ 
lenne. A bérleti szerződéstervezet még készül. A javaslat az, hogy a bérleti díj egy 
részét fizetnék, illetve másik részét úgymond lelaknák a helyiségek felújítására 
fordított összeg erejéig. A berendezések a meg nem fizetett bérleti díj fejében az 
önkormányzat tulajdonába kerülnének. 30 hónapra szeretnék kivenni, mindenképpen 
javaslom a bérbeadást. 

- A karácsonyi csomagot 90 helyre kellene ebben az évben kiszállítani, az elmúlt évben 
5.000 Ft értékű csomagok voltak, javaslom, hogy ebben az évben is maradjon ez az 
érték. 
Tavaly az óvodások, iskolások kaptak 30 dkg szaloncukrot, javasolom, hogy ebben az 
évben is kapjanak. Az elmúlt évhez hasonlóan lesz falumikulás is. 

- Az Értéktár Bizottságtól felhívást kaptunk, melyben kérik, hogy javasoljunk olyan 
helyi értéket, amelyet erre érdemesnek tartunk. 

 
Turopoli Zsolt ismerteti a megkeresését. Megkeresés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
    
      Két természeti értéket javasolok megküldeni. Az egyik az Arborétum, a másik  
      pedig a 2 db csevice forrás. 
- Az elmúlt héten kaptunk tájékoztatást egy pályázati lehetőségről. A pályázat neve 

„telep” pályázat. Két részből tevődik össze. Az egyik a szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal. 
EFOP-2.4.1 EFOP-1.6.2-16 számon fut a pályázat. A két dolognak össze kellene 
kapcsolódni, de külön vették. Taron van két olyan terület, amit szegregátumnak 
minősítettek a 2011-es népszámlálás alapján. A szegregátumok felszámolására most 
lehetne pályázatot benyújtani. Nagyon átgondoltan kell ebben döntenünk. Azzal, hogy 
van benne lehetőség, rengeteg munka van benne. A szegregátumban lévők részére 
csillagház építésével egy olyan központot hoznának létre, amelyben képzéseket 
lehetne tartani, szociális munkások dolgoznának, mosási lehetőség lenne benne. 
Napközbeni anyaotthonként is működhetne. A kérdés mindig az, hogy hogyan 
működik utána? Amíg a pályázat van és támogatják azt, rendben van, de mi lesz azt 
követően. A számítások szerint erre a szegregátumra 10 szociális munkás kellene. Mi 
van, ha valaki nem a szegregátum területén él, de ugyanolyan körülmények között. Ő 
sem kerülhet bele a pályázatba. Elég nagy feszültségek keletkeznének. A pályázat 
benyújtására 2016. október 31-től 2018??? október 31-ig van lehetőség, 100 %-ban 
támogatott. Minimum 15 millió, maximum 200 millió forint. Az első elbírálás 2017. 
február 1-ig záródik. Ez több körös. A tájékoztatót e-mailen meg fogom küldeni. 
Jelenleg tájékoztatásnak szántam a lehetőséget. Egy rendkívüli ülésen dönthetünk 
arról, hogy mi legyen a sorsa. Két részből tevődik össze, egyikkel olyan szociális 
hátteret teremtenénk, ahol foglalkoznának emberekkel, képzések lennének, komplex 
programok, segítené a munkaerő piacra való juttatásukat. Ezek a szoft elemek. A 
másik része a szegregátumon belül lévő ingatlanok, amelyek az önkormányzat 
tulajdonába kellene, hogy kerüljenek, mert csak akkor tudnánk felújítást végezni, de 
ehhez akkor az esetleges tartozásokat ki kellene fizetni. Ezt követően szociális 
bérlakásként üzemelne. Ott bérleti díjat kellene kiróni. Itt is az a probléma, hogy mi 
lesz 4 év után, ha vége lesz a pályázatnak.  
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Tóth József képviselő 
Tulajdonképpen megvásároljuk az ingatlanokat, felújítjuk, majd bérbe adjuk annak akitől 
megvásároltuk. Volt már ilyen pályázat? Vannak tapasztalatok? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Volt már erre gyakorlat. Korábban már beszélgettünk képviselő-társaimmal, hogy egy olyan 
településre ellátogatnának, ahol a közmunkaprogramban termelő munka folyik. Akkor Én 
Varsányt javasoltam. Azóta felvettem a kapcsolatot a Polgármester Asszonnyal, aki 
egyeztetett időpontban fogadna is bennünket. Itt volt ilyen program, ott szerezhetünk erről is 
információt. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nehezíti a programot az, hogy az érintetteknek is kell vállalásokat tenni. Mi van, ha azokat 
nem hajtják végre? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Pl. 3 hónapos elsődleges munkaerő piacon való részvétel. 
 

- A Svájci testvértelepülés visszajelezte hogy fogadnának bennünket. Várják a testületet, 
Jegyzőt, Aljegyzőt és 2 tolmácsot és 1-2 intézményvezetőt, civil szervezet vezetőjét 
akit szívesen vinnénk magunkkal. Ezt meg kellene fontolni, nem gondolnám, hogy 
első körben túl sokan kellene mennünk. A kapcsolat szépen indul, mindenképpen 
finoman kellene közeledni. Ők 4-en voltak itt. A Polgármesterük köszöni, hogy a 
képviselők olyan meleg fogadtatásban részesültek. Szeretnék megnézni a 
lehetőségeket, hogy az ifjúság, illetve az idősek terén mit lehetne kialakítani. 

- Szupergyors Internet Programról volt tájékoztató a megyeházán. 
2018-ig minden lakóházat el szeretnének érni a szélessávú internettel. Tegnap voltunk 
ezen a tájékoztatón. Abban kell majd segíteni, hogy a lakosság és kormányzati 
koordináció közötti együttműködést kell majd az önkormányzatoknak, illetve a 
lehetőségeket kell majd ismertetni a lakossággal. 

 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 
polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót, valamint a 
44/2016.(III.16.), 65/2016.(IV.20.), 75/2016.(IV.20.), 
76/2016.(IV.20.), 78/2016.(IV.20.), 108/2016.(V.26.), 
109/2016.(V.26.), 110/2016.(V.26.), 115/2016.(V.26.), 
120/2016.(V.26.), 121/2016.(V.26.), 122/2016.(V.26.), 
134/2016.(VII.15.),137/2016.(VII.15.), 42/2016.(VIII.24.) 
143/2016.(VIII.24.),145/2016.(VIII.24.),146/2016.(VIII.2
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4.),147/2016.(VIII.24.),148/2016.(VIII.24.),151/2016.(VII
I.24.),152/2016.(VIII.24.),153/2016.(VIII.24.),157/2016.(I
X.14.),161/2016.(IX.14.),162/2016.(IX.14.),163/2016.(IX.
14.),165/2016.(IX.27.),167/2016.(X.12.),169/2016.(X.17.) 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 

7./ N A P I R E N D 
Javaslat a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola Felvételi Körzete megállapításának 
véleményezésére. 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság tagja 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta az Iskola felvételi körzet megállapítására 
vonatkozó előterjesztést, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó Józsefné Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén megtárgyalta az Iskola felvételi körzet 
megállapítására vonatkozó előterjesztést, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
felvételi körzete megállapítására 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 
176/2016.(XI.16.) határozata 
1.)Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„JAVASLAT A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS 
ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE” 
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal részére javasolja, hogy a 
2016/2017 tanévben a Kodály Zoltán Általános Iskola (a 
továbbiakban: intézmény) felvételi körzethatáraként Tar 
község közigazgatási területét jelölje meg. 
 
2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapította, hogy a 2016. október 01-jei statisztikai 
adatok alapján – az intézménybe járó halmozottan 
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hátrányos helyzetű gyermekek HHH száma összesen 46 fő 
a hátrányos helyzetű gyermekek HH száma összesen 3 fő. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről 2016. november 30-ig határidőben tájékoztassa 
a Nógrád Megyei Kormányhivatalt. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

                                                                       Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
8./ N A P I R E N D 
Javaslat a 3073 Tar, Szondy György út 138. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére 
nyilvános versenytárgyalás útján.  
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Azt azzal a módosítással javasolja 
elfogadni a képviselő-testületnek, hogy a hirdetés egy Országos hetilapban is jelenjen meg. 
Javasolja a Szabadföldet. Jelenjen meg továbbá a Nógrád megyei Hirlapban, Pásztói Piacban, 
valamint a honlapon. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító 
javaslatát, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Szondy György út 138. szám alatt 
lévő ingatlan értékesítésére 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 
177/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta a tulajdonában lévő Tar 
Szondy György út 138. szám alatti, 787. hrsz-ú ingatlan 
értékesítésre történő meghirdetésére vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
értékesíteni kívánja a Tar, Szondy György  út 138. szám 
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alatti, 787 hrsz.-ú belterületi ingatlant, melyet meghirdet 
2.500.000 Ft induló  vételáron. 
 
2.) A Képviselő-testület a nyilvános, egyfordulós 
pályázati felhívást e határozat 1. számú 
 mellékleteként  elfogadja. 
3.) A Képviselőt – testület az önkormányzati vagyon 
hasznosításának versenyeztetési eljárási  rendjét a 
határozat 2. számú mellékletében  foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a vagyonrendelet szerint az  Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőin keresztül gondoskodjon a pályázati 
felhívás hirdetéséről, (a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján, egy országos 
napilapban, egy országos hetilapban, Nógrád Megyei 
Hírlapban, pásztói járásban megjelenő „Városi Piac” 
hirdetési újságban) az ajánlattételi határidő letelte után a 
döntési javaslatot terjessze a Képviselő- testület elé. 
Felelős: szöveg szerint 
Határidő: eljárási rend szerint 

 
A  határozat 1. számú melléklete 

 
NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS  
Tar Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 3/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése szerint nyilvános 
versenytárgyalás útján kívánja értékestíni a tulajdonában lévő alábbi ingatlant: 
 
1.A nyilvános versenytárgyalást kiíró szerv megnevezése, székhelye: 
Tar Község Önkormányzata, 3073 Tar Szondy György út 92. 
 
2. Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete döntésének száma:  
A nyilvános versenytárgyalási felhívás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat 
száma 177./2016.( XI.16.). 
 
3. A versenytárgyalást lebonyolító megnevezése, székhelye:  
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége, 3073 Tar Szondy György 
út 92. 
4. A versenytárgyalás helye:  
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége tanácskozóterem (3073 Tar 
Szondy György út 92.) 
 
5. A versenytárgyalási felhívás célja, jellege, fordulók száma: 
Forgalomképes épület eladása nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás útján lakhatás céljára.  
 
6. A versenytárgyalás tárgya: 3073 Tar Szondy György út 138. ingatlan, 787 hrsz 
értékesítése . 
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7. Ingatlan-nyilvántartási adatai, közműellátottság:  
Ingatlan címe: 3073 Tar Szondy György út 138. 
Ingatlan helye: belterület 
Helyrajzi száma: 787 
Megnevezése: kivett lakóház, udvar 
Beépítettség: 17%<18% 
Tulajdonos: Tar Község Önkormányzata 1/1 
Földrészlet nagysága: 848 m2 
Terhek: nincs 
Közműellátottság: A tárgyi telek víz, villany-, gáz-, csatornaközmű bekötéssel rendelkezik. 
Gázcsonk és szennyvízcsatorna csonk telekhatáron van. Víz-és villanyközmű épületen belül is 
kiépített. Az áramellátás légkábelen történik. Az esővizet nyílt csapadékvíz-elvezető árkok 
biztosítják. A helyiségek szellőztetése természetes módon biztosított.  
 
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. 
 
8. Hasznosítási/értékesítési feltételek, övezeti besorolás: 

1.) A Helyi Építési Szabályzat 6.§ (3) Kertvárosias lakóterület (Lke) építési övezetben az 
OTÉK 13.§-a és a 32.§-a szerinti építmények helyezhetők el.   

2.) Az Lke -O/30/5,0/700(900) jelű kertvárosias, lakó építési övezet beépítési előírásai: 
-Beépítési mód: oldalhatáron álló 
-Legnagyobb beépítettség: 30 % 
-Legnagyobb építménymagasság: 5,0 m 
-Legkisebb telekterület: 700 m2 (900 m2) 
-Legkisebb zöldfelület: 50 % 
-Közművesítettség: teljes. 
(7) Az elő-, oldal- és hátsókert méreteit az OTÉK 35.§-a szerint kell biztosítani. Ezen 
belül az előkert kialakításánál a kialakult állapothoz (utcakép) kell alkalmazkodni. 
(8)A tervezett épületeknél a jelölt építési vonalat kell figyelembe venni. 
(9)A szabályozási terven a telken belül eltérő használatú terület jellel elválasztott és 
házikertnek (HK) jelölt telekrész beépítése tilos. 
(10) A lakóépítési övezet telkein melléképítmények és állattartó épületek is 
elhelyezhetők. Az állattartó épület beépíthető területe legfeljebb a telekterület 5%-a 
lehet a beépítettség előírt mértékén belül. 

Vételár megállapítása: 
Az ingatlan legalacsonyabb vételára 2.500.000 Ft, melynek megfizetését az adásvételi 
szerződés hatálybalépésekor igazolni kell. A vételár nem ÁFA köteles. 
Ajánlati biztosíték az induló vételár 5 %-a, azaz 125.000 Ft. 
Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap 
Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot oly módon megfizetni, hogy az legkésőbb az 
ajánlat benyújtásakor Tar Község Önkormányzata OTP Bank Rt. Pásztói Fiókjánál vezetett 
11741024-15735344 számláján rendelkezésre álljon. Az ajánlati biztosíték a nyertes 
ajánlattevőnél a vételárba vagy díjba beszámításra kerül. Azon ajánlattevő(k) részére, aki nem 
nyert(ek), vagy érvénytelen ajánlatot nyújtott(ak) be, az ajánlat elbírálását követő 8 napon 
belül az ajánlati biztosíték visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték után az önkormányzat 
kamatot nem térít. 
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Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép hasznosítási szándékától, illetve az ajánlati 
kötöttség ideje alatt a szerződést nem írja alá, a befizetett biztosítékot elveszíti. 

 
 

9. A versenytárgyalási ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje, a benyújtáshoz 
szükséges példányszáma és mellékletek:  
Az ajánlattevő(k) ajánlataikat zártan, borítékban, „Tar Szondy György út 138.” jelige 
feltüntetésével két példányban (egy eredeti példányban „eredeti példány” megjelöléssel és egy 
másolati példányban), magyar nyelven kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló 
időpontig, azaz 2016. december 09-én 10.00 óráig a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltségére - 3073 Tar Szondy György út 92. szám alá – benyújtani 
személyesen vagy meghatalmazott útján. 
Postai úton történő benyújtásnál a megadott határidőig az ajánlatnak be kell érkeznie. A 
borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. 
 
10.A versenytárgyalással kapcsolatban tájékoztatást adó személy neve és telefonszáma: 
A versenytárgyalásra kerülő ingatlanról Tar Község polgármesterénél lehet információt kérni 
ügyfélfogadási időben telefonon, vagy személyesen. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7:30-12:00, szerda: 12:30-16:00 és péntek 7:30-12:00 óráig.  
Telefon: 06-32-470-777 
 
11.A benyújtott ajánlatok bontási eljárásának helye, módja és időpontja: 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége (3073 Tar Szondy György 
út 92.) tanácskozóterem, 2016. december 09. 10:30 óra. Módja: nyilvános  
 
12. Ajánlatok kötelező tartalmi elemei: 

� Az ajánlattevő főbb adatai (név, székhely, cégnyilvántartási szám, az ajánlattevő 
képviselőjének megnevezése, illetve természetes személy esetén név, lakcím, 
születési hely, idő, anyja neve, személyi szám utolsó 4 számjegye, 
személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele stb.). 

� Megvalósítandó cél ismertetése. 
� Vételi ajánlat bruttó összege. 
� Ajánlat az ingatlan vételárának vagy egyéb hasznosítási konstrukció esetén a 

megajánlott díjnak szerződéskötéskor történő megfizetésére vagy ennek 
határidejére, ütemezésére. 

� Jogi személy ajánlattevő esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, 
aláírási címpéldányt. 

� Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló bizonylat másolata. 
� Az ajánlattevő nyilatkozatát  a versenytárgyalási felhívás feltételeinek 

elfogadására. 
� Az ajánlattevő 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 ivóvíznyomóvezeték, erőátviteli kábel 
elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű követelést nem támaszt, illetve a 
közműszolgáltatók nyilatkozatától függően hozzájárul  a szolgalmi jog(ok) 
bejegyzéséhez. 

� Az ajánlattevő nyilatkozatát az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
kötelezettség vállalásra. 
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Kiíró fenntartja a jogot, hogy további kiegészítő információkat kérjen az 
ajánlattevőtől és ellenőrizze az ajánlattevő ajánlatában foglalt adatokat, 
információkat. 

13. A versenytárgyaláson történő részvétel feltételei:  
A versenytárgyaláson részt venni személyesen, vagy meghatalmazás útján lehet. A 
meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (ügyvéd által 
ellenjegyzett meghatalmazás) kell foglalni. 
 
14.) Ajánlatok elbírálása: 
Elsődleges bírálati szempont a megajánlott vételár nagysága.  
Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a legmagasabb összegű vételárat/díjat tartalmazó 
ajánlatok tekintetében, amennyiben az ajánlat(ok) összehasonlíthatóak és különbségük nem 
haladja meg az 5%-ot, akkor jogosult árversenyt tartani, amelynek időpontjáról értesítést 
kap(nak) az ajánlattevő(k).  
Az árversenyen  nyertes ajánlattevőt nem hirdet a kiíró, annak célja a végső ajánlati ár 
megismerése.  
Az ajánlatok elbírálására, az ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Tar 
Község Önormányzata Képviselő-testülete jogosult, amelyre előre láthatólag a pályázati 
határidő lejártát, valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény ( a 
továbbiakban: Nvtv.) 14.§ (5) bekezdésében meghatározott határidő elteltét követő ülésen 
kerül sor. 
 
15. A versenytárgyalásra kerülő ingatlan megtekintenésére vonatkozó információk: 
Személyesen vagy előzetesen telefonon egyeztetett időpontban 
 
16. A kiíró azon jogának fenntartása, hogy az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja:  
Tar Község Önkormányzata azt tekinti nyertesnek, aki az Önkormányzat számára a legjobb 
ajánlatot tette. Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja.  
 
17. Eredményhirdetés: 
A Képviselő-testület döntéséről minden ajánlattevőt írásban értesítünk. 
 
18. Szerződéskötés: 
A szerződés megkötésére a döntés meghozatalát követően, előreláthatólag az ajánlati 
kötöttség 60 napos időtartamán belül kerül sor. 
 
19. A kiíró fenntartja-e azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a 
versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével köt szerződést: 
Ha a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló 
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes ajánlattevő a szerződést 
nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja 
azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel szerződést 
kötni, vagy új versenytárgyalási felhívást kiírni. A nyertes ajánlattevő helyébe lépő 
ajánlattevővel csak akkor köthető szerződés, ha az ajánlattevő a nyertest követő legkedvezőbb 
ajánlatot tevőnek minősítette. 
 
20. A pályázat tárgyára vonatkozó esetleges elővásárlási, illetve előbérleti jogot: 
Az ingatlanokra vonatkozóan a magyar államot elővásárlási jog illeti meg (melynek 
gyakorlására az adásvételi szerződés aláírását követően hívja fel az eladó a Magyar Államot 
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az elővásárlási jog gyakorlására) és a versenytárgyalás nyertesével kötendő adásvételi 
szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha az állam az elővásárlási jogával nem kíván 
élni., 
 
21. Egyéb feltétel: 
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevő(ke)t, hogy a szerződésbe (adás.vételi szerződés esetén az 
ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezhető ) garanciákat is beépíthet annak biztosítására, hogy a 
versenytárgyalási felhívásban, illetve az ajánlattevő(k) ajánlatában foglaltak teljesítésre 
kerüljenek. A kiíró a vétel teljes kiegyenlítését követően járul hozzá az ajánlattevő, mint vevő  
tulajdonjogának bejegyzéséhez. 
 
22. Egyéb információ: 
Az ingatalan értékesítése esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az Nvtv. 
14.§ (2)-(5) bekezdésében foglalt, elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezésket kell 
alkalmazni. 
A felhívással kapcsolatos részletes dolumentáció megtekinthető a Tari Kirendeltségen. 
Az ingatlan tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a vevőt terheli, kivéve az 
épület energetikai tanúsítványának elkészíttetése, ami az eladó kötelezettsége. 
A kifüggesztés napja: 2016. november 22. 

 
                   

   Turopoli Zsolt 
    polgármester  
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 A határozat 2. számú melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁNAK VERSENYEZTETÉSI 
ELJÁRÁSI RENDJE 
Értelmező rendelkezések 

1. kiíró: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 
2. versenytárgyalás: önkormányzati vagyon hasznosítására irányuló eljárás, melynek 

során a kiíró felhívásban közli, hogy több ajánlattevőtől kér ajánlatot, megjelöli az 
ajánlatok benyújtásának határidejét, valamint elbírálásának időpontját és amely eljárás 
befejezéseként a legjobb ajánlatot tevővel köt szerződést.  

3. ajánlattevő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy 
magánszemély, aki a versenytárgyalási felhívás alapján ajánlatot tesz. Az együttes 
ajánlattétel céljából alapított ajánlattevői közösség vagy más alkalmi egyesülés 
(konzorcium) tagjainak felelőssége a versenytárgyalási eljárás és a szerződéskötés 
során egyetemleges. 

4. Versenytárgyalási felhívás: a versenytárgyalási kiírás legfontosabb elemeit tartalmazó 
felhívás. 

5. részletes dokumentáció: a versenytárgyalási felhívásban meghatározott helyen és 
időben titoktartási nyilatkozat ellenében, a kiíró által rendelkezésre bocsátott 
dokumentum, amely az adott felhívással kapcsolatos részletes pályázati kiírást, eljárást 
és az értékesítendő vagyonnal kapcsolatos információkat tartalmazza. 

6. nyilvános pályázat: ha az ajánlattevők köre előre meg nem határozható, illetve a 
meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert. 

7. nettó érték: a forgalmi értékbecslés szerinti ár.  
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I. 
A versenytárgyalási felhívás közzététele 

 
1.) A tulajdonosi jogok gyakorlójának a versenyeztetés kiírásáról hozott döntése esetén a 
nyilvános versenytárgyalási felhívást a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Tari Kirendeltségének hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján, egy országos 
napilapban, egy országos hetilapban, Nógrád Megyei Hírlapban, pásztói járásban 
megjelenő „Városi Piac” hirdetési újságban – a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon 
belül– kell meghirdetni. Amennyiben a felhívás a  hirdetményben rövidített szöveggel jelenik 
meg, utalni kell arra, hogy a teljes szöveg kitől vehető át, és a részletes felhívás a 
www.tarkozseg.hu internetes portálon is elérhető.  
2.) A pályázati felhívás az alábbiakat tartalmazhatja:  

a.) nyilvános versenytárgyalást kiíró szerv megnevezését, székhelyét, továbbá ha a 
pályázati felhívásra a Képviselő- testület döntése alapján kerül sor, az erre való utalást 
a határozat számának megjelölésével; 
b.) a versenytárgyalást lebonyolító megnevezését, székhelyét, 

c.) a versenytárgyalás helyét, 
d.) a versenytárgyalási felhívás célját, jellegét, fordulók számát, 

e.) a versenytárgyalás tárgyának megnevezését, 
f.) ingatlan-nyilvántartási adatokat, közműellátottságot, 
g.) hasznosítási/értékesítési feltételek, övezeti besorolást, induló vételár  

megállapítását, 
h.) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét, a benyújtáshoz szükséges 
 példányszámot és mellékleteket, 

 i.) a versenytárgyalással kapcsolatban tájékoztatást adó személy neve és telefonszámát, 
           j.) a benyújtott ajánlatok bontási eljárásának helye, módja és időpontját, 
           k.) ajánlatok kötelező tartalmi elemeit, 
           l.) a versenytárgyaláson történő részvétel feltételeit, 
            m.) ajánlatok elbírálását, 
            n.) a versenytárgyalásra kerülő ingatlan megtekintésére vonatkozó információkat, 
           o.) azt, hogy a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja,  
           p.) eredményhirdetést, 
           q.) szerződéskötést, 
           r.) a kiíró nyilatkozatát, hogy fenntartja-e azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő 
           visszalépése esetén a versentárgyalási eljárás soron következő helyezettjével köt-e 
          szerződést, 
          s.) a felhívás  tárgyára vonatkozó esetleges elővásárlási, illetve előbérleti jogot, 
          t.) minden egyéb adatot, amelyet a kiíró szükségesnek tart (egyéb feltétel, egyb 
információ,     
              stb.) 
 
3.) Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot az ajánlati felhívásban úgy kell 
meghatározni, hogy a felhívás közzététele és az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontok 
között legalább 8 nap különbség legyen. 
 
4.) A kiíró az ajánlati felhívás visszavonását az ajánlatok benyújtására meghatározott 
időpontig teheti meg. A felhívás visszavonását az ajánlat meghirdetésével azonos módon kell 
közzétenni. 
5.)A kiíró a felhívásban valamennyi ajánlattevőnek egyenlő esélyt köteles biztosítani. 
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II. 
Az ajánlati biztosíték 

 
1.) A felhíváson való részvétel biztosíték adásához (bánatpénz), illetve vételár fedezet 
meglétének igazolásához köthető, amelyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg kell az 
ajánlattevőnek a kiíró rendelkezésére bocsátani. 
2.) Az ajánlati biztosíték összegét a versenytárgyalási felhívást kiíró állapítja meg. Az ajánlati 
biztosíték összege a nettó érték 5 %-a. 
3.) Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) az eredményes ajánlat esetén a vételárba beszámít. 
4.) A biztosítékot a versenytárgyalási felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének 
és eredménytelenségének megállapítása, valamint az ajánlatok elbírálása után - kamat nélkül - 
kell visszaadni. 
5.) Nem jár vissza a biztosíték, ha a versenytárgyalási kiírás szerint az a megkötött szerződést 
biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, valamint akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlatát az 
ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható 
okból hiúsult meg. E rendelkezést kell alkalmazni a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont 
ajánlatokra is. 

III. 
Az ajánlat 

 
1.) Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, és fel kell tüntetni rajta az adott pályázatra 
utaló jelzést. 
2.) A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell különösen: 

� Az ajánlattevő főbb adatai (név, székhely, cégnyilvántartási szám, az 
ajánlattevő képviselőjének megnevezése, illetve természetes személy esetén 
név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, személyi szám utolsó 4 számjegye, 
személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele stb.). 

� Megvalósítandó cél ismertetése. 
� Vételi ajánlat bruttó összege. 
� Ajánlat az ingatlan vételárának vagy egyéb hasznosítási konstrukció esetén a 

megajánlott díjnak szerződéskötéskor történő megfizetésére vagy ennek 
határidejére, ütemezésére. 

� Jogi személy ajánlattevő esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, 
aláírási címpéldányt. 

� Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló bizonylat másolata. 
� Az ajánlattevő nyilatkozatát  a versenytárgyalási felhívás feltételeinek 

elfogadására. 
� Az ajánlattevő 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 ivóvíznyomóvezeték, erőátviteli kábel 
elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű követelést nem támaszt, illetve a 
közműszolgáltatók nyilatkozatától függően hozzájárul  a szolgalmi jog(ok) 
bejegyzéséhez. 

� Az ajánlattevő nyilatkozatát az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
kötelezettség vállalásra. 

3.) Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával 
kezdődik. 
4.) Érvényes az ajánlat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a 
versenyeztetési felhívásban foglaltaknak. 
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5.) Érvénytelen az ajánlat, ha: 
a.) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a felhíváson részt venni, 
b.) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 
c.) az ajánlat nem felel meg a versenytárgyalási felhívásban foglaltaknak, 
d.) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak 

                 megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére, 
e.) az ajánlati árat az ajánlattevő nem egyértelműen határozta meg. 

6.) Az ajánlattevő az ajánlatához a versenytárgyalási felhívásban meghatározott időpontig, de 
legalább 30 napig kötve van, kivéve, ha a nyertes ajánlattevővel a kiíró ezen időponton belül 
szerződést köt, vagy írásban közli, hogy egyik ajánlattevővel sem köt szerződést. 
 

IV. 
A versenytárgyalási felhívás visszavonása 

 
1.) A kiíró a a versentárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig 

visszavonhatja. E döntést a versenytárgyalási felhívás közzétételére vonatkozó 
szabályok szerint kell az érintettek tudomására hozni. 

2.) Az 1.) pontban foglalt versenytárgyalási felhívás visszavonása esetén a már befizetett 
ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek vissza kell téríteni. 
3.) Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonhatja 
ajánlatát, azonban ez esetben az ajánlati biztosíték ára nem jár vissza. 

 
V. 

Az ajánlatok felbontása 
 

1.) Az ajánlatok beérkezésekor az átvétel pontos időpontját az ajánlattételi anyagot tartalmazó 
borítékon fel kell tüntetni. 
2.) Az ajánlatok felbontása nyilvánosan történik, az eljárást lebonyolító személyek és az 
ajánlattevők jelenlétében. 
3.) Közjegyzői jelenlétről akkor kell gondoskodni, ha azt a kiíró szükségesnek tartja. 
4.) Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, 
lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek 
nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. Az ajánlattevő nem tilthatja meg a 
nevének, lakóhelyének (székhelyének), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az 
ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.  
5.) Az ajánlatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
6.) Az érvénytelen ajánlatokat - az érvénytelenség okának a megjelölésével legkésőbb az 
eredményhirdetéskor - ismertetni kell. 
 

VI. 
Az ajánlatok elbírálása 

 
1.) Ha a versenytárgyalási felhívás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat a benyújtási 
határidő lejártát követő Képviselő-testület soron következő ülésén el kell bírálni. 
2.) Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a kiíró az 
ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók. 
3.) Az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott 
ajánlat mellett kell dönteni, amely a tulajdonosi érdekeknek legmegfelelőbb ajánlatot 
tartalmazza. 
4.) Ha a beérkezett ajánlatok azonos ajánlati összeget tartalmaznak, vagy az azt követő 
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ajánlatok különbsége nem haladja meg az 5 %-ot, akkor az érintett ajánlattevők között - a 
jelen eljárási rendben foglalt ártárgyalási szabályok megfelelő alkalmazásával - nyílt 
árversenyt kell tartani. 
5.) Eredménytelen a pályázat, ha: 

a.) kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett, 
b.) a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a versenytárgyalási felhívásnak 
 követelményeinek, 
c.) a kiíró az ajánlatot a szerződés megkötésének elmaradása miatt  
eredménytelenné nyilvánítja, 
d.) a kiíró élt azon jogával, hogy új versenytárgyalási felhívást rendeljen el. 

6.) Eredménytelen ajánlat esetén a kiíró új versenytárgyalási felhívás kiírásáról dönthet. 
 

VII. 
Eredményhirdetés, szerződéskötés 

 
1.) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a versenytárgyalási felhívásban meghatározott 
időpontban ki kell hirdetni. A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevő(k) a döntésről a 
haladéktalanul értesíteni kell.  
2.) Ha a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló 
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes ajánlattevő a szerződést 
nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja 
azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel szerződést 
kötni, vagy új versenytárgyalási felhívást kiírni. 

3.) A nyertes ajánlattevő helyébe lépő ajánlattevővel csak akkor köthető szerződés, ha a 
versentárgyalási felhívás erre lehetőséget adott és az ajánlattevő az ajánlat 
eredményének kihirdetésekor a kiíró a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősítette. 

VIII. 
Ártárgyalás 

 
1.) Nyilvános ártárgyalás során az ajánlattevő(k) ajánlataikat módosíthatják azzal, hogy a 
korábban megajánlott vételár nem csökkenthető és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie 
a pályázati felhívásban rögzített valamennyi feltételnek. 
2.) Az ártárgyalás lezárását követően a Tari Kirendeltség munkatársai elvégzik az ajánlatok 
rangsorolását. 
3.) Nem nyilvánítható nyertesnek olyan ajánlat, amelyben a megajánlott vételár nem éri el 
a Képviselő-testület által meghatározott értékesítési árat. 
4.)  

IX. 
Új pályázat kiírása 

 
1.) Amennyiben a nyilvános versenytárgyalási felhívásra a nyertesnek nyilvánítható ajánlat 
nem érkezett, a kiíró – akár az első, akár a megismételt versenytárgyalási felhívás során az 
eredménytelenség megállapítása és új versenytárgyalási felhívás kiírása helyett- javasolhatja a 
minimális eladási ár leszállítását és legjobb ajánlat elfogadásával az ajánlat  eredményessé 
nyilvánítását, vagy új versenytárgyalási felhívás kiírását a módosított értékesítési ár 
megjelölésével.  
2.) A pályázatok elbírálására vonatkozó döntésről a kiíró az ajánlat nyertesét haladéktalanul 
értesíti. A kiíró a döntésről írásban tájékoztatja az ajánlattevőket és ezzel egyidejűleg a 
pályázat eredményét a pályázati felhívással azonos módon közzéteszi.  
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3.) A kiíró a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg. A nyertes visszalépése esetén a 
soron következő helyezettjével lehet megkötni a szerződést, amennyiben annak ajánlata 
szintén megfelelt a versenytárgyalási felhívás feltételeknek, és az abban megajánlott vételár 
eléri vagy meghaladja a tulajdonos önkormányzat által meghatározott minimális eladási árat.  
 

X. 
Titokvédelmi szabályok 

 
1.) Az ajánlattevő a szerződéskötésig, illetőleg a megjelölt tárgyalás megkezdéséig köteles 
titokban tartani ajánlata tartalmát (kivéve az V. 4.) pontban foglalt nyilvános adatokat/, köteles 
továbbá bizalmasan kezelni a kiíró által rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, 
adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a 
finanszírozó bankkal és konzorcionális ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattartásra.  
2.) Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a versenytárgyalási 
felhívásban foglaltak titkosságát megsértette, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
3.) A kiíró az ajánlatok számát és az ajánlatok tartalmát a megjelölt tárgyalás megkezdéséig 
köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállónak, sem a versentárgyalási 
felhíváson részt vevőknek nem adhat (kivéve a V. 4.) bekezdésében foglalt nyilvános 
adatokat/. 
 
9./ N A P I R E N D 
Javaslat “Közszolgáltatási szerződés keretében Tar Község Közigazgatási területén 
keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása” tárgyú tervezett közbeszerzési eljárás előkészítéséhez kapcsolódó 
pályázati felhívás elfogadására, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
közbeszerzési feladatok ellátására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, úgy javasolja elfogadni a képviselő-
testületnek, hogy az ajánlattételi felhívásba kerüljenek be az említett étkezők számai, kerüljön 
javításra a közétkeztetés kifejezés gyermekétkeztetésre, valamint az ajánlathoz csatolandó 
dokumentumok listájába kerüljön be a NAV-tól beszerzett 0-ás adóigazolás.  
 
Szabó Józsefné Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén megtárgyalta az előterjesztést, azt a 
képviselő-testületnek a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Közszolgáltatási szerződés keretében 
Tar Község Közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres 
begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú tervezett közbeszerzési eljárás 
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előkészítéséhez kapcsolódó pályázati felhívás elfogadására, a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói  közbeszerzési feladatok ellátására 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 
178/2016.(XI.16.) határozata 
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Közszolgáltatási szerződés keretében Tar Község 
közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása” tárgyú tervezett közbeszerzési eljárás 
előkészítéséhez kapcsolódó pályázati felhívás 
elfogadására, a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói közbeszerzési feladatok ellátására kiírt 
pályázati felhívást a melléklet szerint teszi közzé: 
 
2.) A pályázati felhívás megküldésre kerül: 
 
1. MÁRKUS  PÁL 

          Márkus és Társai Kft., 3100 Salgótarján, Május 1. út  73. 
 telefon: +36-30-535-0144, fax: +36-32-412-100,   
e-mail cím: markusp@chello.hu 
                                 
 2.)  KOLOSINÉ  DR. PERCZE ZSUZSANNA 
3170 Szécsény, Dózsa György út 8. 
telefon: +36-70-382-9078, fax-+36-32-370-112,    
e-mail cím: kolosine@gmail.com,                
kolosine@palocprojekt.hu 
                            
 3.)  LACZKÓ  CSABA 
3100 Salgótarján, Pécskő út 1.   
telefon: +36-30-983-3447, fax: +36-32-784-140,    
e-mail cím: lacsab@gmail.com                          
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Határidő: 2016. november 21. 

 
10./ N A P I R E N D 
Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya az NO/TFO/37-16/2016. számú javaslattételének 
megtárgyalására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés  
Bognár Balázs képviselő 
Mi volt az észrevétel lényege? 
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Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A tari szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, hogy a tartózkodó szavazatot a nem 
szavazatok közé kell sorolni.  
3 igen szavazattal nem kerül elfogadásra javaslat megállapítás helyett nem született döntés 
megállapítás hangzott el e jegyzőkönyvbe.   
Viszont ha adódik egy ilyen helyzet mint a mostani, akkor azt le lehet szabályozni az SzMSz-
ben, hogy miként kell eljárni. A testületi ülésen is lehet újra szavaztatni a napirendi pontot, 
főleg egy fontos napirendi pontot, de annak az eljárási szabályait rögzítni kell, természetesen 
egyeztetve majd a törvényességi felügyelettel. 
 
Vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya az NO/TFO/37-
16/2016. számú javaslattételének 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 
179/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 
NO/TFO/37-16/2016 számú - a„ Dr- Papír Egészségügyi 
és Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint 
megbízott és Tar Község Önkormányzata, mint megbízó 
között létrejött megállapodás felülvizsgálata” előterjesztés 
határozathozatalának folyamatára vonatkozó - javaslatával 
egyetért. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt -  a NO/TFO/37-
16/2016. számú javaslat figyelembe vételével - a 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
döntéséről a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályát (3100. Salgótarján Rákóczi út 36.) 
tájékoztassa. 
 
Határidő: az ülést követő napon 
Felelős: polgármester, jegyző 
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11./ N A P I R E N D 
Javaslat Maczonkai Károly 3073 Tar, Ágasvár út 32. szám alatti lakos kérelmének 
megtárgyalására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Maczonkai Károly lakcíme nem Ágasvár út 39, hanem Ágasvár út 32, az előterjesztésben 
tévesen szerepel kérem javítani. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Maczonkai Károly kérelmét, azt a határozati javaslat 
szerint a képviselő-testületnek javasolja megtárgyalni és elfogadni. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Maczonkai Károly 3073 Tar, Ágasvár 
út 32. szám alatti lakos kérelmének elutasítására 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 
180/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Maczonkai Károly 3073 Tar, Ágasvár út 
32. szám alatti lakos kérelmét, és az alábbi döntést 
hozza: 
1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Maczonkai Károly 3073 Tar, Ágasvár út 32. szám alatti 
lakos kérelmét - amely a 21. sz. főút 35+000-39+700 km 
szelvény közötti szakasz négynyomúsítás kivitelezéséhez 
kapcsolódó kisajátítások kapcsán kártalanítási összeg 
megtérítésére vonatkozik - elutasítja. 
2./ A képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek 
helye nincs. A határozat ellen bírósági felülvizsgálat 
kezdeményezhető jogszabálysértésre hivatkozással, a 
határozat közlésétől számított 30 napon belül. A 
keresetlevelet a Salgótarjáni Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz címzetten, de a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjéhez kell benyújtani Szurdokpüspöki Közös 
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Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén (3073 Tar, 
Szondy György út 92.) 
 
3./A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 
döntéséről értesítse a kérelmet benyújtó ügyfelet. 
 
INDOKOLÁS 
Maczonkai Károly 3073 Tar, Ágasvár út 32. szám alatti 
lakos 1995. április 28-án kelt 1-235/1995. számú 
Földkiadó Bizottsági határozat értelmében megkapta a 
földtulajdonát a Pásztói „Béke Mg. Tsz.” használatában 
álló 4/1279. számú Tsz. külön lapon nyilvántartott 
földterületből. 
A földterület tulajdonjoga Maczonkai Károly javára a 
Pásztó Városi Földhivatal 34.065/1995. határozatával 
bejegyzésbe került az ingatlan nyilvántartásba. 
A részarány tulajdon kiadásával egyidejűleg – amely több 
új földtulajdonost érintett - kialakításra került – az érintett 
földtulajdonosok jóváhagyásával és tudomásulvételével- 
az új földterületek megközelítése érdekében egy földút, 
amelyre a tulajdonjogot az önkormányzat vonatkozásában 
jegyezték be. 
                                                                                                                                                           
A tulajdonjog bejegyzése azt eredményezte, hogy innentől 
kezdve Tar Község Önkormányzatát illették meg a 
145/7. hrsz-ú külterületi földúttal kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek, vagyis a földút üzemeltetése, 
karbantartása, valamint ezek költségei amelyet önállóan 
viselt. 

 
A 21. sz. főút 35+000-39+700 km szelvény közötti 
szakasz négynyomúsítás kivitelezéséhez kapcsolódó 
kisajátítások kapcsán lezajlott kisajátítások az érintett 
földterületek tulajdonosai vonatkozásában történtek meg, 
vagyis külön-külön került kisajátításra Maczonkai 
Károly földterülete, valamint az önkormányzati út 
területének egy része. 
A kisajátítás kapcsán az érintett földtulajdonosokat 
megillető kártalanítási összeg a jelenlegi tulajdonosokat 
illetik meg, az a korábbi állapotokkal kapcsolatos 
helyzetre nem vezethető vissza, vagyis a kérelemnek nincs 
jogalapja, s így ezt a Képviselő-testület elutasítja. 
A Képviselő-testület a döntését Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
106. – 107. § - a , valamint Tar Községi Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2010.(II.12.) számú 
önkormányzati rendeletének - az önkormányzat 
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól – 6.§ 
- a  alapján hozta meg. 
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A jogorvoslatra a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény 330. § (2) bekezdése alapján van lehetőség. 
Határidő: 5 nap 
Felelős: Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
12./ N A P I R E N D 
Előterjesztés Ügyvédi megbízási szerződés megtárgyalására 
A határozat elfogadás:egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az ügyvédi megbízási szerződésre vonatkozó 
előterjesztést, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az ügyvédi megbízásra 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 
181/2016.(XI.16.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Előterjesztés Ügyvédi megbízási 
szerződés megtárgyalására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
dr. Bárányi Gyula (3073 Tar Villás telep 4.) ügyvéddel  
jogi szolgáltatás ellátására  2016. december 01-jei 
hatállyal a határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal megbízási szerződést köt. 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megbízási szerződést dr. Bárányi 
Gyula ügyvéddel írja alá. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

A 181/2016. (XI.26.) határozat 1. számú melléklete 
 

Megbízási  szerződés     
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amely létrejött egyrészről Tar Község Önkormányzata képviseletében Turopoli Zsolt 
polgármester 3073 Tar Szondy György út 150. szám alatti, mint Megbízó (a 
továbbiakban:megbízó), más-részről dr. Bárányi Gyula ügyvéd (adó-száma:49097384-1-32) 
3073 Tar, Villás telep 4.szám alatti lakos, mint Megbízott (a továbbiak-ban:megbízott) között, 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
1./ A megbízó megbízza a megbízottat Tar Község Önkormányzata (a továbbiakban:     
Önkormányzat) felmerülő peres és peren kívüli ügyek jogi képviseltének ellátásával (többek 
között: tevékenységi körével összefüggő jogszabályok figyelemmel kísérése, az 
Önkormányzat szerződéseinek, szerződés-tervezeteinek, egyéb okiratok véleményezése és 
szerkesztése, előkészítése, jogi képviselet ellátása hatóságok előtt, az Önkormányzat 
pályázatainak megvalósításában való aktív részvétel, megbízó részére a gazdasági jog, 
társasági jog, polgári jog,  munkajog körében tanácsadás, letiltásokban való közreműködés, 
Tar település állampolgárai részére évente egy alkalommal ellenérték nélkül jogi tanácsadás 
stb.). 
 
2./ A megbízási jogviszony 2016. december 01. napján kezdődik, és meghatározatlan időre 
szól. 
 
3./ A megbízott megbízási díja havi 30.000 Ft, azaz harmincezer forint, mely díj minden 
tárgyhónapot követő hónap 5.napjáig esedékes. A megbízó vállalja, hogy a megbízotti díjat a 
megbízottnak a K&H Bank Nyrt.Pásztói Fiókjánál vezetett 10401330-50526574-    50881008 
egyszámlájára átutalja. 
 
4./ A megbízott a megbízó utasításai szerint, és a megbízói érdekeknek megfelelően köteles 
eljárni. A megbízott köteles a megbízót az esetleges döntése jogkövetkezményeiről 
tájékoztatni – akár szóban, akár írásban - vagy arra figyelmét felhívni. A megbízott a megbízó 
érdekeitől csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és annak 
előzetes értesítésére már nincs mód. Ez esetben a megbízót utólag, haladéktalanul köteles 
értesíteni. 
 
5./ A megbízás tárgyát képező munka során a megbízott tudomására jutott minden adatot, stb. 
a megbízott az ügyvédi titoktartásra vonatkozó szabályok szerint köteles megőrizni. 
 
6./ A megbízó és megbízott megállapodnak abban, hogy a megbízott köteles a megbízó 
irodájában – előzetes egyeztetés szerint - megjelenni, és az esedékes vagy folyamatban lévő 
jogi problémákat Vele megbeszélni, stb. Nem kizárt, hogy a megbízó keresse meg a 
megbízottat az ügyvédi irodájában. 
 
7./ A megbízott a megbízónak a 3./ pontban irt megbízási díj kifizetésére - minden 
tárgyhónapot követő 5.napjáig számlát bocsát ki. A megbízott tevékenysége Áfa mentes, a 
megbízott KATA   adózó. 
 
8./ A szerződő felek a megbízási szerződést meghatározatlan időre kötötték. Azt közös 
megegyezéssel bármikor megszüntethetik a másik félhez intézett írásbeli felmondással. Ez 
utóbbi esetben a megbízási jogviszony megszüntetésére 30 (Harminc) napot kötnek ki, 
melynek a hónap végére kell szólnia. 
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9./ A megbízási szerződés magában foglalja a peres ügyek ellátását, szerződések elkészítését, 
módosítását, igény szerinti szerződések elkészítését, ellenjegyzését, szabályzatok elkészítését, 
stb. 
 
Jelen megbízási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá, alulírott 
helyen és időben. 
 
Tar,2016.november …… 
 
 
 ...................................................      .....................................................         
                            megbízó                                                                 megbízott   
 
 
 
13./N A P I R E N D 
Javaslat Megbízás a Dél-Nógrádi Vízmű kft. vízi közművek vagyonbiztosításának 
megkötésére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
                         Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
A döntés meghozatalánál az előterjesztésen tévesen szerepel az egyszerű többség. A döntés 
meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. vízi közművek 
vagyonbiztosításának megkötésére vonatkozó előterjesztést, azt a képviselő-testületnek a 
határozati javaslat szerint javasolja elfogadni. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Dél-Nógrádi Vízmű Kft vizi 
közművek vagyonbiztosításának megkötésére 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 
182/2016.(XI.16.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Javaslat Megbízás a Dél-Nógrádi Vízmű kft. vízi 
közművek vagyonbiztosításának megkötésére” című 
javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Önkormányzat vízi közműveire vonatkozó 
 vagyonbiztosításának (tűz és elemi kár, ingatlanok, 
műszaki berendezések, gépek biztosítása) a megkötésére 
megbízza a Dél- Nógrádi Vízmű kft-t, melynek fedezete 
az ÉRV Zrt. által biztosított használati díj. A felelősség 
biztosítás az üzemeltető feladata. 
 
2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó 
nyilatkozatot, intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
14./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata Környezetvédelmi tervére 2016-2020-ig. 
A határozat elfogadás:egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A tervezet 10. oldalán Mátraverebély 
község szerepel, az kerüljön kijavításra. 
Turopoli Zsolt polgármester 
A település állandó lakosságával is nekem még mindig van vitám. Több eredményünk van.  
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Ebbe nincsenek benne azok, akiknek a lakóhelye Taron van, de a tartózkodási helyük más 
településen van. Azt kiveszik.  
A település népességszámát a lakóhely adja meg. Amikor az állandó lakónépességet nézik, 
azokat kiveszik belőle, akinek máshol tartózkodási helye van. 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 
Környezetvédelmi tervére 2016-2020-i. 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 
183/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Javaslat Tar Község Önkormányzata 
Környezetvédelmi tervére 2016-2020-ig” című 



35 
 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
környezet védelméről szóló 1995. évi  LIII. törvény  46. 
§ (1)  bekezdése szerint a környezet védelme érdekében a 
határozat 1.  számú melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja a Környezetvédelmi tervet (2016-2020- ig.) 
2.) A Környezetvédelmi tervben foglaltakat a 
fejlesztési-rendezési tervek készítésénél és egyéb, a 
környezeti elemeket és hatótényezőket bármilyen módon 
érintő képviselő-testületi 
döntésnél figyelembe kell venni. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
3.)  A Környezetvédelmi tervben megfogalmazott 
célok elérése érdekében évente az éves költségvetésben 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe kell venni. 
Felelős: jegyző 

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős:    polgármester  
              jegyző 
     4.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a döntésről az illetékes hatóságokat és államigazgatási 
szerveket tájékoztassa. 

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős:    polgármester 

 
15./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának jóváhagyására és 
véleményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita jegyző 
                        Tóthné Juhász Erika ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az előterjesztést kiegészíteném, mivel az anyag kiküldése és a Bizottság általi megtárgyalás 
után kaptunk észrevételeket az anyaggal kapcsolatban a szakember részéről.  
Turopoli Zsolt polgármester ismerteti a kérdéseket, és a válaszokat. CSATOLNI!!!!!! 
 
Tariné Molnás Anikó Művelődési és Szociális Bizottság tagja 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, azt a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
 
 
Szabó Józsefné Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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A Tari Roma Nemzetiségi Önkormányzat is megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott. 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
184/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a„ Helyi Esélyegyenlőségi terv 
felülvizsgálata”  című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-
ában foglaltak alapján – Tar Község Önkormányzata a 
2014-2019 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának 2016. évi felülvizsgálatát a határozat 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
2.)  
A Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról az 
érintetteket értesítse. 

 
16./ N A P I R E N D 
Előterjesztés Javaslat Kozárd és Környéke XVIII. Kistermelői Közösség létrehozásának 
jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű szavazattöbbség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Közös Önkormányzathoz tartozó 4 település alakított egy termelői közösséget. Ennek a 
gesztora Kozárd lett. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
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A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Kozárd és Környéke XVIII. Kistermelői Közösség 
létrehozásának jóváhagyására vonatkozó előterjesztést, azt a határozati javaslat szerint a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Tóth József képviselő 
A XVIII. azt jelenti, hogy ez a XVIII.-ik? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen azt. 
 
Tóth József képviselő 
Országosan vagy a megyében? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A megyében, országosan még nincs. 
 
Tóth József képivselő 
Kozárd hogy került ide, hogy ő a gesztor? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Kozárdi polgármester Asszony, és környezetében van az AGROSERVICE Kft., aki 
mezőgazdasági pályázatokban nagy tapasztalatuk van. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Vállalhatta volna Tar is és akkor írtunk volna még egy jegyzőkönyvet. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ehhez nincs finanszírozás, csak munka van és lesz. 
 
Tóth József képviselő 
Van ebben fantázia? Mert ha csak munka lesz belőle, aztán semmi, akkor kell ez? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Lesz értelme, nem az Önkormányzatnak, vagy a Hivatalnak, de lesz. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
pl. Taron elég sok méhész van. Ugyan ők leadják a termést, de lehet, hogy ezen keresztül lehet 
egy csatornát nyitni mondjuk a CBA felé, COOP felé tehát közvetlen beszállítóvá válhatnak, 
vagy egy közétkeztetésbe stb.  
 
Tóth József képviselő 
De ki? Nem látom az önkormányzatnak a szerepét, ha alakul egy ilyen közösség az 
önkormányzatnak mi a szerepe ebben? Én mondom meg, hogy oda vidd el a borsód? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem, mi csak a kezdő lökést adjuk ehhez. Aki majd ezt összefogja, jelenleg a CÖK  Pl. a 
megtermelt borsó nem tud sehová bejutni, akkor egy sokkoló, egy hűtőház és bejut oda. 
Az önkormányzat feladata, a helyi emberek segítése. 
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Tóth József képviselő 
Ez az, hogy adsz neki egy telefonszámot? 
 
Bognár Balázs képviselő 
Ennek akkor lenne értelme, ha ott Kozárdon lenne egy vezető, aki az egészet átlátná, hogy itt 
borsóra van igény, itt nincs és őhozzá futnak össze a szálak. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Pl. ez is. A lényeg az, hogy a termelői közösségek egymással is kommunikálnak. Nem arról 
van szó, hogy ebből élsz meg, hanem a fizetésed mellé plusz bevétel. De ezt lehet odáig is 
fejleszteni, mint pl. régen az uborka felvásárlást az ÁFÉSZ. 
 
Balog László alpolgármester 
Balázsnak van ebben igaza. Addig amíg ezt nem fogja össze senki, nem fog működni. 
 
Hangzavar 
 
Bognár Balázs képviselő 
De valakinek fel kell mérni, hogy mi termett! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Igen, Én fogok körbejárni. Ezért mondom, hogy van feladat vele. Van egy táblázat, amit el 
fogok vinni a helyi termelőkhöz. Ez lesz leadva a CÖF-nél. 
 
Balog László alapolgármester 
Ne a polgármester menjen már nézni, hogy kinél van alma stb.! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Szerintem ezt már túl ragozzuk, szavazzon mindenki a belátása szerint. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Kozárd Alsótold és Szurdokpüspöki 
települések összefogásával létrejövő Kozárd és Környéke XVIII. Termelő Közösség 
Kistermelői Közösségben alapító tagként történő részvételére vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
185/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kozárd Alsótold és Szurdokpüspöki települések 
összefogásával létrejövő Kozárd és Környéke XVIII. 
Termelő Közösség Kistermelői Közösségben alapító 
tagként részt kíván venni.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja a polgármester által aláírt 
Együttműködési megállapodást.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
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17./ N A P I R E N D 
Javaslat a gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés biztosítására Tar településen. 
A határozat elfogadás: egyszerű szavazattöbbség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Több helyen benne marad az előterjesztésben a közétkeztetés, azt cseréljük gyermekétkeztetés 
szóra az előterjesztésben, a határozati javaslatban is és az ajánlattételi felhívásban is. Az 
ajánlattételi felhívás 3. pontjában az iskolában háromszor étkezők számához 78 főt írjunk be, 
csak az ebédhez 5 főt. Az óvodai és iskolai szünidei étkezés tavaszi gyermeklétszám fője 
összesen 46 fő, nyári 83 őszi 54, télit nem tudjuk, de valószínű 54 fő. Az étkezés értéke bruttó 
18. 086.336 Ft, ez egy becsült érték. A nettója az uniós értékhatár alatt lesz, nem kell 
közbeszerzés 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Még egy javítás lenne, Nemzeti Kegyhelyként van megjelölve,  a cég aki adja az a Fon Sacer  
Kft. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítására Tar településen  előterjesztést, azt úgy javasolja elfogadni a képviselő-
testületnek, hogy az ajánlattételi felhívásba kerüljenek be az említett étkezők számai, kerüljön 
javításra a közétkeztetés kifejezés gyermekétkeztetésre, valamint az ajánlathoz csatolandó 
dokumentumok listájába kerüljön be a NAV-tól beszerzett 0-ás adóigazolás. 
 
Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság tagja 
A Művelődési és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta a  gyermekétkeztetés, szünidei 
gyermekétkeztetés biztosítására Tar településen előterjesztést, azt a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a gyermekétkeztetés, szünidei 
gyermekétkeztetés biztosítása Tar településen vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
186/2016.(XI.16.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta „JAVASLAT 
A GYERMEKÉTKEZTETÉS, SZÜNIDEI 
GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA TAR 
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TELEPÜLÉSEN” CÍMŰ JAVASLATOT és az alábbi 
döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
gyermekétkeztetési feladat ellátására az alábbi 
szolgáltatóktól kérjen árajánlatot: 
 
-MORKA és RON Kft.  3070 Bátonyterenye 
Jószerencsét út 26. 
-FON SACER  3077 Mátraverebély Szentkút 14. 
-Margit Kórház 3060 Pásztó Semmelweis út 15-17. 
 
a határozat 1. számú melléklete szerinti ajánlattételi 
felhívás szerint. 
 
 
Határidő: december 6. 
Felelős: polgármester 
  jegyző 

 
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:  gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és a  
     szünidei gyermekétkeztetés 
 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
 A gyermekétkeztetési feladat magában foglalja a Tari Örökzöld Óvoda és a Tari 
 Kodály Zoltán Általános Iskola gyermekétkeztetését, valamint a szünidei 
 gyermekétkeztetést is. 
  
 Az óvodában tízórai, ebéd, uzsonna: 55 fő. 
 Az iskolában  háromszori étkezők száma:78 fő, csak ebéd: 5 fő. 
 Az óvodában és iskolában együtt: 

Tavaszi szünidei  gyermekétkezés:  46 fő. 
 Nyári gyermekétkezés: 83 fő. 
 Őszi gyermekétkezés: 54 fő. 
 Téli gyermekétkezés 54 fő. 
 
4.  A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: 2017. Január 1-től határozatlan 
 
6.  A teljesítés helye:  3073 Tar Liget út 3. 
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7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: az ajánlatkérő a havonkénti teljesítés 
után, Vállalkozó által kiállított számla ellenében a számla kézhezvételét követő 30 napon 
belül banki átutalással fizet. 
 
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. 
e) 0-ás adóigazolás 

 
9.  A számlázás módja: Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás 
ellenértékének kiegyenlítése havi elszámolás alapján, az érintett intézmény által igazolt 
teljesítést követően történik. 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2016. december 06. 10:00 óra 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a 

borítok rögzíteni: ’” Ajánlat a Közétkeztetési feladatok ellátásához” 
 
12.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2016. december 14. 
 
13.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a)  Az ajánlattétel 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. 

c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 
Nagyné Kis Anita aljegyző, Tel.: 06-32-470-777 

 
 
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. 
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18./ N A P I R E N D 
Tájékoztató a kötelező bölcsődei szolgáltatás 2017. január 1. napjától történő 
biztosításáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Tóthné Juhász Erika ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság tagja 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a bölcsődei szolgáltatás biztosítására 
vonatkozó előterjesztést, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó Józsefné Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén megtárgyalta az előterjesztést, azt a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a kötelező bölcsődei szolgáltatás 2017. 
január 1 napjától történő biztosításáról szóló   tájékoztatás elfogadására vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
187/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul 
vette a kötelező bölcsődei szolgáltatás 2017. január 1 
napjától történő biztosításáról szóló  tájékoztatást. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

 
19./ N A P I R E N D 
Javaslat Turopoli Zsolt polgármester jutalmazására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előterjesztő: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
Turopoli Zsolt polgármester személyes érintettséget jelent be, átadja az ülés vezetését 
Balog László alpolgármesternek. 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Balog László alpolgármester szavazásra bocsátja, hogy személyes érintettsége okán a 
Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a szavazásban részt vegyen Turopoli Zsolt, 
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a Képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás, 0 nem mellett a javaslatot elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
188/2016.(XI.16.) határozata 
A képviselő-testület Turopoli Zsolt polgármester 
személyes érintettségének bejelentését tudomásul veszi, 
hozzájárul ahhoz, hogy Turopoli Zsolt polgármester az őt 
érintő jutalmának megállapítására vonatkozó szavazásban 
részt vegyen. 

 
Turopoli Zsolt elhagyja az üléstermet. 
A Képviselő-testület 4 fővel folytatja a munkát. 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke felolvassa az előterjesztést. 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 
 
Balog László alpolgármester szavazásra bocsátja a Turopoli Zsolt polgármester 
jutalmazására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 4 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
189/2016.(XI.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Javaslat Turopoli Zsolt polgármester jutalmazására” 
című javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

értékelte Turopoli Zsolt polgármester 2014 
októberétől a mai napig a település fejlődése, 
fejlesztése érdekében végzett munkáját.  

 
2.) A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatára 

Turopoli Zsolt polgármester részére bruttó 200.000 Ft 
/azaz kettőszázezer forint/ jutalmat állapít meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Turopoli Zsolt polgármester visszajön az ülésterembe. 
A Képviselő-testület 5 fővel folytatja a munkát. 
Turopoli Zsolt polgármester a közmeghallgatás meghirdetett 18.00 órás kezdetéig 16.15-
kor szüntet rendel el. 
Szünet után 
 
Megérkezik Dr. Román Kinga képviselő és 5 érdeklődő állampolgár. 
 
Turopoli Zsolt megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület 7 
tagjából 6 fő jelen van. 
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Turopoli Zsolt polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat. 
 
Turopoli Zsolt polgármester tájékoztatója 

• Testület munkája 
o viszonylag magas ülésszámot tudhatunk magunk mögött 21 ülés volt eddig 

ebben az évben, melyen 13 rendeletet alkotott, amelyből 5 alaprendelet és 8 
módosító rendelet volt. 169 határozatot hozott, 2 db törvényességi észrevételt 
kaptunk 

• Bizottságok munkája 
o Művelődési és Szociális Bizottságnak 10 nyílt és 11 zárt ülése volt, ezeken 77 

nyílt határozatot és 118 zárt határozatot 
• Polgármesteri hatáskörben hozott határozatok száma 2015 december 31-ig tűzifa 

kapcsán 98, 2016. 35 
Szociális étkeztetésben 2015. december 31-ig 1 db, 2016-ban 17 db 
Házi segítségnyújtás kapcsán 12 határozat született 
Temetési segély ügyben 18 db 
Egyedi méltányosság alapján 29 döntés született. 
Összesen ebben a hatáskörben 217 db határozatot hoztam 
2015 decemberében 91 db karácsonyi csomag került kiosztásra 80 éven felülieknek. 

 
• Jegyzői hatáskörben gyermekvédelmi támogatásban 60 esetben döntöttek, 150 

gyermek részesült erzsébet utalványos támogatásban, ez 5800 Ft/gyermek,  
• gazzal kapcsolatos felszólítás 18 alkalommal történt 
• lakhatási támogatásról amely 2500 Ft/hó 48 határozat született 
• szünidei étkeztetésben a tavaszi szünetben 46, nyári 83, őszi 56 gyermek részesült 
• Pályázatok kerültek benyújtásra 

o belterületi utak járdák hidak felújítására 1.4630.568. Ft összegben 
                 ehhez 3.926.642 Ft önerőt vállaltunk. A Madách, Kossuth és a József Attila utak            
                 felújítására lett benyújtva, a pályázat eredménytelen volt 

o VisMaior pályázatot nyújtottunk be a Béke út elejének a felújítására. A pályázat 
eredményes volt 26.662.000 Ft támogatást kaptunk, a vállalt önerő 3.000.844 Ft 

o Konyhafejlesztésre nyújtottunk be pályázatot, hogy az iskolai konyhát 
visszatudjuk venni működtetésre. A pályázott összeg 35.711.650 Ft. A pályázat 
elutasításra került. Az elutasítást nem indokolták. 

o Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázattal 
is éltünk, itt ugyancsak a Madách, Kossuth egy szakasza, Petőfi út, József Attila út 
felújítása a cél, ez a pályázat még elbírálás alatt van. A pályázott összeg 
19.944.229 Ft. Megítélésem szerint itt elég jó eséllyel indultunk. 

o TOP-os pályázatot négyet nyújtottunk be a Megyei Közgyűléssel konzorciumban. 
o az orvosi rendelő felújítására 35 millió forint összegben elbírálás alatt van 
o szociális gyermekjóléti alapszolgáltatás fejlesztésére 43 millió forint 

összegben 
o óvodai felújításra 82 millió összegben 
o iskola energetikai felújítására 110 millió forint összegben 

      ezek a pályázatok 100 %-ban támogatottak, önrészt nem igényelnek. A benyújtott  
      pályázatok elbírálás alatt vannak. 
 
A Települési Operatív Programban két olyan pályázat is benyújtásra került, amely több 
települést is érint.  
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Az egyik egy turisztikai fejlesztés a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés, itt Szurdokpüspöki, Mátraalmás, Szuha, Tar településekre kiterjedő. 
Összege 499 millió forint. Ez is elbírálás alatt van. 
A másik a Zagyva menti kerékpár út létrehozása. Ebben Mátraverebély, Tar és Pásztó 
van benne, a pályázott összeg 998 millió forint. A Zagyva menti településeket kötné 
össze, a későbbiekben folytatódna a megye határig. Ez is elbírálás alatt van. 
 
Vidékfejlesztéshez nyújtottunk be pályázatot a régi iskola épületének felújítására. 
Szeretnénk civil házat kialakítani az épületben. Itt kerülhetnének elhelyezésre a civil 
szervezetek. Polgárőr Egyesület, Nyugdíjas Egyesület, Egy a célunk Tarért, stb. 
Ezáltal felszabadulna kicsit a mostani helység amit használnak, azt vissza tudnánk 
alakítani tanácsteremmé, házasságkötő teremmé. A pályázott összeg 27 millió forint. 
 
Szociális tüzelőanyagra is benyújtásra került a pályázat, amelynek már van 
eredménye. 290 m3-re pályázatunk 105 m3 lett megállapítva. Az elmúlt évben 72 m3-t 
kaptunk. A támogatás értéke 2 millió forint. Az önrész a településre szállítás költsége, 
illetve a településen történő házhoz szállítás költsége. 
 
A Bethlen Gábor alaphoz is nyújtottunk be pályázatot a testvértelepülések 
támogatására, a pályázat elutasításra került. 
 
Benyújtásra került még  Nemzeti Szabadidős –Egészség Sportpark Programba két 
szabadidős park létrehozására egy pályázat, ez szintén elbírálás alatt van. 
 
Amint látható a pályázatok egy része még elbírálás alatt van. A TOP-os pályázatoknál 
nagyon bizakodóak vagyunk az eredményeket illetően. 
 
Az Önkormányzat is írt ki pályázatot Tar Legszebb portái és a Fotózd a falud címmel. 
A legszebb porta címet Koós József nyerte, második Nagy Gyuláné, harmadik Bazsó 
Rita nevező lett. 30,20,15 ezer forint összegű díjak kerültek megállapításra.  
A Fotózd a falud pályázat első helyezettje Csépe Attila,második Horváth Julianna, 
harmadik Csépe Doroty lett. itt is 30-20-15 ezer forintos díjak lettek átadva. 

 
• 2016. októberében a Poklos kút ismét bevizsgálásra került, a víz még mindig nem 

ivóvíz, így a jelölést ki kell tennünk 
• Adók 

o 2016 évben adó- és értékbizonyítvány 51 esetben került kiállításra 
működési engedély 2 esetben szálláshely engedélyt 1 esetben állítottak ki 

o Adóhátralékunk még mindig magas 18-19 millió forint kintlévősége van az 
önkormányzatnak, a behajtásán dolgozunk 

• Az önkormányzati ingatlanok nagy része bérelt, illetve lakott, de vannak üres 
ingatlanok is. 

• Közfoglalkoztatásban 35 főt foglalkoztatunk, az átlag szám, év közben változik. 
• Két képzést tudtunk indítani a Munkaügyi Központ támogatásával. Település 

karbantartó illetve gomba termesztő képzés volt. 
• A család és gyermekjóléti szolgálat új formában működik, eddig az önkormányzat 

alkalmazta a családsegítőt, 2016 január 1-től a közös hivatal gesztortelepülése 
alkalmazza a családsegítőt, onnan látja el a közös hivatal 4 települést. A családsegítő 
kedden és szerdán tartózkodik a településen 8-16-ig, szerdán 10-12-ig tart fogadóórát. 
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A családsegítő rugalmas, az ügyfelek folyamatosan jönnek hozzá és mindig fogadja 
őket. 

• Hulladékszállítónál váltás történt, mivel 2015. december 31-én megszűnt a cég. Az 
idő rövidsége miatt a Katasztrófavédelemtől kértünk kijelölést, akik a Nemzeti 
Hulladékszálltó Gyöngyös került kijelölésre ez év december 31-ig. 
1 alkalommal volt idén lomtalanítás.  

• Még egy szolgáltató váltás történt a TIGÁZ helyett FŐGÁZ lett a szolgáltató 
• A Hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfő 7-30-12, szerda: 12.30-16.00, péntek 7.30-12-

ig. A Járási Hivatal ügysegédje csütörtökön 8-10 óráig tart fogadó órát 
A karácson utáni időszakban a Hivatalnak ügyeleti nyitva tartás lesz 

• Au eb rendészet kapcsán három alkalommal volt kóbor eb begyűjtés, az elvitt ebek 
száma 4. Ennek költsége116.000 Ft. 
A kutyatartással kapcsolatban az állampolgárok igen hiányosan teljesítik 
kötelezettségeiket.  
A Jegyző a törvényi előírásoknak megfelelően 3 évente írja össze az ebeket. 
A köztes időszakban a változásokat a tulajdonosnak be kell jelenteni. Új eb vásárlása, 
szaporulat, ha az eb a 3 hónapos kort betöltötte. 
Az ebeket 3 hónapos korukban transzponderrel, kell ellátni illetve védőoltásáról is 
gondoskodni kell. 
Az ebek védőoltását évente ismételni kell. 
Azt a tulajdonos aki ezen kötelezettségét elmulasztja bírsággal kell sújtani. 
Az eb tulajdonosának azt kell tekinteni, akinél az eb van, illetve tulajdonosi ráutaló 
magatartást tanúsít. Pl. eteti.  
Ebben az évben több alkalommal több tulajdonossal szemben került kiszabásra mind 
a Jegyző mind pedig a Néhib részéről. 
Kérjük az eb tartókat a szabályok betartására.  

• A Hivatalban intézett ügyek száma igen magas, féléves adatok: 1252 főszám és 4264 
alszám lett iktatva. 

• A 21-es út kapcsán tájékoztatom a lakosságot, hogy a munkák hamarosan 
megindulnak a tari szakaszon. A sámsoházi elágazónál lesz egy csomópont ennek a 
látványtervének kértem az elkészítését, hogy a lakosság rálátást nyerjen. 

• A Tar Községért Közalapítvány bejegyzésre került, várjuk a jogerőre emelkedését. 
• Idén tavasszal elkezdtük a temető kerítés felújítását, a első szakasz még hiányzik, 

igyekszünk minél előbb befejezni.  
• A hadisírokkal kapcsolatban elindítottuk a folyamatot a viszonyok rendezésére. Az 

orosz követség felé írtunk megkeresést. Az illetékest február végén visszarendelték, 
Oroszországba, az új személy még hivatalosan nem vette fel a kapcsolatot a 
Honvédelmi Minisztériummal, sajnos így ez az ügy áll. 
Szeretnénk megszűntetni ezt a helyet, és a temetőben méltó helyet kialakítani az 
elhunytaknak.  

• Két testvértelepülése van Tarnak. Az egyik Malleray volt, de ott 3 település 
összeolvadásából létre jött egy Valbirse nevű település. 
Delegációjuk május végén járt a településünkön, melynek nagyon jó visszhangja volt. 
Szeretnék ezt a kapcsolatot tartalommal megtölteni. Jövő májusra meghívást kaptunk 
részükről. 
A másik település Bajsa. Itt is jó a viszony, egy kisebb küldöttség meglátogatta az 
ottani rendezvényüket, és a Bajsai falunapra egy nagyobb küldöttség is kiutazott. 
Látogatásunkat ők a szeptemberi falunapon viszonozták és színesítették műsorunkat. 

• Folyamatban van a településrendezési terv módosítása. Egyrészt elavultsága miatt, 
másrészt olyan előírásokat tartalmaz, amely akadályozza a folyamatokat. 
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• április 26-al Jobbágyi- Szurdokpüspöki és térsége szociális társulásához 
csatlakoztunk. A házi segítségnyújtás és szociális étkezésnek az ügyeit ott intézik. 
Ennek vannak előnyei, némi hátránya de azokat igyekszünk folyamatosan 
kiküszöbölni.  

• Ebben az évben két nagyobb önkormányzati rendezvény volt. Az egyik a Pünkösdölő 
a másik pedig a Szüreti-bál és Falunap. Mindkét rendezvény színvonalas volt, 
mindenkinek köszönöm aki ebben részt vett, a testületnek pedig az anyagi 
támogatását. 
Emellett több kisebb rendezvény is volt, idősek napja, gyermek nap, magyar népmese 
napja, költészet napja, karácsony napja. 

• Két új támogatási formát állapított meg helyi rendeletben a képviselő-testület. Az 
egyik az újszülöttek támogatása, amit az újszülött babakötvényben kap és 18 éves 
korában fogja megkapni.  
A másik támogatás már meglévő támogatás volt. Ez a felsőoktatásban részesülők 
támogatása, amelynél a képviselő-testület a támogatás összegét emelte meg 25.000 
forintra. 

 
A tájékoztatásban ennyit szerettem volna elmondani, ha valakinek kérdése van arra szívesen 
válaszolunk akár én akár a képviselők. 
 
Szerencsés József Köztársaság út 16 
Tarnak nincs gyógyszertára, se bank automatája. Van-e arra esély hogy ezek lesznek a 
településen. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Bank automatára elég kicsi az esély, mert ezeket a bankok teszik ki. Taron egy kereskedelmi 
bank van, az a takarékszövetkezet. 
 
Szerencsés József Köztársaság út 16 
Ott pénzbe kerül a felvétel, Pásztóra 500 Ft a busz. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Postán is van lehetőség két ingyenes felvételre. 
A gyógyszertár egy kicsit nagyobb falat. Ott is az a gond, hogy a gyógyszertári ellátáshoz, 
Akár fiók akár közforgalmi  gyógyszertárat üzemeltetnének, ehhez Tar kicsi.  
A patikák gazdasági vállalkozások, ha nekik nem éri meg nem fognak ide jönni. A probléma 
ismert, már több megoldási formával megpróbálkoztunk. 
 
Dr. Román Kinga képviselő 
A probléma nálam az orvosi rendelőben vetődik fel leginkább. A heti egy alkalom nem 
megoldás, mert a rendelési időben kellene, hogy nyitva tartson a patika. Többször 
megpróbáltuk a recept leadást és jött a futárszolgálat, de nem működött, mert „neki pont most 
kell” és be kellett menni Pásztóra. A gyógyszertár nem fog ide jönni, ha nem éri meg neki. Én 
hajlandó voltam közreműködni, több futárszolgálattal is próbálkoztunk, de nem működött a 
dolog. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ez egy hosszabb folyamat lenne. Pásztó közelsége miatt és a nagyobb készlet miatt ez nagyon 
nehéz. 
 



48 
 

 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Szurdokpüspökiben is fiókpatika működik, a rendelési idő alatt. Nem ismeretes, hogy 
mennyire éri meg,. az önkormányzat annyival tudja támogatni, hogy helyiséget biztosít. Nem 
egyszerű a mai világban patikát nyitni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Felvetődött, hogy az önkormányzati busz összegyűjti a recepteket és kihozza Pásztóról. Ez 
sajnos nem járható út, mert a gyógyszert csak szakembertől kaphatja meg a beteg. A 
feleségem révén érintett vagyok a dologban, mivel gyógyszerész. Sokszor körbe jártuk a 
kérdést, hogy hogy lehetne úgy patikát nyitni, hogy nem kell hogy nagyon megérje, de ne 
legyen veszteséges. A megoldást még nem találtuk meg.  
A kérdést folyamatosan napirenden tartom, tárgyaltam már gyógyszertárakkal keressük a 
megoldást. De ezeknek a gyógyszertáraknak eddig még nem nagyon volt szándékuk, hogy 
patikát nyissanak. 
 
Szerencsés József Köztársaság út 16 
Azok akik a szociális ebédet kapják, a buszmegállóban eszik meg az ebédjüket, nem túl szép 
látvány. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
December 31-ig lesz ez az ellátás, aztán megszűnik. Jelezzük a gondozónőknek, hogy 
szóljanak az ellátottaknak. 
 
Szerencsés József Köztársaság út 16 
Több ingatlan nagyon el van hanyagolva a településen, nincs gondozva a környékük. Elég 
rossz látvány. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Hivatal folyamatosan tart ellenőrzéseket és küldi ki a felszólításokat, majd a bírságot. 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a vendégek megjelenését, a képviselők 
munkáját, az ülést bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester           jegyző 
 
 


