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Iktatószám: ….............../2018. 
 

18. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 22-i rendes 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 
 
Jelen vannak: 
Turopoli Zsolt    polgármester 
Bognár Balázs    alpolgármester 
Ágasvári Zsolt   képviselő 
Balog László    képviselő 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József    képviselő 
 
Meghívottak: 
Nagyné Kis Anita    aljegyző 
Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket.  
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 képviselő jelen van, Dr. Román Kinga képviselő 
jelezte távolmaradását az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
 
Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti  nyílt ülés napirendjét egészítsük ki. 8. 
Javaslat Görőcs Krisztián (3073 Tar, Táncsics út 28.) birtok összevonási célú földcserére 
vonatkozó kérelmének elbírálására c. napirendi ponttal és 9 napirendként vegyük fel az 
Egyebek napirendi pontot. 
 
A zárt ülés 1. napirendjét vegyük le napirendről és helyette az alábbi napirend kerüljön 
megtárgyalásra: 
 
1./ Javaslat a 96/2018.(V.23.) határozat módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Turopoli Zsolt szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a  módosított napirendi javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
151/2018.(VIII.22.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
augusztus 22-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének 1.sz. módosításra. 
(rendelet-tervezet) 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2018 évi 
költségvetésének I. féléves teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a „Hozzájárulás a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és 
Térsége Szociális Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításához”. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 
igényléséről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat Tar vízi közmű- és szennyvíz rendszerének 
2019-2033 évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) 
véleményezésére és jóváhagyására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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6./ Javaslat a 372351 azonosítószámon nyilvántartott, 
Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű 
fejlesztéseinek támogatása keretében a 3073 Tar, Szondy 
György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme 
felújítási munkák (burkolat bontása, betonozási és 
burkolási munkák) tárgyában kivitelező kiválasztása 
beszerzése tárgyában beszerzési eljárás lezárására és 
nyertes ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat a 372351 azonosítószámon nyilvántartott, 
Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű 
fejlesztéseinek támogatása keretében a 3073 Tar, Szondy 
György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme 
felújítási munkák (hajópadló burkolat lerakása) tárgyában 
kivitelező kiválasztása tárgyában beszerzési eljárás 
lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására . 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat Görőcs Krisztián (3073 Tar, Táncsics út 28.) 
birtok összevonási célú földcserére vonatkozó kérelmének 
elbírálására. 
A határozat elfogadása: minősített többséget 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Egyebek 

 
Zárt ülés napirendje: 
1./ Javaslat a 96/2018.(V.23.) határozat módosítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

1./ N A P I R E N D 

Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 1.sz. módosításra. 
(rendelet-tervezet) 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
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Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
1.sz. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének 1.sz. módosításra vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2018.(VIII.27.) rendelete 

 
Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

szóló 2/2018.  (II.22.) rendeletének módosításáról 

              Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
2./ N A P I R E N D 
Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2018 évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Tarniné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékozató elfogadására  vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
152/2018.(VIII.22.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót a mellékelt táblázatok szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

 
                                                        A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
3./ N A P I R E N D 
Javaslat a „Hozzájárulás a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről 
és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet 
módosításához”. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság alelnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a „Hozzájárulás a Jobbágyi-
Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításához” előterjesztést,  azt a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Hozzájárulás a Jobbágyi-
Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításához” határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
153/2018.(VIII.22.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta  a  
 „Hozzájárulás a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége 
Szociális Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 13/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításához.” c. előterjesztést és az alábbi határozatott 
hozza: 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége 
Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (X. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításához, mely a határozat 
1. számú mellékletét képezi. 
 
  
 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről tájékoztassa Jobbágyi Község 
Önkormányzatának polgármesterét. 
Határidő: 2018. augusztus 25.  
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

4./ N A P I R E N D 
Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatás igényléséről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
154/2018.(VIII.22.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Javaslat a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatás igényléséről.” szóló javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.9. pont alapján, az 
önkormányzat 2017. évi átlagos közfoglalkoztatási 
létszám adatának, illetve a 2018. január 1-ei 
lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának 
együttes száma alapján, 

274 m3 kemény lombos fafajtájú tűzifa-támogatáshoz 
kapcsolódó támogatási igényt nyújt be. 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozza, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozza, hogy az igénylési feltételeket és a pályázati 
kiírásban foglaltakat megismerte, elfogadja, támogatási 
igényét annak alapján nyújtja be. 

4. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását 
követő 10. napon hatályba lépteti a szociális tűzifa 
juttatásáról a rendeletét. 

5. A szállításból származó költségek fedezetét a 
Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázatot készítse el és nyújtsa be. 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
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5./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar vízi közmű- és szennyvíz rendszerének 2019-2033 évekre szóló Gördülő 
Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére és jóváhagyására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az előterjesztés e-mailben került kiküldésre. A testületnek minden évben véleményezni kell a 
tervet. Szakmai anyag, szakemberek állították össze. Az Érv Zrt. és az üzemeltető.  
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a Tar vízi közmű- és szennyvíz 
rendszerének 2019-2033 évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére 
és jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
155/2018.(VIII.22.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat Tar vízi közmű - és szennyvíz 
rendszerének 2019-2033 évekre szóló Gördülő 
Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére és 
jóváhagyására.” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 
11. §-a alapján –  Tar vízi közmű- és szennyvíz 
rendszerének   - beruházási tervből, felújítási és pótlási 
tervből álló 2019-2033 évekre szóló Gördülő 
Fejlesztési Tervet (GFT) jóváhagyja, az abban 
foglaltakkal egyetért.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az ÉRV Észak-
magyarországi Regionális Vízművek Zrt-t, hogy az 
önkormányzat helyett térítésmentesen elkészített a 2019-
2033 évekre szóló 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé 
2018. szeptember 30-ig benyújtsa. 
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
véleményező nyilatkozat, beruházásról szóló nyilatkozat 
és meghatalmazás – aláírására és az ÉRV Észak-
magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére történő 
megküldésére.  

Határidő: 2018. augusztus 25. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

6./ N A P I R E N D 
Javaslat a 372351 azonosítószámon nyilvántartott, Kistelepülési Önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretében a 3073 Tar, Szondy György út 92. 
szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási munkák (burkolat bontása, 
betonozási és burkolási munkák) tárgyában kivitelező kiválasztása beszerzése tárgyában 
beszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a 372351 azonosítószámon 
nyilvántartott, Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása keretében a 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház 
nagyterme felújítási munkák (burkolat bontása, betonozási és burkolási munkák) 
tárgyában kivitelező kiválasztása beszerzése tárgyában beszerzési eljárás lezárására és 
nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
156/2018.(VIII.22.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a 372351 azonosítószámon 
nyilvántartott, Kistelepülési önkormányzatok alacsony 
összegű fejlesztéseinek támogatása keretében a 3073 
Tar Szondy György út 92. szám alatt lévő Művelődési 
Ház nagyterme felújítási munkák (burkolat bontása, 
betonozási és burkolási munkák) tárgyában kivitelező 
kiválasztása beszerzése tárgyában beszerzési eljárás 
lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására című 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
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1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 372351 
azonosítószámon nyilvántartott, Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása keretében a 3073 Tar Szondy György út 92. 
szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási 
munkák (burkolat bontása, betonozási és burkolási 
munkák) tárgyában kivitelező kiválasztása pályázat 
keretében a beszerzési eljárás eredményes. 

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

a.) Térvarázs Enteriőr Kft 
Pásztó, Fő u. 147, 3060 

 
b.) Bakonyi Péter Tibor vállalkozó 

3073 Tar Szondy György út 28. 
 

c.) TTSZAN-THERM Kft. 
3068 Mátraszőlős Major utca 16. 

 
ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 
 

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 372351 
azonosítószámon nyilvántartott, Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása keretében a 3073 Tar Szondy György út 92. 
szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási 
munkák (burkolat bontása, betonozási és burkolási 
munkák) tárgyában kivitelező kiválasztása 
vonatkozásában  a beszerzési eljárásra vonatkozó 
ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont 
alapján  a legalacsonyabb árat Bakonyi Péter Tibor 
vállalkozó (3073 Tar Szondy György út 28.) adta. 
 

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

5. Bakonyi Péter Tibor vállalkozót (3073 Tar Szondy György 
út 28.) a szerződésben foglaltak teljesítése esetén nettó: 
1.141.733 Ft , bruttó: 1.450.000 Ft (ÁFÁ-val együtt) 
díjazás illeti meg. 
 
Felelős:              Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  értelemszerű 
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7./ N A P I R E N D 
Javaslat a 372351 azonosítószámon nyilvántartott, Kistelepülési Önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretében a 3073 Tar, Szondy György út 92. 
szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási munkák (hajópadló burkolat 
lerakása) tárgyában kivitelező kiválasztása tárgyában beszerzési eljárás lezárására és 
nyertes ajánlattevő kiválasztására . 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A kiküldött három árajánlatkérésre két árajánlat érkezett vissza. Ágasvári Sándor adta a 
kedvezőbb ajánlatot. 
 
Kérdés 
 
Bognár Balázs alpolgármester 
Így is érvényes az eljárás, hogy nincs harmadik ajánlat? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző  
Igen érvényes, nem Európai Uniós eljárásból van a támogatás. A támogatói okirat sem 
tartalmazza, hogy kötelező a három ajánlat, a beszerzési szabályzatunk alapján kell eljárni. 
 
Vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a 372351 azonosítószámon 
nyilvántartott, Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása keretében a 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház 
nagyterme felújítási munkák (hajópadló burkolat lerakása) tárgyában kivitelező 
kiválasztása tárgyában beszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
157/2018.(VIII.22.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a 372351 azonosítószámon nyilvántartott, 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 
fejlesztéseinek támogatása keretében a 3073 Tar Szondy 
György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme 
felújítási munkák (hajópadló burkolat lerakása ) tárgyában 
kivitelező kiválasztása tárgyában beszerzési eljárás lezárására 
és nyertes ajánlattevő kiválasztására című javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
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1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 372351 
azonosítószámon nyilvántartott, Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása keretében a 3073 Tar Szondy György út 92. 
szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási 
munkák (hajópadló burkolat lerakása ) tárgyában 
kivitelező kiválasztása pályázat keretében a beszerzési 
eljárás eredményes. 

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

a.) Ágasvári Sándor egyéni vállalkozó, 3073 Tar Szondy 
György út 105. 
b.) Szpisák Zsolt egyéni vállalkozó 3074 Sámsonháza 
Petőfi út 57. 
ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, 
szerződéskötésre alkalmasak. 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 372351 
azonosítószámon nyilvántartott, Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása keretében a 3073 Tar Szondy György út 92. 
szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási 
munkák (hajópadló burkolat lerakása )  tárgyában 
kivitelező kiválasztása vonatkozásában  a beszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 
szempont alapján  a legalacsonyabb árat Ágasvári Sándor 
egyéni vállalkozó, 3073 Tar Szondy György út 105 adta. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  

4. Ágasvári Sándor egyéni vállalkozót, 3073 Tar Szondy 
György út 105 a szerződésben foglaltak teljesítése esetén 
nettó: 980.315 Ft, bruttó: 1.245.000 Ft (ÁFÁ-val együtt) 
díjazás illeti meg. 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  értelemszerű 

8./ N A P I R E N D    
Javaslat Görőcs Krisztián (3073 Tar, Táncsics út 28.) birtok összevonási célú földcserére 
vonatkozó kérelmének elbírálására. 
A határozat elfogadása: egszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
   Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Kérdés-vélemény nem volt. 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Görőcs Krisztián (3073  Tar, Táncsics 
őt 28.) birtok összevonási célú földcserére vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
157/A/2018.(VIII.22.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta a „Javaslat Görőcs 
Krisztián 3073 Tar, Táncsics út 28. szám alatti lakos 
birtok összevonási célú földcserére vonatkozó 
kérelmének elbírálására” című napirendi pontot és az 
alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület a Pusztaszőlő zártkert 1432 hrsz-ú 
ingatlant birtok összevonási céllal elcseréli az Görőcs 
Krisztián 3073 Tar, Táncsics út 28. szám alatti lakos 
tulajdonát képező a Pusztaszőlő zártkert 1398 hrsz.-ú 
ingatlannal. 

2. Tar Község Önkormányzata nyilatkozza, hogy a 
földszerzés célja a mezőgazdasági- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § 
(2) bekezdése c.) pontjában meghatározott település 
fejlesztési célok megvalósítása. 
 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott 
ingatlanok vonatkozásában csereszerződést köt Gőrőcs 
Krisztiánnal. 
 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1.) pontban 
jelölt területek kimérése Görőcs Krisztiánt terheli. 

5. A felek megállapodnak, hogy a csereszerződés költségeit 
Görőcs Krisztián viseli.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
csereszerződés aláírására. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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9./ N A P I R E N D 
Egyebek 
 
Turopoli Zsolt polgármester megadja a szót Balog László képviselőnek. 
 
Balog László képviselő 
Bejelentem, hogy képviselői mandátumomról azonnal hatállyal lemondok. 
Megköszönöm a lehetőséget, hogy 4 éven keresztül veletek dolgozhattam, megismerhettelek 
benneteket. Az életem úgy alakult, hogy a továbbiakban nem tudom tovább vállalni ezt a 
feladatot. Az elkövetkezendő hátralévő egy évben jó munkát kívánok Nektek a hátralévő 
feladatok elvégzésében, és minden jót az életetekben. Kívánok sok sikert. 
 
Turopoli Zsolt polgármester. 
Többször beszélgettünk már erről, amikor az alpolgármesterségről lemondtál, akkor is 
felvetődött, hogy a képviselői mandátumról is lemondasz. Bíztunk benne, hogy ezt a feladatot 
még tudod vállalni, de az élet úgy hozta, hogy ezt a továbbiakban már nem tudod ellátni. 
Elfogadom a döntésed, köszönöm a munkádat. 
A képviselő-testület Balog László képviselői mandátumáról való lemondását tudomásul 
vette. 
  
Turopoli Zsolt polgármester bejelenti, hogy az ülés zárt ülésként folytatódik. 
 

kmf 
 
Turopoli Zsolt     Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester        jegyző 
 
 

Nagyné Kis Anita 
aljegyző 


