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Iktatószám: 130-......../2019. 

 

 

20. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 

 

Jelen vannak: 

Turopoli Zsolt               polgármester 

Bognár Balázs    alpolgármester 

Ágasvári Zsolt   képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József    képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita                                       aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

  

Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből  

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

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Javasolom, hogy a 2019. évi ülésterv szerinti első és második napirendet 

1./ Javaslat Tar Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 1.számú módosítására 

2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2019. évi I. féléves költségvetésének 

teljesítéséről 

a következő szeptember 4-re tervezett ülésen tárgyaljuk meg. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a képviselő-testület 2019. évi 

üléstervéről szóló 213/2018.(XII.18.) határozat módosítására vonatkozó javaslatot, 

amelyet a képviselő-testület  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2019.(VIII.27.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „képviselő-testület 2019. évi 

üléstervéről szóló 213/2018.(XII.18.) határozat 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 
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1.) Az ülésterv szerinti 2019. augusztus 21. (szerda) 

időpontra tervezett ülés két napirendjét 

1./ Javaslat Tar Község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének 1.számú módosítására 

2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2019. 

évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről 

 

a 2019. szeptember 4-i testületi ülésen tárgyalja 

meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Javasolom, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület: 

  

1./ Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására. 

 A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a Tar Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjainak és póttagjainak 

megválasztására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző Tar-Alsótold-Kozárd- 

Szurdokpüspöki Községek Helyi Vlásztási Irodájának Vezetője. 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Tar vízi- közmű- és szennyvíz rendszerének 2020-2034 évekre szóló Gördülő 

Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére és jóváhagyására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

4./ Javaslat állásfoglalás kialakítására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-ben lévő önkormányzati 

üzletrész közös tulajdonú üzletrésszé történő átalakítására vonatkozóan.  

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat a 24105 jelű út mentén a 0+772 km szelvényben szelvényezés szerinti jobb 

oldalon autóbuszmegálló peron és utasváró építése tárgyában beszerzési eljárás 

lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat a 24105 j. út 1+142 km szelvénynél gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában 

beszerzési eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
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Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2019.(VIII.27.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

augusztus 27-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására. 

 A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a Tar Helyi Választási Bizottság (HVB) 

tagjainak és póttagjainak megválasztására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Tar-Alsótold-Kozárd- Szurdokpüspöki Községek Helyi 

Vlásztási Irodájának Vezetője. 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Tar vízi- közmű- és szennyvíz rendszerének 2020-

2034 évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) 

véleményezésére és jóváhagyására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

4./ Javaslat állásfoglalás kialakítására a Dél-Nógrádi 

Vízmű Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész közös 

tulajdonú üzletrésszé történő átalakítására 

vonatkozóan.  

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat a 24105 jelű út mentén a 0+772 km 

szelvényben szelvényezés szerinti jobb oldalon 

autóbuszmegálló peron és utasváró építése tárgyában 

beszerzési eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 



 

4 
 

6./ Javaslat a 24105 j. út 1+142 km szelvénynél 

gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában beszerzési 

eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

1./ N A P I R E N D 

Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására. 

 A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Dr.Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság Elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Javaslat óvodavezetői pályázat kiírásra 

előterjesztést, amelyet a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az óvodavezetői pályázat kiírására 

vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület  7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

130/2019.(VIII.27.) határozata 

 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte és megtárgyalt a Javaslat óvodavezetői 

pályázat kiírására c. előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Tari Örökzöld  Óvoda óvodavezetői 

feladatainak ellátására. 

 A munkavégzés helye: 3073 Tar Szondy György út 156. 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 

Kezdő napja: 2019. november 21.  
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Megszűnésének időpontja: 2024. november 20. 

 

 Pályázati feltételek: 

 

• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör 

betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú 

iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e 

törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére 

jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség, 

•  legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra 

vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás 

ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 

fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 

alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás. 

 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm.rendeletben meghatározottak az irányadók. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó szakmai önéletrajzát, 

• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket. 

A pályázathoz csatolni kell: 

• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló 

bizonyítványok másolatát, 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

továbbításához hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra 

vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának 

tartalma közölhető harmadik személlyel. 
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A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

Óvodavezetői tevékenység. Ellátja a valamennyi 

jogszabály által az intézmény vezetőjének feladatköréhez 

tartozó intézményvezetői feladatokat. Irányítja és vezeti a 

Tari Örökzöld Óvodát. Munkáltatói jogkört gyakorol az 

intézmény dolgozói felett és betartatja, betartja 

közvetlenül a Képviselő-testület döntéseit továbbá a 

polgármester döntésit. Kinevezése szerint 

óvodapedagógusi feladatokat is ellát, melyhez 

kapcsolódóan magasabb vezetői megbízással látja el az 

intézményvezetői feladatokat. Részt vesz a munkakörét 

érintő költségvetés tervezési munkáinak menetében, a 

munkakörét érintő előirányzat tervezéséhez szükséges 

adatokat beszerzi, egyezteti az érintett ügyintézővel, 

előkészíti az indokolást, és javaslatot tesz a szükséges 

előirányzatokra. Részt vesz a költségvetési rendelet-

tervezet és rendelet-módosítások elkészítésében. 

Kötelessége az intézmény költséghatékony 

gazdálkodásának biztosítása. Folyamatosan figyelemmel 

kíséri a dolgozók munkáját, szakmai segítséget nyújt 

feléjük. Az intézményre vonatkozó statisztikai jelentéseket 

elkészíti. Valamennyi az intézmény működéséhez 

szükséges szabályzatot és a jogszabályok által előírt 

dokumentumokat előkészíti (kiemelten a nemzeti 

köznevelési törvényben, az ÁHT-ban és Ávr-ben 

meghatározottakat). Folyamatosan kapcsolatot tart az 

intézményi ellátásban részesülő gyermekek szüleivel 

(hozzátartozóival), a lakosokkal. Betartja és elvégzi a Tar 

Község Önkormányzata és a Tari Örökzöld Óvoda között 

létrejött feladatellátási szerződésben foglaltakat. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10. 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a 

véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a 

pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 

20. 

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Turopoli 

Zsolt polgármester a 06-32-470-777-es telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy 

személyesen zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni 

„Tari Örökzöld Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 

…...…/2019. Postai cím: Tar Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 3073 Tar Szondy György út 92. 

 

2. A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése 
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alapján a Tari Örökzöld Óvoda óvodavezetői munkakör 

betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázók 

meghallgatására bizottságot hoz létre. 

 

A bizottság tagjai: 

 

1. Tariné Molnár Anikó 

2. Ravaszné Széles Edit 

3. Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 

A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a pályázati 

határidőt követően a pályázókat hallgassa meg, majd a 

meghallgatás alapján kialakított véleményét foglalja írásba 

és adja át a képviselő-testület részére. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy 

gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről 

- az Oktatási és Kulturális Közlönyben 2019. szeptember 

06., 

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 

2019. szeptember 06. , 

– helyben szokásos módon: Szurdokpüspöki Közös 

Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

hirdetőtábláján, valamint a Tar község www.tarkozseg.hu 

honlapján 2019. szeptember 06.  

 

Felelős: jegyző                 

              polgármester 

 
 

2./ N A P I R E N D 

Javaslat a Tar Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjainak és póttagjainak 

megválasztására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző Tar-Alsótold-Kozárd- 

Szurdokpüspöki Községek Helyi Vlásztási Irodájának Vezetője. 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Helyi Választási Bizottság 

megválasztására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület  7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

http://www.tarkozseg.hu/
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

131/2019.(VIII.27.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Tar Helyi Választási Bizottság (HVB) 

tagjainak és póttagjainak megválasztására” című 

előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§ alapján 

a Tar Helyi Választási Bizottság tagjává megválasztja: 

Feketéné Csépe Zsuzsanna 3073. Tar, Rákóczi út 23. 

László Istvánné  3073 Tar, Szondy György út 154.  

Péter Zsuzsanna  3073  Tar, Liget út 38. szám alatti 

lakost. 

2./ A képviselő-testület a Tar Helyi Választási Bizottság 

póttagjává megválasztja: 

Baranyiné Sándor Viola 3073 Tar, Ágasvár út 17. 

Becze Józsefné  3073  Tar, Táncsics út 40. szám alatti 

lakost. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a tagok eskütételéről.  

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: a végrehajtás előkészítéséért: Molnárné dr. Kontra 

Bernadett jegyző 

Tar-Alsótold-Kozárd Szurdokpüspöki Községek 

Helyi Választási Irodájának Vezetője 

                                                              

              az eskütételért:    Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ N A P I R E N D 

Tar vízi- közmű- és szennyvíz rendszerének 2020-2034 évekre szóló Gördülő Fejlesztési 

Terve (GFT) véleményezésére és jóváhagyására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A terv nagyobb fejlesztést nem tartalmaz, csak a jelenlegi kifutó eszközöknek a cseréjét 

tervezik. Tűzcsap stb. 

Az agglomeráció kialakítása folyamatban van. Pásztó-Mátraszőlős-Tar vonatkozásában, ha 

sikerül pályázatot találni akkor pályázatot nyújtanánk be arra, hogy a tari és mátraszőlősi 

szennyvizet a pásztói telepre vezessük be. 

 

Lőrincz Gábor képviselő 

A jelenlegi tisztítónk meddig üzemelhet? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Amíg az új megoldás meg nem valósul, addig valószínűleg meghosszabbítják az engedélyt. 

Ez a telep megszűntetésre kerülne, a pásztóit bővítenék. A kapacitás most is bírná a két 

település szennyvizét, de ha valami gond lenne és le kellene állni, nem tudnák megoldani, 

ezért szükséges a bővítés és fejlesztés 2 medencés tisztítóra. 

 

Vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar vízi- közmű- és szennyvíz 

rendszerének 2020-2034 évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére 

és jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület  7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2019.(VIII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Tar vízi közmű - és szennyvíz 

rendszerének 2020-2034 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 2020-2034 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 2020-2034 

évekre szóló 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) a Magyar 
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Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé 2019. 

szeptember 30-ig benyújtsa. 

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: 2019. szeptember 15. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 

4./ N A P I R E N D 

Javaslat állásfoglalás kialakítására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-ben lévő önkormányzati 

üzletrész közös tulajdonú üzletrésszé történő átalakítására vonatkozóan.  

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A nyár elején döntöttünk arról, hogy a törzstőke leszállításához hozzájárulunk. Több 

önkormányzatnál  ahhoz, hogy elérjék a minimum 100/e forintos részt össze kellett vonni az 

önkormányzatokat. Nagyjából közös hivatalonként történt ez.  

 

Kérdés 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

A Pásztó Fő úti telephelyről mindenki kiköltözött Hasznosra.Ezt az épületet megtartják? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Ez teljesen a Dél-Nógrádi tulajdonában van. 8-9 település tulajdona, köztük a miénk is.  

Nagyobb része Pásztóé. Az majd egy következő kérdés lesz a jövőben. 

 

Vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az állásfoglalás kialakítására a Dél-

Nógrádi Vízmű Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész közös tulajdonú üzletrésszé 

történő átalakítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület  7 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

133/2019.(VIII.27.) határozata 
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Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat állásfoglalás kialakítására a Dél-

Nógrádi Vízmű Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész közös 

tulajdonú üzletrésszé történő átalakítására vonatkozóan.” 

című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-ben lévő 

önkormányzati üzletrész közös tulajdonú üzletrésszé 

történő átalakítására vonatkozó megállapodást melynek 

alapján az alábbi csoportosításban, az alábbi mértékű 

törzsbetétekkel rendelkező közös üzletrész jön létre: 

Tar Község Önkormányzata és társult 

önkormányzatai 505.000,- Ft (azaz ötszázötezer 

forint) összegű törzsbetéthez kapcsolódó üzletrésszel 

rendelkeznek. Az üzletrészt Tar Község 

Önkormányzata képviseli. 

Az egyes Önkormányzatok törzsbetéteinek mértéke a 

törzstőke leszállítását követően: 

a. Tar Község Önkormányzata 247.500, - Ft 

b. Alsótold Község Önkormányzata 40.000, - Ft 

c. Kozárd Község Önkormányzata 50.000, - Ft 

d. Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 167.500, - 

Ft 

Az Önkormányzatokat a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 

taggyűlésén a közös üzletrész után mindösszesen 202 

szavazat illeti meg. 
 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

3./ A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket az aláírt 

megállapodás megküldésére az ÉRV ZRt. (3100 Salgótarján, 

Karancs út 80.) részére.   

Határidő: 2019. szeptember 15. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

5./ N A P I R E N D 

Javaslat a 24105 jelű út mentén a 0+772 km szelvényben szelvényezés szerinti jobb 

oldalon autóbuszmegálló peron és utasváró építése tárgyában beszerzési eljárás 

lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Ilyen magasak az összegek? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Igen, ennyi az összeg. Ebből tudunk lefaragni, mert a buszmegálló épület megvan. 

Meglátjuk, hogy úgy mennyit tudunk alkudni. 

Mindhárom ajánlat visszaérkezett, két ajánlat érvényes, egy érvénytelen, mert nem csatolt 

referenciát. 

 

Dr. Román Kinga képviselő 

A 21-es buszmegálló? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A 21-es buszmegállóval kapcsolatban a mai napon kaptunk a NIF-től levelet. Jeleztük azt, 

hogy úgy vesszük át, ha lesz buszmegálló. Az út 30-án lesz ideiglenesen forgalomba 

helyezve, de a következő évben várhatóan kapunk buszmegállót. A lámpát sikerült 

kiéppítetni. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

A probléma, hogy a tervezési stádiumban, amikor lett volna lehetőség beleszólni, nem jelezte 

az akkori vezetés, hogy buszmegállót kér az adott helyre. 

 

Dr. Román Kinga képviselő 

Nincs parkolóhely, nem tudnak megállni a buszmegállónál autóval. Mindenki illegálisan, 

jogszabályellenesen fog megállni. Nagyon balesetveszélyes, főleg télen. Pásztón se lehet 

megállni. Ott az a szerencse, hogy van egy kis utca, ahol tud parkolni. Itt semmi lehetőség 

nincs. Az aluljáróban ott áll a félméteres víz. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az megszűnik, ma volt a bekötése a szivattyúknak.  

 

Ágasvári Zsolt képviselő 

A házunktól befelé a vízelvezető árok? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A kivitelző azt mondta, amikor rákérdeztünk, hogy állítólag az ott lakók közül valaki jelezte, 

hogy nem baj, hogy nem lesz árok, de a vízelvezetéssel foglalkoznak.  

 

Tóth József képviselő 

A buszmegálló miből lesz? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Hátulról lesz egy támfal, középen lesz feljáró és térkővel lesz lerakva. 

Fedett és burkolt lesz. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 
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Akkor már csak a Szondy György út 17. szám előtt lévő buszmegálló nem lesz fedett. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Ott is ki lesz építve, az az útépítési tervekben benne van. Ott az egész buszmegállót kicserélik. 

 

Dr. Román Kinga képviselő 

Akkor ebből hogy fogsz faragni, ha most ennyiért fogadjuk el? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolom módosítani: 

A Képviselő-testület a Toldi Csaba által benyújtott legalacsonyabb nettó 3.278.653 Ft, 

4.163.889 Ft bruttó   kivitelezési összeget magasnak ítéli meg. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást Toldi Csaba 

vállalkozóval és a tervezővel. 

Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a kiviteli minőség megtartása mellett, de olcsóbb 

anyagok felhasználásával lehetséges-e tovább csökkenteni az kivitelezési költséget. 

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről a következő 

testületi ülésen számoljon be. 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslat módosítását 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett elfogadta. 

 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 24105 jelű út mentén a 0+772 km 

szelvényben szelvényezés szerinti jobb oldalon autóbuszmegálló peron és utasváró 

építése tárgyában beszerzési eljárás lezárására vonatkozó módosított határozati 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2019.(VIII.27.) határozata 

 

A Képviselő-testület a Toldi Csaba által benyújtott 

legalacsonyabb nettó 3.278.653 Ft, 4.163.889 Ft bruttó   

kivitelezési összeget magasnak ítéli meg. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 

kezdeményezzen tárgyalást Toldi Csaba vállalkozóval, 

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő buszváró 

értékével csökkenstse az árajánlatot. 

Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a kiviteli minőség 

megtartása mellett, de olcsóbb anyagok felhasználásával 

lehetséges-e tovább csökkenteni az kivitelezési költséget. 
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A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a 

tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet.  

 

 

6./ Javaslat a 24105 j. út 1+142 km szelvénynél gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában 

beszerzési eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A gyalogátkelőhely tekintetében is javaslom az előző napirendi pont szerinti döntés 

meghozatalát. 

A Képviselő-testület a Toldi Csaba által benyújtott legalacsonyabb nettó 2.911.663 Ft, bruttó 

3.697.812 Ft   kivitelezési összeget magasnak ítéli meg. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást Toldi Csaba 

vállalkozóval. 

 Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a kiviteli minőség megtartása mellett, de olcsóbb 

anyagok felhasználásával lehetséges-e tovább csökkenteni az kivitelezési költséget. 

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről a következő 

testületi ülésen számoljon be. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslat módosítását 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett elfogadta. 

 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 24105 j. út 1+142 km szelvénynél 

gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában beszerzési eljárás lezárására vonatkozó 

módosított határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület  7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2019.(VIII.27.) határozata 

A Képviselő-testület a Toldi Csaba által benyújtott 

legalacsonyabb nettó 2.911.663 Ft, bruttó 3.697.812 Ft   

kivitelezési összeget magasnak ítéli meg. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 

kezdeményezzen tárgyalást Toldi Csaba vállalkozóval. 
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 Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a kiviteli 

minőség megtartása mellett, de olcsóbb anyagok 

felhasználásával lehetséges-e tovább csökkenteni az 

kivitelezési költséget. 

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a 

tárgyalás eredményéről a következő testületi ülésen 

számoljon be. 

 

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

 

 

kmf 

 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester        jegyző 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 


