
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38-120    /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 16-án megtartott rendkívüli 

üléséről készült 18. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2019.(VII.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

július 16-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 

igénylésére. 

 A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 

ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002 projekt 

azonosítószámú, Tar önkormányzati épületének 

energetikai korszerűsítése projekt című pályázat 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában beszerzési 

eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretén belül támogatott „Tar önkormányzati 

épületének energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-

16-NG1-2017-00002 azonosító számú projekthez 

költségnövekményi támogatási igény benyújtására 

 A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 18. 

 



                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.)Irattár 

2)Hirdető tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38- 119   /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 16-án megtartott rendkívüli 

üléséről készült 18. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2019.(VII.16.) 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pont alapján, az 

önkormányzat 2018. évi átlagos közfoglalkoztatási 

létszám adatának, az önkormányzat 2017. évi OSAP 1206 

szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában 

részesülők száma, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), 

illetve a 2019. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti 

korcsoportos adata (osztva kettővel) együttes száma 

alapján 374 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 2019. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 



6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

pályázatot készítse el és nyújtsa be. 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

Felelős: polgármester 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 18. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.)   Iratanyag 

2.) Pályázati anyag 

3.)Irattár 

4)Hirdető tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38- 121   /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 16-án megtartott rendkívüli 

üléséről készült 18. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2019.(VII.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a “Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-

00002 projekt azonosítószámú, Tar önkormányzati 

épületének energetikai korszerűsítése projekt című 

pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában  

beszerzési eljárás lezárása „ című javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

a.) Silver 2009. Kft, 3182 Karancslapujtő Orgona út 10. 

b.) Xandra Ker& Vill Kft. 3141 Salgótarján Zagyva út 

12. 

c.) Farmer-Bau Kft., 1071 Budapest Peterdy utca 39. 1. 

em. 9. ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 

megfeleltek. 

 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-3.2.1-16-

NG1-2017-00002 azonosítószámú, Tar önkormányzati 

épületének energetikai korszerűsítése című projekt 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú beszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott értékelési szempont (a legjobb ár-érték 

arány) alapján a Silver 2009 Kft (3182 Karancslapujtő, 

Orgona út 10.) adta. 

 

3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület támogatja, hogy a jelenleg 

rendelkezésre álló támogatási összeg kiegészítésére a 

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002 azonosítószámú projekt 

az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek 

költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. 

(II. 1.) Korm. rendeletben rögzített költségnövekmény 

igény kerüljön benyújtásra a megvalósításhoz szükséges 

összeghatárig. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 



 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

amennyiben az ajánlat kötöttség időtartama alatt a 

támogatási igény nem kerül elbírálásra, úgy az ajánlattételi 

felhívásban megjelölt feltételből adódóan a nyertes 

ajnálattevővel megkötendő szerződések hatálybalépési 

záradékkal kerüljenek aláírásra. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 18. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38-121    /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 16-án megtartott rendkívüli 

üléséről készült 18. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2019.(VII.16.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 

támogatott „Tar önkormányzati épületének energetikai 

korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002 

azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódóan 

az alábbiakról döntött: 

1.) A projekt megvalósításának helyszíne: 

3073 Tar, Szondy György út 156. Hrsz: 828. 

2.) A támogatási kérelem benyújtásakor igényelt támogatási 

összeg és elszámolható költsége a támogatói döntéssel 

megegyezően bruttó 25 992 990 Ft volt. 

3.) A lefolytatott beszerzési eljárást követően a projekt teljes 

költsége bruttó 32 824 716 Ft-ra emelkedett. 

4.) A 6 831 726 Ft többletköltséget az alábbiak szerint kívánja 

biztosítani az önkormányzat: 

- elszámolható költségnövekmény igény bruttó 6 831 726 

Ft, ebből: 

- építéshez kapcsolódó költségek  

 6 831 726 Ft    

5.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 

projekt megvalósításához nyújtson be a költségnövekmény 

tárgyában támogatási igényt a Pénzügyminisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárhoz. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 



 

Tar, 2019. július 18. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3.)Hirdető tábla 

 

 

 

 

 


