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Iktatószám: 130-......../2019. 

 

 

23. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 10-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 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Dr. Román Kinga   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József    képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita                                       aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

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

6 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt távolmaradását nem jelezte, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Javasolom, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra: 

 

1./Javaslat az Általános Iskola korszerűsítése (1-2.) rész tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat az  „Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése 1. rész tárgyú – Kbt.115. § 

szerinti- nyílt feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás, az „Általános Iskola 

Konyhájának Korszerűsítése 2. rész” tárgyú –Kbt.115. § szerinti- nyílt közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásra. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a Tari Idősek és Demens Személyek Klubja létrehozására 

A határozat elfogadás: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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4./ Javaslat a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete megállapításának 

véleményezésére. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

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

kivitelezési munkák elvégzésére ártárgyalást követő döntés meghozatala. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat a 24105 jelű út mentén a 0+722 km szelvényben szelvényezés szerinti jobb 

oldalon autóbuszmegálló peron és utasváró építése tárgyában kivitelezési munkálatok 

elvégzésére, ártárgyalást követő döntés meghozatala. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2019.(X.10.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

október 10-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./Javaslat az Általános Iskola korszerűsítése (1-2.) 

rész tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánítására. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat az  „Általános Iskola Energetikai 

Korszerűsítése 1. rész tárgyú – Kbt.115. § szerinti- 

nyílt feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívás, az „Általános Iskola Konyhájának 

Korszerűsítése 2. rész” tárgyú –Kbt.115. § szerinti- 

nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásra 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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3./ Javaslat a Tari Idősek és Demens Személyek Klubja 

létrehozására 

A határozat elfogadás: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

felvételi körzete megállapításának véleményezésére. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

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

gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában kivitelezési 

munkák elvégzésére ártárgyalást követő döntés 

meghozatala. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat a 24105 jelű út mentén a 0+722 km 

szelvényben szelvényezés szerinti jobb oldalon 

autóbuszmegálló peron és utasváró építése tárgyában 

kivitelezési munkálatok elvégzésére, ártárgyalást 

követő döntés meghozatala. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

1./ N A P I R E N D 

Javaslat az Általános Iskola korszerűsítése (1-2.) rész tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság megállapította, hogy mindkét részben 

eredménytelen lett a közbeszerzés. Az iskola részénél megérkezett a megfelelő számú ajánlat, 

de a hiánypótlásnak nem tettek eleget.  

 

Kérdés 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Nem érkezett megfelelő számú ajánlat az iskolára? 
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Turopoli Zsolt polgármester 

Az iskolára 3 ajánlat érkezett be, a konyhára 1 ajánlat érkezett. A konyha ajánlata érvényes 

volt, de azért nem lett sikeres, mert minimum két ajánlatnak kellett volna visszaérkezni. Az 

iskolánál megvolt a három ajánlat, de hiánypótlást kellett volna benyújtani, de nem 

teljesítették. 

 

Vélemény nem volt. 

 

Kis Anita aljegyző 

Az Önkormányzat SzMSz 11§-a rendelkezik a név szerinti szavazásról. E szerint: 

amennyiben a törvény előírja név szerinti szavazást kell tartani.  A közbeszerzési törvény ír 

elő név szerinti szavazást. Kérem a határozati javaslatról szavazzunk! Szavazni igen-nel, nem-

el és tartózkodom-mal lehet. 

 

Kérdezem név szerint a képviselőket: 

 

Turopoli Zsolt polgármester :  

igen 

 

Dr. Román Kinga képviselő:  

igen 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

igen 

 

Lőrincz Gábor képviselő:  

igen 

 

Tariné Molnár Anikó képviselő:  

igen 

 

Tóth József képviselő:  

igen 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt  polgármester  

Megállapítom, hogy az Általános Iskola korszerűsítése (1-2) rész tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó határozati javaslatot,  a képviselő-

testület név szerinti szavazás során 6 igen, 0 nem,  0 tartózkodás mellett elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2019.(X.10.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat az Általános Iskola korszerűsítése 

(1-2.) rész tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánítására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
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1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Általános Iskola korszerűsítése (1-2.) rész tárgyú 

közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mivel 

az eljárás az 1. rész tekintetében a Kbt.75.§ (1) bekezdés 

b.) pontja  alapján eredménytelen, mert kizárólag 

érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárás a 2. rész 

tekintetében  Kbt. 75.§ (2) bekezdése e.) pontja alapján 

eredménytelen, mert az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 

V.2) További információk 14. pontjában előírta, hogy az 

eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) 

pontját és az ajánlattételi szakaszában kizárólag egy 

ajánlat került benyújtásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Turopoli Zsolt szünetet rendel el. 

 

Szünet után. 

 

Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van,  az ülés 

határozatképes. 

 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat az  „Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése 1. rész tárgyú – Kbt.115. § 

szerinti- nyílt feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás, az „Általános Iskola 

Konyhájának Korszerűsítése 2. rész” tárgyú –Kbt.115. § szerinti- nyílt közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásra 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: 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  az Általános Iskola Energetikai 

Korszerűsítése 1. rész tárgyú, az Általános Iskola Konyhájának Korszerűsítése 2. rész tárgyú  

határozati javaslatot,  a képviselő-testület név szerinti szavazás során 6 igen, 0 nem,  0 

tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2019.(X.10.) határozata 

 
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Döntéshozó testület az „Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése 1. rész  
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” tárgyú – Kbt.115.§ szerinti- nyílt feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívást, az „„Általános Iskola Konyhájának Korszerűsítése 2. rész  ” 

tárgyú – Kbt.115.§ szerinti- nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívást 

elfogadja. 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az „„Általános 

Iskola Korszerűsítése 1.rész” tárgyú nyílt feltételes  közbeszerzési eljáráshoz, 

valamint az „„Általános Iskola Korszerűsítése 2. rész  ” tárgyú – Kbt.115.§ 

szerinti- nyílt közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ajánlati felhívást az 

alábbi cégeknek küldi ki: 

1.) Név: Bakonyi Péter Tibor vállalkozó 

Székhely: 3073 Tar, Szondy György út. 28. 

Adószám: 60134217-2-32 

2.) Név: UNIVERZÁL Kft. 

Székhely: 1083 Budapest, Práter utca 46. 

Adószám: 10247383-2-42 
3.) Név: Salgótarjáni AGROBER Kft. 

Székhely: 3100 Salgótarján, Május l út 70. 

Adószám: 11201250-2-12 

4.) Név: 1 + 1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 1042 Budapest, Virág utca 39. 

Adószám: 10337350-2-41 

5.) Név: SAFI - ART Kft. 

Székhely: 3100 Salgótarján, Görbe út 61. 

Adószám: 23790568-2-12 

 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a Tari Idősek és Demens Személyek Klubja létrehozására 

A határozat elfogadás: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubja létrehozására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 4 igen, 1 nem 

szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt  polgármester  

Megállapítom, hogy a Tari Idősek és Demens Személyek Klubja létrehozására vonatkozó 

határozati javaslatot,  a képviselő-testület név szerinti szavazás során 5 igen, 1 nem,  0 

tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2019.(X.10.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Tari Idősek Klubja 

létrehozására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény ( a továbbiakban: Szoctv.)  57. § (1) bekezdése 

értelmében úgy dönt, hogy  létrehozza a Tari Idősek és 

Demens Személyek Klubját és biztosítja az étkeztetést a 

Tari Idősek Klubjában a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és 

Térsége Szociális Társuláson keresztül.  

2.) A Tari Idősek Klubjának kialakítására a 3073 Tar Szondy 

György út 57. (hrsz:452) szám alatti ingatlanon kerül sor. 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 

Tari Idősek és Demens Személyek Klubja szakmai 

programját. 

4.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a 

Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának működéséhez 

szükséges munkavállalók létszámát. 

5.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a 2.) pontban nevezett ingatlant az 1.) pontban 

nevezett célokra ingyenesen használatba adja a 

feladatellátás idejére a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége 

Szociális Társulásnak. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4./ 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: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 
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Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

felvételi körzete megállapításának véleményezésre vonatkozó határozati javaslatot, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

 
Turopoli Zsolt  polgármester  

Megállapítom, hogy Tari Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete 

megállapításának véleményezésére 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 

149/2019.(X.10.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „JAVASLAT a Tari Kodály Zoltán 

Általános Iskola felvételi körzete megállapításának 

véleményezésére” c. javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete javasolja, hogy a Tari Kodály Zoltán 

Általános Iskola (3073 Tar Liget út 3.) (a továbbiakban: 

intézmény) felvételi körzethatáraként Tar település 

közigazgatási területe kerüljön kijelölésre.  
  

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megállapította, hogy a 2019.  október 01-jei 

statisztikai adatok alapján – az intézménybe járó tari 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek  

 HHH száma összesen 55 fő, a Hátrányos helyzetű 

gyermekek (HH) száma 6 fő.  

 

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

döntésről 2019. október 31-ig  határidőben tájékoztassa a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 

Hivatal Hatósági Főosztálya Hatósági Osztályát (3100. 

Salgótarján Múzeum tér 1.)  

 

Határidő:  szöveg szerint 

Felelős:  polgármester 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 



9 
 

5./ N A P I R E N D 
Javaslat a 24105j. út 1+142 km szelvénynél gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában 

kivitelezési munkák elvégzésére ártárgyalást követő döntés meghozatala. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Úgy gondolom, hogy a jövő évi költségvetésbe tervezzük be a kivitelezést, kössük meg a 

szerződést. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában kivitelezési munkák elvégzésére ártárgyalást 

követő döntés meghozatalára 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 

150/2019.(X.10.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „ Javaslat a 24105 j. út 1+142 km 

szelvénynél gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában 

kivitelezési munkálatok elvégzésére” című javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tar 

Község Önkormányzata polgármestere által lefolytatott 

ártárgyalási jegyzőkönyvét megismerte a 24105 j. út 

1+142 km szelvénynél gyalogátkelőhely kialakítása 

kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyában, 

tudomásul veszi, hogy Toldi Csaba egyéni vállalkozó 

végső ajánlata nettó 2.811.653 Ft, bruttó 3.570.812 Ft. 

 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 

úgy, hogy a beruházás megvalósítása Tar Község 

Önkormányzata 2020. évi költségvetést terhelje. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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6./ N A P I R E N D 
Javaslat a 24105 jelű út mentén a 0+722 km szelvényben szelvényezés szerinti jobb 

oldalon autóbuszmegálló peron és utasváró építése tárgyában kivitelezési munkálatok 

elvégzésére, ártárgyalást követő döntés meghozatala. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A buszmegállónál a műszaki tartalom megtartása mell, kicsit nagyobb összeggel sikerült csökkentetni 

az ajánlati összeget. Azt gondolom, hogy ezt az idén el is tudjuk kezdeni. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a a 24105 jelű út mentén a 0+722 km 

szelvényben szelvényezés szerinti jobb oldalon autóbuszmegálló peron és utasváró 

építése tárgyában kivitelezési munkálatok elvégzésére, ártárgyalást követő döntés 

meghozatalára 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 

151/2019.(X.10.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a 24105 jelű út mentén a 0+722 

km szelvényben szelvényezés szerinti jobb oldalon 

autóbuszmegálló peron és utasváró építése tárgyában 

kivitelezési munkálatok elvégzésére” című javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tar 

Község Önkormányzata polgármestere által lefolytatott 

ártárgyalási jegyzőkönyvét megismerte a  24105 jelű út 

mentén a 0+722 km szelvényben szelvényezés szerinti 

jobb oldalon autóbuszmegálló peron és utasváró építése 

tárgyában, tudomásul veszi, hogy Toldi Csaba egyéni 

vállalkozó végső ajánlata  nettó 2.697.403 Ft, bruttó 

3.425.701 Ft. 

 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a 

fedezetet a 2019. évi költségvetésből biztosítja. 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester  

Ez a mai az utolsó testületi ülésünk, ami most is rendkívüli ülés keretében történik. Nagyon köszönöm 

Nektek, hogy azt a rengeteg rendkívüli ülést, amit kényszerültünk tartani, ebben partnerek voltatok. 

Köszönöm az öt éves munkát mindenkinek. 

 

Kis Anita aljegyző 

Én is megköszönöm az elmúlt 5 éves munkáját a Képviselőknek, a türelmet és megértést, hogy több 

esetben az ülést megelőzően kapták meg a határozati javaslatokat vagy esetlegesen az ülést megelőző 

nap délutánján kértük, hogy másnap reggel jöjjenek az ülésre. 

Mindenkinek sok sikert kívánok az előttünk álló helyi önkormányzati választáson. Az elmúlt együtt 

töltött évek emlékeként fogadják el ajándékomat. 

 

Kis Anita aljegyző egy-egy  tollat ad át a képviselőknek. 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, az ülést bezárja. 

 

kmf 

 

 

Turopoli Zsolt                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                                                 jegyző 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 


