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Iktatószám: 130-......../2019. 

 

 

24. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 22-i alakuló 

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 

Antal Bálint              képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Szekacsek Zoltán   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József    képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita                                       aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

László Istvánné   Helyi Választási Bizottság elnöke 

Feketéné Csépe Zsuzsanna  Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese 

Péter Zsuzsanna   Helyi Választási Bizottság tagja 

 

Turopoli Zsolt Polgármester:  

 Köszöntöm a megjelenteket abból az alkalomból, hogy a mai ülésen a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

rendelkezéseinek megfelelően megalakul az új képviselő-testület.  

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 megválasztott tagjából 7 fő  jelen van, így az ülés 

határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy 

valamennyi szavazás - a titkos szavazás kivételével -  kézfelemeléssel történik.  

Javasolom a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását azzal, hogy még  

alábbi napirendi pontok is kerüljenek felvételételre: az 14./Egyebek napirendi pont helyett: 

14./ Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

                      Juhász Erika szociális ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

15./ Javaslat a VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil Ház belső korszerűsítése és 

akadálymentesítése című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában ajánlattételi 

felhívás kiküldésére. 
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A határozat elfogadása:egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

16./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 

elvégzése tárgyában ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

17./Javaslat óvodavezetői állásra kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

18,/ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői megbízására. 

A határozat elfogadása: minősített többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

19./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztés Taron című támogatási kérelem benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

20./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése és fejleszétse tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron című pályázat konzorciumi formában történő 

benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

21./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi 

felhívás elfogadására, megalapozó dokumentum elkészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

22./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi 

felhívás elfogadására, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint nyertes 

pályázat esetén a kiviteli tervek elkészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 



3 
 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

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

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

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

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2019.(X.22.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

október 22-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása az 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásának eredményéről, megbízólevelek átadása. 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: László Istvánné Helyi Választási Bizottság 

elnöke 

 

2./ A Képviselők eskütétele. 

 

3./ A Polgármester eskütétele 

 

4./ A Polgármester programjának ismertetése 

 

5./ Bizottságok tagjainak megválasztása 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Nem Képviselő bizottsági tagok eskütétele. 

 

7./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (IV.11.) önkormányzati rendelete 2. függelékének 

módosítása 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Az Alpolgármester megválasztása 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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9./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (IV.11.) önkormányzati rendelete 1. függelékének 

módosítása 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

10./ A polgármester, alpolgármester 

illetményének/tiszteletdíjának, költségtérítésének 

megállapítása. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

11./ Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások, 

költségtérítések megállapítása. 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

12./ Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatának felülvizsgálatára. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

13./ Jegyző tájékoztatása a képviselők egyes 

kötelezettségeiről. 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

 

14./ Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

                      Juhász Erika szociális ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

15./ Javaslat a VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil 

Ház belső korszerűsítése és akadálymentesítése című 

pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában 

ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása:egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

16./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 

azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház energetikai 

korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési 

szaktanácsadói feladatok elvégzése tárgyában ajánlattételi 

felhívás kiküldésére. 
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A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

17./Javaslat óvodavezetői állásra kiírt pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

18,/ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői 

megbízására. 

A határozat elfogadása: minősített többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

19./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztés Taron című 

támogatási kérelem benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

20./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és 

fejleszétse tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens 

Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése 

Taron című pályázat konzorciumi formában történő 

benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

21./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című 

támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi felhívás 

elfogadására, megalapozó dokumentum elkészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

22./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című 

támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi felhívás 
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elfogadására, a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentáció, valamint nyertes pályázat esetén a kiviteli 

tervek elkészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

1./ N A P I R E N D 

A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásának eredményéről, megbízólevelek átadása. 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: László Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
 

Turopoli Zsolt polgármester 

Felkérem a helyi választási bizottság elnökét, László Istvánnét, hogy tartsa meg tájékoztatóját 

az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásáról, ismertesse 

annak végleges eredményét. 

László Istvánné HVB elnöke: Ismerteti az önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. október 13-i választásáról az eredményeket. 

Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester:  

Megköszönöm a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatását. Felkéri a HVB elnökét a 

megbízólevelek átadására. 

László Istvánné átadja a megválasztott polgármesternek és képviselőknek a 

megbízólevelet. 

2./ N A P I R E N D 

Képviselők eskütétele 

Turopoli Zsolt polgármester  

Felkérem a helyi választási bizottság elnökét, hogy a megválasztott önkormányzati 

képviselőktől vegye ki az esküt.  

László Istvánné HVB elnöke:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 28. § 

(2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén a 

képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá.  
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Felkérem a jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételéhez álljanak fel.  

Felkérem a megválasztott képviselőket, hogy az esküt tegyék le.  

A helyi választási bizottság elnöke az eskü szövegét előmondja, a képviselők az alábbi 

szövegű esküt teszik le: 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tar fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

Megkérem az esküt letevő képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá. 

A képviselők aláírják az esküokmányokat.  

Esküokmányok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

László Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke: 

Gratulálok a képviselőknek, és sikeres munkát kívánok mindenkinek.  

3.) N A P I R E N D 

A polgármester eskütétele 

László Istvánné a HVB elnöke 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-a alapján a 

polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír 

alá.  

Felkérem a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételéhez álljanak fel. Felkérem Turopoli 

Zsolt  polgármestert, hogy az esküt tegye le. 

 A HVB elnöke az eskü szövegét előmondja, Turopoli Zsolt polgármester az alábbi szövegű 

esküt teszi le: 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  Tar fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
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Isten engem úgy segéljen!” 

 

Turopoli Zsolt  polgármester az eskü letételét követően az esküokmányt aláírja. 

Esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

4./ N A P I R E N D 

A polgármester programjának ismertetése 

Turopoli Zsolt polgármester  

Ismerteti azokat a célokat, elképzeléseket, amelyekért a településen a ciklus során dolgozni kíván, és 

amelyek megvalósítása érdekében számít a képviselő-testület, a helyi civil szervezetek, gazdálkodó 

szervek, valamint a lakosság együttműködésére. 

Polgármester Programja a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a polgármester programjáról szól 

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

elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2019.(X.22.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja   

Turopoli Zsolt polgármester polgármesteri programját a  

határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

A 152/2019. (X.22.) határozat melléklete 

 

Hadd kezdjem a mondandómat köszönettel. Köszönettel a település irányába az elmúlt öt év támogatásért 

és azért, hogy újabb öt évre megbíztak a Falunk vezetésével, fejlesztésével, jobbá és szebbé tételével. 

Köszönöm az elmúlt ciklus képviselőinek a munkáját, többen itt vannak a megelőző testületből ami egy 

stabil jövőbeni együtt dolgozásra ad bizodalmat. Köszönöm a jegyzőasszonynak, aljegyzőnőnek, hivatal 

jelenlegi és volt dolgozóinak, az Önkormányzat és Intézmények vezetőinek, dolgozóinak. A szociális 

társulás minden tagjának, civil szervezeteknek, mindenkinek, aki az elmúlt öt évben áldozatos munkáját a 

településünk javára fordította, sokszor önzetlenül. 

Programomat azzal kezdem, hogy az elkövetkező időszakra a munkámat, mint azt az esküben is 

mondtam a falunk Tar település fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, és ezt a 

munkát a lehető legnagyobb egyetértésben és együttműködve szeretném végezni a most megalakuló 

képviselőtestülettel.  

Fontosnak tartom, hogy falunk fejlesztésének irányát közösen jelöljük ki az elkövetkező 5 évre, és ebben 

az irányban, a pályázati lehetőségeket kihasználva, minél több területen épüljön-szépüljön Tar. 
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Fontosnak tartom, hogy: 

- A folyamatban levő pályázatok befejezésre kerüljenek 

- A benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén a bölcsőde beindítását 

- A házi segítségnyújtás tovább fejlesztéseként és amellett az idősek nappali ellátását is szeretnénk 

beindítani, ami a régi hivatal épületében működne. Erre szintén pályázati forrásokat szeretnénk igénybe 

venni. 

- Folytatni a Csevice-völgy turisztikai fejlesztését összekapcsolva a Tar Lőrinc udvarházhoz tartozó 

fejlesztéssel. 

- A belterületi utak, járdák és vízelvezető árkok tekintetében eddig megvalósult felújításokat 

szeretnénk folytatni. Tervünk, hogy a következő 5 évben ezek közül a lehető legtöbb meg tudjon újulni és 

a teljes településen szilárdburkolat legyen az utakon. 

- A megnövekedett gépjárműállomány valamint a turisztikai fejlesztések kapcsán megnövekedő 

turistaforgalom miatt a település faluközpontjában gépjárműparkolók kialakítását tervezzük. A Tar Lőrinc 

udvarháznál szintén kialakításra kerülne egy nagyobb parkoló, amely alkalmanként a temetőlátogatás 

autós forgalmát is segítené. 

- A közvilágítás megújítását folytatni és faluközpontban elkezdett LED-esítést végig vinni. 

Folyamatos tárgyalásban vagyunk az áramszolgáltatóval, ugyanis kidolgozás alatt van egy olyan 

finanszírozási lehetőség, amivel a településnek a beruházás valós értékéhez képest minimális kiadásába 

kerülne ez a fejlesztés. 

- A falu határában egy olyan kisléptékű ipari terület kialakítása, ahol az elkészült négysávos 21-es 

főútnak köszönhetően a környékünkre érkező vállalkozásoknak jól megközelíthető helyet tudunk 

biztosítani. 

- Folytatjuk a településen élő fiatalok támogatását, akik felsőoktatásban vesznek részt, egyrészt az 

önkormányzat által nyújtott támogatás újra gondolásával, másrészt testvértelepülési és egyéb nemzetközi 

kapcsolataink révén. Lehetőséget biztosítunk nekik, hogy több európai uniós programon keresztül 

gyűjthessenek tapasztalatokat és ösztönözzük nyelvtanulási szándékukat is.  

- Tervezem az újszülöttek már bevezetett támogatásán kívül olyan lehetőségek keresését is, melyek 

az országos programokra épülve ösztönzik és segítik a falunkban maradó és az ideköltöző fiatalokat 

abban, hogy Taron alapítsanak családot és itt tervezzék leélni az életüket. 

- A közbiztonság területén továbbra is számítunk a helyi polgárőr egyesületre, akik az elmúlt 

években is sok önzetlen munkával vigyázták falunkat, ennek kapcsán szoros kapcsolatra törekszem a 

helyileg illetékes pásztói rendőr főkapitánysággal. Szükség van a már kiépített kamerarendszer bővítésére, 

melynek bűnmegelőző, visszatartó ereje mellett a bűnfelderítésben is fontos szerepe lesz, hiszen 

hathatósan segíti majd a rendőrség munkáját. Erre a bővítésre már nyújtottunk be pályázatot. 

- Végül és nem utolsó sorban ápolni és építeni szeretném a testvértelepülési kapcsolatainkat, hogy a 

települések lakosságai minél szélesebb körben megismerkedjenek egymással. 

 

Megköszönöm figyelmüket, és azt gondolom, hogy az elmúlt öt évhez hasonlóan az elkövetkezendő öt 

évben is lesz teendőnk és bízom abban, hogy a képviselőtestület támogató és segítő partner lesz e program 

megvalósításában! 
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5./ N A P I R E N D 

Bizottságok tagjainak megválasztása 

Határozati javaslatok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester:  

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy valamennyi érintett hozzájárult a személyét érintő 

napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

Hangsúlyozom, hogy az Mötv. 49. § (1a) bekezdésében foglaltak értelmében a személyes 

érintettség bejelentésére és a kizárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 

Az SZMSZ 2 bizottság megválasztását írja elő. Ennek megfelelően javaslom a Művelődési és 

Szociális Bizottság elnökének Tariné Molnár Anikó Katalin képviselőt, alelnöknek Tóth 

Józsefet, tagnak Antal Bálint Gergelyt és Lőrincz Gábort, nem képviselő bizottsági tagnak 

Zagyva Anna Máriát, Sándor Nórát, Báthiné Csépe Katalint megválasztani.  

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Művelődési és Szociális Bizottság 

tagjainak megválasztására 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 

      153/2019.(X.22.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Képviselő-testület Művelődési 

és Szociális Bizottság tagjainak megválasztására” című 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

Művelődési és Szociális Bizottság  

elnökének  Tariné Molnár Anikó Katalin képviselőt 

alelnökének Tóth József képviselőt 

tagnak  Antal Bálint Gergely képviselőt 

  Lőrincz Gábor képviselőt 

nem képviselő bizottsági tagnak  

          Zagyva Anna Máriát 
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          Sándor Nórát 

          Báthiné Csépe Katalint 

        megválasztja. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Javaslom a Pénzügyi Bizottság elnökének Lőrincz Gábor képviselőt, alelnöknek Tariné 

Molnár Anikó Katalint, tagnak Szekacsek Zoltánt, Tóth Józsefet, nem képviselő bizottsági 

tagnak dr. Bárányi Gyulát, Verebélyi Bélát megválasztani, valamint a határozati javaslatot 

szeretném még kiegészíteni Ágasvári Sándorral, akit szintén a Bizottság tagjának javaslok. 

Kérdés-vélemény nem volt.  

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, amelyet a 

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság tagjainak 

megválasztására 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 

      154/2019.(X.22.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Képviselő-testület Pénzügyi 

Bizottság tagjainak megválasztására” című javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

Pénzügyi Bizottság  

elnökének  Lőrincz Gábor képviselőt 

alelnökének Tariné Molnár Anikó Katalin képviselőt 

tagnak Szekacsek Zoltán képviselőt 

 Tóth József képviselőt 

nem képviselő bizottsági tagnak  

 Ágasvári Sándort 
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 dr. Bárányi Gyula Györgyöt,  

 Verebélyi Bélát 

megválasztja 

Határidő: értelemszerű 

felelős: polgármester 

 

6.) N A P I R E N D 

Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 

László Istvánné a helyi választási bizottság elnöke az eskü szövegét előmondja, a nem 

képviselő bizottsági tagok  

Báthiné Csépe Katalin, Sándor Nóra, Zagyva Anna Mária, Dr. Bárányi Gyula György, 

Verebélyi Béla. 

az alábbi szövegű esküt teszik le: 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagságomból eredő feladataimat Tar 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

Esküokmányok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 

Megkérem az esküt letevő nem képviselő bizottsági tagokat, hogy az esküokmányt írják alá. 

A nem képviselő bizottsági tagok aláírják az esküokmányokat.  

7./ N A P I R E N D 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.11.) önkormányzati 

rendelete 2. függelékének módosítása 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Turopoli Zsolt polgármester 

Javasolom a Képviselő-testületnek az SZMSZ 2. függelékének felülvizsgálatát a személyi 

változások átvezetése végett.  

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az SzMSz 2.sz. függelékének 

módosítására  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 

      155/2019.(X.22.) határozata 
 

Tar Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta  a „ Javaslat a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 7/2015. (IV.11.) önkormányzati rendelet  2. függelékének módosítására”  

vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2015. 

(IV.11.) önkormányzati rendelet 2. függelékét az alábbiak szerint módosítja: 

Művelődési és Szociális Bizottság: 

elnök:  Tariné Molnár Anikó Katalin képviselő 

alelnök:               Tóth József képviselő 

tag:  Antal Bálint Gergely képviselő 

Lőrincz Gábor képviselő 

Zagyva Anna Mária 3073 Tar Szent István út 4. 

Sándor Nóra 3073 Tar Attila út 20. 

Báthiné Csépe Katalin 3065 Pásztó Vár út 30. 

 

Pénzügyi Bizottság: 

elnök:  Lőrincz Gábor képviselő 

alelnök:              Tariné Molnár Anikó Katalin képviselő 

tag:  Szekacsek Zoltán képviselő 
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Tóth József képviselő 

Ágasvári Sándor 3073 Tar, Szondy György út 105 

dr. Bárányi Gyula György 3073 Tar Villás telep 4. 

Verebélyi Béla 3073 Tar Liget út 34. 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

8./ N A P I R E N D 

Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 

A határozat meghozatala: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 

bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül 

alpolgármestert választ.  

A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az 

alakuló (vagy az azt követő) ülésen.  

Az alpolgármesteri tisztségre Bognár Balázs képviselőt javaslom. 

 Megkérdezem Bognár Balázst, hogy elfogadja-e a jelölést.  

Bognár Balázs képviselő 

Igen elfogadom a jelölést. Hozzájárulok választásom nyílt ülésen történő tárgyalásához. 

Turopoli Zsolt polgármester 

A Mötv. 49. § (1a) bekezdése értelmében a jelöltnek nem kell bejelentenie személyes 

érintettségét. 

Az SZMSZ szabályai szerint a titkos szavazást a Pénzügyi Bizottság bonyolítja le. A titkos 

szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a képviselő-testület ülésének 

jegyzőkönyvéhez kell csatolni.  

Felkérem a Pénzügyi bizottság elnökét, Lőrincz Gábort, hogy ismertesse a titkos szavazás 

technikai lebonyolítását. 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság Elnöke ismerteti a titkos szavazás lebonyolításának 

szabályait. 
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Tájékoztatás a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el. 

Szünet után 

Turopoli Zsolt polgármester:  

Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma7, az ülés továbbra is határozatképes. 

Felkérem a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 

 Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét tartalmazó 

jegyzőkönyvet. 

Titkos szavazás jegyzőkönyve a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással Bognár Balázst alpolgármesterré megválasztotta.  

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

            156/2019.(X.22.) határozata 

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 74.§. (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében Bognár Balázs 

(szül.Pásztó, 1988.12.08. an: Göröcs Hajnalka Mária )Tar, 

Szondy György út 184. szám alatti lakos képviselőt 

alpolgármesternek megválasztja. 

Turopoli Zsolt polgármester 

Felkérem a megválasztott alpolgármestert, hogy mint alpolgármester tegye le esküjét, a HVB 

elnökét, László Istvánnét felkérem az eskü kivételére. 

László Istvánné a HVB elnöke előmondja az eskü szövegét, Bognár Balázs alpolgármester az 

alábbi szövegű esküt teszi le: 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tar fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

Az alpolgármester az esküt letételét követően az esküokmányt aláírja. 

Esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Turopoli Zsolt polgármester 

Megköszönöm a Bizottság szavazás lebonyolításban végzett munkáját. 

Bognár Balázs alpolgármesternek erőt, egészséget kívánok a munkájához. 

 

9./ N A P I R E N D 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.11.) önkormányzati 

rendelete 1. függelékének módosítása 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

Turopoli Zsolt polgármester:  

Javasolom a Képviselő-testületnek az SZMSZ 1. függelékének felülvizsgálatát a személyi 

változások átvezetése végett. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja  az SZMSZ 1. függelékének 

felülvizsgálatárára 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 

      157/2019.(X.22.) határozata 

 

Tar Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  

megtárgyalta  a „ Javaslat a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 7/2015. (IV.11.) önkormányzati rendelet  

1. függelékének módosítására”  vonatkozó javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Szervezeti 

és Működési Szabályzatról szóló 7/2015. (IV.11.) 

önkormányzati rendelet 1. függelékét az alábbiak szerint 

módosítja: 

Polgármester: Turopoli Zsolt   
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3073 Tar Szondy György út 150. 

Alpolgármester: Bognár Balázs   

3073 Tar Szondy György út 184. 

 

 

Képviselők:       

Antal Bálint Gergely  3073 Tar Köztársaság út 26. 

Lőrincz Gábor  3073 Tar Sport út 9. 

Szekacsek Zoltán  3073 Tar Liget út 36. 

Tariné Molnár Anikó  3073 Tar Szent István út 1. 

Tóth József   3073 Tar Sport út 17. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

10./ N A P I R E N D 

A polgármester, alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának, költségtérítésének 

megállapítása 

Turopoli Zsolt polgármester:  

A polgármesteri illetmény szabályainak ismertetésére felkérem Kis Anita aljegyzőt. 

Kis Anita aljegyző  

Az Mötv. alapján a főállású polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. 

A polgármester illetménye a megyei jogú város polgármestere illetményéhez viszonyítottan 

kerülhet megállapításra, ezen illetmény %-os  mértékében, a lakosságszám függvényében. Az 

illetményt összegszerűen kell meghatározni. 

Ennek megfelelően településünkön az Mötv. 71. § (4) bekezdésének c.pontja alapján a 

főállású polgármester illetménye 498.600 Ft/hó .  

Az illetmény összege tekintetében a képviselő-testületnek nincs mérlegelésre lehetősége.  

A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester havonta költségtérítésre 

jogosult, amely az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg (Mötv. 71. 

§ (1), (6) bek.). 

Ennek megfelelően a polgármester költségtérítése havi 74.800 Ft/hó 

A főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az 

illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult 

(Mötv. 80. § (3) bek.). 

Ennek megfelelően az alpolgármester költségtérítése havi 26.250 Ft/hó. 

Kérdés-vélemény nem volt. 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja  a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására 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 

      158/2019.(X.22.) határozata 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Turopoli Zsolt főállású polgármester illetményét 2019. 

október 13. napjától 498.600.-Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

2./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Turopoli Zsolt főállású polgármester költségtérítésének 

összegét, az illetménye 15%-ának megfelelően, 74.800-Ft/hó 

összegben állapítja meg, 2019. október 13-tól.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: jegyző 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó határozatit javaslatnak, ami 

kiküldésre kezdeményezem a módosítását. A határozati javaslatban szereplő 175.000 Ft 

helyett, 185.000 Ft-ot tiszteletdíjat javaslok megállapítani. Így a költségtérítés is növekszik: 

27.750 Ft-ra. 

Kérdés 

Tariné Molnár Anikó képviselő 

Ez most miért van? 

Tóth József képviselő 

Törvényességi szempontból ez megfelel? 

Kis Anita aljegyző 

Igen megfelel. Az alpolgármesternek 224.400 Ft, amit maximum lehet adni. Ez ebbe belefér. 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az alpolgármester a civil szervezeteket támogatta és fogja is támogatni 50.000 Ft-al. Ezért 

gondoltam, hogy így lesz jó. 
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Tariné Molnár Anikó Katalin képviselő 

Csak azért kérdeztem, hogy ez nem így lett kiküldve. 

Turopoli Zsolt polgármester 

Igen, ki lett az alacsonyabb összeggel, de átgondoltam és így látom jónak. 

Vélemény nem volt. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 

igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja  a alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

    Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

      159/2019.(X.22.) határozata 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Bognár Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját 2019. október 13. napjától 185.000 Ft/hó 

összegben állapítja meg.  

2./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Bognár Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester 

költségtérítésének összegét, a tiszteletdíja 15%-ának 

megfelelően, 27.750 Ft/hó összegben állapítja meg, 2019. 

október 13. napjától.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  jegyző 

 

11./ N A P I R E N D 

Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások, költségtérítések 

Turopoli Zsolt polgármester:  

A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról a 2/2016.(II.23.) 

önkormányzati rendelet rendelkezik, melynek értelmében a tiszteletdíj havi összege: 
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 a) A képviselő havi tiszteletdíja 67.500 Ft. 

     b) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja 17.000 Ft. 

A tiszteletdíjat a jogszabály által meghatározott kötelező levonásokat követően a tárgyhót 

követő hó 5-ig kell az érintett személy által megjelölt számlára átutalni, vagy készpénzben 

kifizetni. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a teljesítés a következő 

munkanapon esedékes. 

Annak a képviselőnek, valamint bizottság tagjának /a továbbiakban értelemszerűen együtt: 

képviselő/ a tiszteletdíja mérsékelhető és megvonható, aki igazolatlanul hiányzik az ülésterv 

szerinti képviselő-testületi vagy bizottsági ülésről: 

a) amennyiben a képviselő a képviselő-testület üléséről igazolatlanul távol maradt a  tárgyhavi 

tiszteletdíjat 50 %- kal, 

b) amennyiben a képviselő, illetve bizottság tagja a bizottsági ülésről maradt távol a tárgyhavi 

tiszteletdíjat 50 %-kal lehet csökkenteni. 

Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha a képviselő a képviselő-testületi ülésről vagy a 

bizottsági ülésről való távolmaradását előzetes írásbeli bejelentésben alapos okkal nem menti 

ki. Alapos oknak minősül különösen a betegség, külföldi kiküldetés, közeli hozzátartozó 

halála, elháríthatatlan közlekedési akadály, külföldön tartózkodás, igazolt munkahelyi 

elfoglaltság. 

Nem minősül igazolatlannak a távolmaradás, ha az előzetes bejelentés elháríthatatlan 

akadályba ütközött, s a képviselő a távolmaradás okát az ülés napjától számított 3 napon belül 

bejelenti. 

Az elmulasztott ülés napjától számított 15 napon túl igazolást nem lehet előterjeszteni. 

A képviselőknek a képviselő-testületi ülésről való távolmaradásáról, a bizottság tagjainak a 

bizottság üléséről való távolmaradásáról a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 

Tari Kirendeltségének megbízott köztisztviselője – annak jellegét is feltüntetve – 

nyilvántartást vezet. 

A távolmaradás elfogadásáról, vagy elutasításáról, illetve a tiszteletdíj csökkentéséről, 

illetve megvonásáról a képviselő-testület dönt. Erről a képviselőt legkésőbb a kifizetés 

esedékességének napját 5 nappal megelőzően értesíti. Amennyiben ez időben nem volna 

lehetséges, úgy a következő havi esedékes tiszteletdíj összegéből kerül levonásra a mérséklés, 

illetve a megvonás összege. 

A képviselő köteles írásban bejelenteni, ha bármely okból 30 napon keresztül vagy azt 

meghaladóan a funkciójából eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni. Részére ezen 

időtartamra, betegség kivételével tiszteletdíj nem adható. 

A bizottság elnöke minden év utolsó képviselő-testületi ülésének napjáig köteles írásban 

bejelenteni a polgármesternek amennyiben a bizottság tagja az adott évben megtartott 

bizottsági ülések több mint feléről maradt távol. A polgármester javaslatot tehet a képviselő-

testületnek új bizottsági tag személyére. 
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A tiszteletdíjról történő lemondás szabályai 

Az a képviselő, ideértve a társadalmi megbízatású alpolgármestert is, aki tiszteletdíját vagy 

annak egy részért azért nem veszi fel, hogy az általa megnevezett közérdekű célra felajánlja, 

jogosult az őt megillető bruttó tiszteletdíj + szociális hozzájárulási adó erejéig e pénzösszegről 

rendelkezni. 

Az 1.§-ban meghatározott személy a tiszteletdíjáról a polgármesterhez benyújtott, az 1. 

melléklet szerinti írásbeli nyilatkozat alapján mondhat le. 

Ezt a rendelkezést a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során tudomásul 

veszi. 

 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

 

12./ N A P I R E N D  

Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja  az SzMSz felülvizsgálatára 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 

      160/2019.(X.22.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a 

jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre 

készítse elő a szervezeti és működési szabályzat 

felülvizsgálatára vonatkozó rendelet-tervezetet. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: jegyző 

13./ N A P I R E N D 

Jegyző tájékoztatása a képviselők egyes kötelezettségeiről 

Tájékoztató és az útmutató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

A tájékoztatást a Képviselő-testület tudomásul vette. 
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Turopoli Zsolt polgármester 

A következő napirendi pont tárgyalása előtt szünetet rendelek el, mert szükséges, hogy a 

rendelet-tervezetet a Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalja. 

Szünet 

Szünet után 

Turopoli Zsolt polgármester:  

Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7, az ülés továbbra is határozatképes. 

14./ N A P I R E N D  

Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

                      Juhász Erika szociális ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A beadott tűzifa pályázat eredményes volt, 220 erdei m3 tűzifát tudunk vásárolni. A tűzifa 

szállítását a mai napon megkezdték. 

A rendelet az előző évekhez képest annyi változást tartalmaz, hogy az egyedülállóknál eddig a 

nyugdíjminimum 400 %-a volt a jövedelemhatár most 450%-ra emeltük. Ez azért lehetséges, 

mert több fát kaptunk. A szállítási költség is magasabb. Tervek szerint nem a kistraktorral 

kerül kiszállításra a fa, mert nem fér fel egy fuvarral 1,2 m3 rá. Aki a rezsicsökkentéses 

kiszállítást végezte, felvettem a kapcsolatot, a jövő héten fog ajánlatot adni. A Rendelet Záró 

rendelkezést tartalmazó 5.§ (2) bekezdését az alábbiak szerint javasolom módosítani: 

(2) Ez a rendelet 2019. november 15-én lép hatályba, és 2020. március 31. napján hatályát 

veszti. 

 

Tóth József képviselő 

Mindenkinek kiviszik vagy el lehet vinni majd, aki ezt meg tudja oldani a kiszállítást? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Aki el tudja vinni magának, az természetesen elviheti. 

 

Tóth József képviselő 

Azt honnan fogjuk megtudni, hogy akik elvitték hányan voltak? Mert akkor azt a szállítást a 

vállalkozónak nem kell majd kifizetni. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az ügyintéző fogja tudni, mert Ő ad engedélyt arra, hogy saját magának valaki elvigye. 

 

Vélemény 
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Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a rendelet módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított szociális tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,  amelyet a képviselő-testület 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

    Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

      8/2019.(XI.4.) rendelete 

                                                  a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. 

 

        Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

15./ N A P I R E N D 
Javaslat a VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil Ház belső korszerűsítése és 

akadálymentesítése című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában ajánlattételi 

felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása:egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari 

Civil Ház belső korszerűsítése és akadálymentesítése című pályázat kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában ajánlattételi felhívás kiküldésére 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 

      161/2019.(X.22.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „  Javaslat a VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil 

Ház belső korszerűsítése és akadálymentesítése című 

pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában 

ajánlattételi felhívás kiküldésére” című javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 
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1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-

19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil Ház belső 

korszerűsítése és akadálymentesítése című pályázat 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában a határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal az ajánlattételi felhívást 

az alábbi szervezeteknek küldi meg: 

a.) Toldi Csaba egyéni vállalkozó 3064 Szurdokpüspöki 

Szabadság út 171. 

b.) Mecun-Di Kft. 1139 Budapest Szegedi út 12. 

c.) TTsan-Term Kft. 3068 Mátraszőlős Major út 16. 

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

gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 

történő megküldéséről. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. október 25. 

 

 

A 161/2019.(X.22.) határozat melléklete. 

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:   VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil Ház belső  

korszerűsítése és akadálymentesítése című pályázat 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában 

 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil Ház belső korszerűsítése és akadálymentesítése című 

pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában 

 

4. A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 

 

5. A szerződés időtartama: határozott idejű, 2020. szeptember 15.  

6.A teljesítés helye: 3073 Tar  Kossuth út 2., hrsz 392. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a megbízott által kiállított számla ellenében a kézhezvételt 

követő 30 napon belül banki átutalással teljesíti. 

8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

(egyszerű másolatban is benyújthatók) 

a) Két db referencia megnevezése, (miről, milyen értékben, az elmúlt mondjuk öt 
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évből) 

b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, 

(közhiteles adatbázis miatt nem kérhető) 

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

9.A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget szükség szerint biztosít..  

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. november 28., 10:00 óra  

11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 

12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy 

személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu). 

 

A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb ár. 

 

Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét, illetve az 

ajánlati árat (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 

 

A Képviselő-testület az érvénytelennek nyilvánítás jogát fenntartja. 

 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: a képviselő-testült következő ülése 

14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: 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. 

 

Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem 

releváns. 

 

c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 

  Turopoli Zsolt polgármester 

 Tel.: 06-32-470-777 

 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

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 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
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ajánlattevő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 

 

 

Tar, 2019. október ….. 

 

      Turopoli Zsolt 

      polgármester 

 

 

16./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 

elvégzése tárgyában ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Lassan elkészültek a tervek. Sikerült annyit egyeztetni, hogy olyan fűtés kerülne kialakításra 

ami a hűtést is megoldaná. Nyáron is megfelelő klíma lenne. Korábban szó volt róla, hogy a 

Közösségi ház fel lenne újítva, oda visszaköltözne a házasságkötő terem. Itt pedig úgy 

lennének kialakítva ez a terem amiben most vagyunk, hogy a a szomszédos irodából és ebből 

a teremből, lenne egy kis tanácsterem , mosdókkal, konyhával a dolgozóknak. Várjuk a 

Magyar falvak pályázatot, hogy ott esetleg lesz-e lehetőség ilyen irányú pályázat 

lebonyolítására. 

Az épület tetőszigetelést, külső homlokzati szigetelést, napelemet kapna, korszerűsítve lenne a 

nagyterem, a két öltöző is rendbetételre kerülne. Akadálymentes WC is  ki lesz alakítva. 

 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja 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 

      162/2019.(X.22.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „  Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 

azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház energetikai 

korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési 

szaktanácsadói feladatok elvégzése tárgyában 
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ajánlattételi felhívás kiküldésére” című javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-

3.2.1-16-NG1-2017-00065 azonosítószámú, a Tari 

Művelődési Ház energetikai korszerűsítése elnevezésű 

projekt közbeszerzési szaktanácsadói feladatok elvégzése 

tárgyában a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 

az ajánlattételi felhívást az alábbi szervezeteknek küldi 

meg: 

 

a.) PALÓC PROJEKT Szolgáltató Kft. 

Szécsény 

Dózsa György út 8. 

3170  

b.) MÁRKUS és társai Kft. 

Salgótarján  

Május 1. út 73. 

3100  

c.) Laczkóné Dénes Orsolya  

Salgótarján 

Hunyadi körút 14. 

3100 

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

gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 

történő megküldéséről. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. október 25. 

 

A 162/2019. (X.22.) határozat melléklete. 

 

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:   

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítése elnevezésű projektben 

 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Az ajánlatkérő által biztosított műszaki tervdokumentáció (kiviteli tervek, engedélyek) 

alapján a Tari Művelődési ház energetikai korszerűsítése projekt keretében a  teljes körű 

közbeszerzési eljárás lebonyolítása képezi a nyertes ajánlattevő feladatát. 

 



28 
 

Ellátandó főbb tevékenységek: Az eljárást megindító felhívások tervezetének összeállítása, 

a Közbeszerzési Dokumentumok (műszaki leírás nélkül) összeállítása, az eljárási 

cselekmények ÉKR-ben történő irányítása, lebonyolítása, a közbeszerzési cselekmények 

(kiegészítő tájékoztatás, alkalmassági és érvényességi vizsgálat) elvégzése, összegzés 

elkészítése, eredményről szóló tájékoztató hirdetményének elkészítése, feladása, döntés-

előkészítésben való közbeszerzés-szakmai közreműködés, szerződéskötésben való 

közreműködés, esetleges jogorvoslati eljárásban való közreműködés. 

 

4. A szerződés meghatározása:  Megbízási szerződés 
 

5. A szerződés időtartama: 3 hónap (előirányzat) 

6.A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A kifizetés az ajánlatkérő rendelkezésére álló 

forrásból 15 napos fizetési határidő alkalmazásával banki átutalással történik. 

 

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. 

Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

A teljesítésben közreműködő Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

megnevezése, FAKSZ regisztrációs száma 

 

9.A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget valamint rész-számlázásra lehetőséget nem 

biztosít. 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019.november 04., 10:00 óra 

11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 

12. Az ajánlattétel benyújtásának módja:  

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy 

személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu). 

A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb ár. 

Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét, illetve az 

ajánlati árat , ajánlati kötöttség időtartamát (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 

Az ajánlati árat egyösszegű átalány árban kell megadni .  

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: képviselő-testület soron következő ülése 

14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: Díjmentes 

b) Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu


29 
 

példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat 

(üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem releváns. 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattéli felhívás nem jár 

szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6.74. § (2) bekezdés) és a 

döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást.  

 

c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 

  Turopoli Zsolt polgármester 

 Tel.: 06-32-470-777 

 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

 

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. 

Tar, 2019. október 22. 

        Turopoli Zsolt 

        polgármester 

 

17./ N A P I R E N D 
Javaslat óvodavezetői állásra kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az óvodavezetői állásra kiírt pályázatra sem érvényes, sem érvénytelen pályázat nem érkezett. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
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A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta az óvodavezetői állásra kiírt pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó határozati javaslatot, azt a Képviselő-testülenek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az óvodavezetői állásra kiírt pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására 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 

      163/2019.(X.22.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet 24. §-a alapján az óvodavezetői állásra kiírt 

pályázatot eredménytelenek nyilvánítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

18,/ N A P I R E N D 
Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői megbízására. 

A határozat elfogadása: minősített többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői 

megbízására vonatkozó határozati javaslatot, azt a Képviselő-testülenek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda 

intézményvezetői megbízására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

      164/2019.(X.22.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta „a Javaslat 

a Tari Örökzöld Óvoda intézményvezetői megbízására” 

vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban 

Nkt.)  83. § (2) bekezdés f.) pontjában meghatározott 

jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2)  b) bekezdése alapján a 

Tari Örökzöld Óvoda  vezetői feladatainak ellátásával, a Tar 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével, az Nkt. 

67.§-ban foglaltaknak megfelelően 

 

Nagyné Solti Angelikát, 

2019. október 22. napjától határozott időre, 2020. augusztus 15-ig 

a kinevezés szerinti munkaköre mellett megbízza a Tari Örökzöld 

Óvoda vezetői feladatainak ellátásával. 

 

2.) Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény , valamint a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

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

rendelet szerint kell megállapítani. 

 

3.) Vezetői pótlékát 40%-ban állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

19./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény  
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Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a TOP-4.2.1-16 kódszámú, szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és 

Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási 

kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasol. 
 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-4.2.1-16 kódszámú, szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari 

Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című 

támogatási kérelem benyújtására 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 

      165/2019.(X.22.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, 

szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens 

Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése 

Taron című támogatási kérelem benyújtására” című 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország Kormányának pályázati felhívása értelmében, 

a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és 

fejlesztése felhívásra (A felhívás kódszáma: TOP-4.2.1-16) 

pályázatot nyújt be „Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron” 

címmel. 

2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja és támogatja az 

idősek nappali ellátásának és az étkeztetés szociális 

szolgáltatásainak fejlesztését. 

3. A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit, hogy a 

pályázat benyújtásával kapcsolatos további intézkedéseket 

tegyék meg annak érdekében, hogy a pályázat a pályázati 

felhívás értelmében az előírt határidőre és tartalommal 

megérkezzen a kiíróhoz.  

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat a 

felhívásnak megfelelően vállalja a támogatásból 

megvalósított projekt 5 évig történő fenntartását és 

működtetését. 

Határidő:  pályázati felhívás értelmében 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
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20./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése és fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron című pályázat konzorciumi formában történő 

benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a  TOP-4.2.1-16 kódszámú Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és 

Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című pályázat 

konzorciumi formában történő benyújtására vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-4.2.1-16 kódszámú Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari 

Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című 

pályázat konzorciumi formában történő benyújtására 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 

      166/2019.(X.22.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Tar Község Önkormányzata polgármesterének 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozza a TOP-4.2.1-16 

kódszámú, Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívásra 

vonatkozóan. 

1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tari Idősek és 

Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés 

fejlesztése Taron kialakításra kerüljön Tar községben. 

2./ A projekt megvalósításához támogatási forrást kíván 

igénybe venni az Önkormányzat, tehát a TOP-4.2.1-16 

kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
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bővítése és fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és 

Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés 

fejlesztése Taron című támogatási kérelmet kíván benyújtani 

konzorciumi formában, 100%-os támogatási intenzitással. A 

konzorcium tagjai: Tar Község Önkormányzata és a Nógrád 

Megyei Önkormányzati Hivatal. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

konzorciumi megállapodás megkötésére, mely konzorcium 

gesztora Tar Község Önkormányzata. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a konzorcium vezetőt a 

TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari 

Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális 

étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem 

előkészítésével, a gazdasági szereplők ajánlattételre való 

felhívásával és a kapcsolódó szerződések aláírásával. 

 Határidő:  az pályázati felhívás értelmében 

Felelős:  polgármester  

                jegyző 

 

 

21./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem vonatkozásában 

ajánlattételi felhívás elfogadására, megalapozó dokumentum elkészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény : 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és 

Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási 

kérelem vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, megalapozó dokumentum 

elkészítésére vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari 

Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című 

támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, megalapozó 

dokumentum elkészítésére 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 

      167/2019.(X.22.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens 

Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése 

Taron című támogatási kérelem vonatkozásában 

ajánlattételi felhívás elfogadására, megalapozó 

dokumentum elkészítésére tárgyú javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza:  

1.) A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése című támogatási felhívás 

vonatkozásában – a megalapozó dokumentum elkészítésére 

vonatkozó- ajánlattételi felhívást a határozat 1. számú 

melléklete szerint elfogadja, melyet postai úton és e-mailen is 

kiküld az ajánlattevők részére. 

2.)  Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 

a.) Dargon Fejlesztő és Támogató Egyesület 3100 

Salgótarján, Füleki út 124.  

b.) INNO NIVO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 3100 

Salgótarján Füleki út 124. 

c.) Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3100 

Salgótarján Rákóczi út 36. 

 

Felelős: polgármester 

              jegyző 

Határidő: Képviselő-testületi ülést követően azonnal 

 

Ajánlattételi felhívás 

A 167/2019-(X.22.) határozat 1.sz.melléklete 

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 
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Képviselő:    Turopoli Zsolt polgármester 

2.         Beszerzés tárgya:  TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem vonatkozásában 

ajánlattételi felhívás elfogadására, megalapozó dokumentum elkészítésére  

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:  

 

TOP-4.2.1-16 kódszámú Felhívás „Segédlet a Megalapozó dokumentum 

elkészítéséhez útmutató alapján 

 

4.  A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 

 

5.  A szerződés időtartama:  határozott, a pályázat beadási határidő vége. 

 

6.  A teljesítés helye: 3073 Tar Szondy György út 92. 

 

7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a megbízott által kiállított  

 számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással. 

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. 

9.  A számlázás módja: 

 Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének  

 kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. november 04., 10:00 

11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 

12. Az ajánlattétel benyújtásának módja:  

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy 

személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu). 

A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb ár. 

Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét, illetve az 

ajánlati árat (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: A képviselő-testület következő ülésén  

14.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: 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: 

 Turopoli Zsolt polgármester 

 Tel.: 06-32-470-777 

 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

Amennyiben e-mailen érkezik az ajánlat, az eredeti és másolati példány nem releváns. 

Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési 

eljárás, ha : 

-  nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
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-  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. 

 

Tar, 2019. október 22. 

      Turopoli Zsolt 

      polgármester 

 

22./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem vonatkozásában 

ajánlattételi felhívás elfogadására, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció, 

valamint nyertes pályázat esetén a kiviteli tervek elkészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény: 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és 

Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási 

kérelem vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentáció, valamint nyertes pályázat esetén a kiviteli tervek elkészítésére 

vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari 

Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című 

támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint nyertes pályázat esetén a kiviteli 

tervek elkészítésére 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 

      168/2019.(X.22.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, 
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Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése tárgyú felhívásra, „Tari Idősek és Demens 

Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése 

Taron” című támogatási kérelem vonatkozásában 

ajánlattételi felhívás elfogadására, a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint nyertes 

pályázat esetén a kiviteli tervek elkészítésére” tárgyú 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  

1.) A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívás vonatkozásában - a 

pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció, 

valamint nyertes pályázat esetén a kiviteli tervek 

elkészítésére vonatkozó - ajánlattételi felhívást a határozat 1. 

számú melléklete szerint elfogadja, melyet e-mailen és postai 

úton is megküld az ajánlattevők részére. 

2.)  Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 

a.) Qvalitás Mérnökiroda Kft., 3100 Salgótarján, 

Kazinczy u. 37. 

b.) TIM-FOR-ART Kft., 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 

12. 

c.) Mátra-Mérnökiroda Kft., 3145 Mátraterenye, 

Vörösmarty u. 4. 

Felelős: polgármester 

              jegyző 

Határidő: Képviselő-testületi ülést követően azonnal 

A 168/2019.(X.22.) határozat 1.sz. melléklete. 

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:   TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások  

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú  

felhívásra, „Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése  Taron” 

című támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi 

felhívás elfogadására, a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentáció, valamint nyertes pályázat 

esetén a kiviteli tervek elkészítésére. 
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3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

- pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:  

A pályázati felhívásban rögzítettek szerint (alaprajz, helyszínrajz, műszaki leírás). 

- kiviteli tervdokumentáció: 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

IV. fejezet, 22-23. §-aiban foglaltak szerinti műszaki tartalommal. 

- A tervdokumentációkat elektronikusan és papír alapon is szolgáltatni kell. 

4.  A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 

5.  A szerződés időtartama: határozott,  

- pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció: legkésőbb 2019. november 7. 

- kiviteli tervdokumentáció: a megbízási szerződés aláírását követő 90 nap 

6.  A teljesítés helye: Tar Község Önkormányzata, 3073 Tar, Szondy György u. 92.  

7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a megbízott által kiállított  

 számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással. 

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. 

9.  A számlázás módja: 

 Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének  

 kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. november 04. 10.00 óra.  

11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar, Szondy György út 92. 

12. Az ajánlattétel benyújtásának módja:  

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Ta,r Szondy György út 92.) vagy 

személyesen (3073 Tar, Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu). 

 

A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb ár. 

 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
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Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét, illetve az 

ajánlati árat (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: A képviselő-testület következő ülésén  

14.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: 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: 

 Turopoli Zsolt polgármester 

 Tel.: 06-32-470-777 

 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

Ha az ajánlat e-mailen érkezik, az eredeti és másolati példány nem releváns. 

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. 

Tar, 2019. október …….. 

      Turopoli Zsolt 

       polgármester 

Turopoli Zsolt megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 

kmf 

 

Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester        jegyző 

 

Kis Anita 

aljegyző 
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