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Iktatószám: 130-......../2019. 

 

 

28. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 20-án 

megtartott rendes üléséről. 

 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 

 

Jelen vannak: 

Turopoli Zsolt              polgármester 

Bognár Balázs    alpolgármester 

Antal Bálint Gergely   képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Szekacsek Zoltán   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József    képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita                                       aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

Bedőné Bózsár Zsuzsanna  pénzügyi ügyintéző 

 

Turopoli Zsolt Polgármester:  

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

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

 

 

Javasolom, hogy a  kiküldött napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület 

azzal, hogy a alábbi napirendek is kerüljenek még megtárgyalásra: 

 

7./ Javaslat a Tar Szondy György út (hrsz:121) és a Köztársaság út (440 hrsz) 

ingatlanok, valamint a Tar Szondy György út (hrsz:116) ingatlanra vonatkozó 

181/2018.(X.17.) számú határozat módosítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Javaslat az Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése 1. rész tárgyú projekt 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában nyílt feltételes közbeszerzési eljárás 

lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat az Általános Iskola Konyhájának Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás lezárására. 
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A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

10./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042  azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán 

Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 410339 azonosítószámú, a Tari Kodály 

Zoltán Általános Iskola épületében lévő főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki 

ellenőri feladatok ellátására kiírt ajánlattételi eljárás lezárására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

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 

180/2019.(XI.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

november 20-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének 2. számú módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 

ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 

ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
7/2015.(IV.11.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Trupoli Zsolt polgármester 
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4./ Javaslat a Szurdoküspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal bővítéséről és fenntartásáról szóló megállapodás 
felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Trupoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási 
tervének felülvizsgálatára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Trupoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat Bognár Balázs alpolgármester megbízására a 
Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási táncsülésen való 
részvételre, önkormányzat képviseletére, szavazásra. 
A határozat elfogadás egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

7./ Javaslat a Tar Szondy György út (hrsz:121) és a 

Köztársaság út (440 hrsz) ingatlanok, valamint a Tar 

Szondy György út (hrsz:116) ingatlanra vonatkozó 

181/2018.(X.17.) számú határozat módosítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Javaslat az Általános Iskola Energetikai 

Korszerűsítése 1. rész tárgyú projekt kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában nyílt feltételes 

közbeszerzési eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat az Általános Iskola Konyhájának 

Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában nyílt közbeszerzési 

eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

10./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042  

azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

korszerűsítése, valamint a 410339 azonosítószámú, a 
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Tari Kodály Zoltán Általános Iskola épületében lévő 

főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki ellenőri 

feladatok ellátására kiírt ajánlattételi eljárás 

lezárására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 2. számú módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség  

Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

2.sz. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  Tar Község Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésének 2. számú módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a 

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

alkotta: 

 

 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2019.(XI.27.) rendelete 

 

Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

2.számú módosításáról. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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2./ N A P I R E N D 
Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítésére 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 

181/2019.(XI.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2019. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 

szóló beszámolót a mellékelt táblázatok szerinti 

tartalommal elfogadja. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

Táblázatok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 7/2015.(IV.11.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Trupoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Turopoli Zsolt polgármester 

A jelenlegi SzMSz a törvényi előírásoknak megfelel, azon most nem javaslunk módosítást. 

 

Kis Anita aljegyző 

Azt szerettem volna, ha arról döntött volna a testület, hogy egy átfogó felülvizsgálatot 

végezzünk el a jelenleg hatályos SzMSz-el kapcsolatban. 

Jegyző Asszony viszont azt mondta, hogy arról szülessen döntés, hogy nem szükséges az 

SzMSz felülvizsgálata, így ez a javaslat került a testület elé. 

 
Tóth József képviselő 

Mikor volt módosítva a jelenlegi SzMSz. 

 

Kis Anita aljegyző 

2015-ben alkotta meg a testület az SzMSz-t. De mindenképpen célszerűnek tartanám egy 

átfogó felülvizsgálatot. Részletesebb és pontosabb szabályozásra lenne szükség a jelenleginél. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Javaslom, hogy a jelenlegi határozati javaslatot fogadjuk el. 

 

Kis Anita aljegyző 

Az alakuló ülésen már módosításra kerültek a függelékek, tehát naprakész adatokat tartalmaz 

az SzMSz, mert az átvezetések megtörténtek. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Javasolom, hogy a jövő évre tervezzük be az átfogó felülvizsgálatot. Nem gondolnám, hogy 

minden településen egységesnek kellene lennie az SzMSz-nek. A településeknek különbözőek 

az adottságaik, szerkezete, összetétele, erre kellene szabni majd az SzMSz-t. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  szervezeti és működési szabályzatról 

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

182/2019.(XI.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a szervezeti és működési 

szabályzatról szóló 7/2015.(IV.11.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára c. előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015 

(IV.11.) önkormányzati rendeletet a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
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(Mötv.) 43. (3) bekezdése alapján felülvizsgálta és 

megállapítja, hogy a rendelet módosítása, új rendelet 

megalkotása nem szükséges. 

 

2.) A képviselő-testület az 1.) pontja szerinti rendeletet 

hatályában fenntartja. 

 

Határidő:  értelemszerű 

Felelős:  polgármester 

jegyző 

 

Bedőné Bózsár Zsuzsanna elhagyja az üléstermet. 

 

4./ N A P I R E N D 
 Javaslat a Szurdoküspöki Közös Önkormányzati Hivatal bővítéséről és fenntartásáról 

szóló megállapodás felülvizsgálatára. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Trupoli Zsolt polgármester 

 

Javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Tar 2015. január 1-jével kapcsolódott a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 

Azt gondolom, hogy jól működő négyes van itt a megyében. A törvényességi Osztály Tar 

vonatkozásában soha nem talált törvénysértést. Javasolom a következő ciklust is ebben a 

körben folytatni. A településeken élők a lehető legjobban ki vannak szolgálva.. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Szurdoküspöki Közös 

Önkormányzati Hivatal bővítéséről és fenntartásáról szóló megállapodás 

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 

183/2019.(XI.20.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő testülete 

Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85.§. (3) bekezdésében alapján – a 

Szurdokpüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 103/2014.(XII.11.) számú határozatával, Alsótold 

Község Önkormányzatának Képviselő-testület 

50/2014.(XII.11.) határozatával, Kozárd Község 

Önkormányzatának 52/2014.(XII.11.) és Tar Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2014.(XII.11.) 
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számú határozatával - jóváhagyott  

SZURDOKPÜSPÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL BŐVÍTÉSÉRŐL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 

SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS-t - felülvizsgálta és 2020. 

január 1-jei  hatállyal változatlan formában elfogadja.   

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy döntéséről értesítse a Nógrád Megyei 

Kormányhivatalt (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

Alsótold Község Önkormányzatát (3069. Alsótold, 

Szabadság út 6.) és Kozárd Község Önkormányzatát 

(3053. Kozárd Fő út 12.) és Tar Község Önkormányzatát 

(3073. Tar, Szondy György út 92.) 

 

Határidő:   értelemszerűen 

Felelős:   polgármester 

Végrehajtásért felelős:Molnárné dr. Kontra Bernadett 

jegyző 

 

5./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének felülvizsgálatára. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A vízkár-elhárítási terv pontosításokat, aktualizálásokat tartalmaz. Az alap megállja a helyét. 

Köszönöm az Aljegyző munkáját, aki ezt folyamatosan szem előtt tartja és aktualizálja. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Kis Anita aljegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata vízkár 

elhárítási tervének felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, 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 Tar Község Önkormányzata vízkár 

elhárítási tervének 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 

184/2019.(XI.20.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Tar Község vízkár-elhárítási 

tervének felülvizsgálatára„ című javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

VÍZGYŰJTŐ Tervezőiroda Kft. -3100 Salgótarján 

Berzsenyi D. út 21.- által 01/2016/M tervszámon készült 

Tar Község Vízkár-elhárítási tervében az alábbi pontokat 

pontosítja: 

a.) 17. oldalon: 

6.4. Irodai szakcsoport 

Név: Kis Anita 

Cím: 3060 Pásztó Nagymező út 14. 2.em.6 ajtó 

Telefonszám: 06703345727 

e-mail:titkarsag@tarkozseg.hu 

b.) 19. oldalon: 

Iroda polg.m.hivatal 

Kis Anita 

06703345727 

c.) 44. oldalon: 

-Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KDV-VIZIG, 

Zsákgyár, AGROKER mezőgazdasági boltok 

Hatvani kirendeltség:   

cím: 3000 Hatvan, Bercsényi út 47. 

telefonszám: +36 37 342 526 

e-mail: hatvan@kdvvizig.hu 

 

  -Mátra-Juta Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Cím: Mátraterenye, Kossuth út 38, 3145 

Telefonszám: (06 32) 362 173 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt 

polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Közép-Duna 

Völgyi Vízügyi  Igazgatóság  Vízrendezési és Öntözési 

Osztályt ( 1088 Budapest Rákóczi út 41.), valamint a 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

Határidő: 2019. december 10. 

Felelős: polgármester 

 

6./ N A P I R E N D 
Javaslat Bognár Balázs alpolgármester megbízására a Nyugat-Hevesi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási táncsülésen való részvételre, 

önkormányzat képviseletére, szavazásra. 

A határozat elfogadás egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

mailto:hatvan@kdvvizig.hu
https://www.google.com/search?q=m%C3%A1tra-juta+ipari+%C3%A9s+kereskedelmi+kft.+m%C3%A1traterenye+c%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMgoyy3IyS3Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsVrlHl5YUpSom1VakqiQWZBYlKlweGWxQnYqUDo7NSU1JzdTITutRE8Boq4EKJ5XmaqQfHhtLgBeFMVSbAAAAA&ludocid=5201857480201280827&sa=X&ved=2ahUKEwjr4oGC-eHlAhUjiIsKHQG8AE0Q6BMwDnoECA8QAw
https://www.google.com/search?q=m%C3%A1tra-juta+ipari+%C3%A9s+kereskedelmi+kft.+m%C3%A1traterenye+telefonsz%C3%A1m&ludocid=5201857480201280827&sa=X&ved=2ahUKEwjr4oGC-eHlAhUjiIsKHQG8AE0Q6BMwD3oECA8QBg
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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 a Bognár Balázs alpolgármester 

megbízására a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás társulási táncsülésen való részvételre, önkormányzat képviseletére, szavazásra 

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 

185/2019.(XI.20.) határozata 

1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 

Bognár Balázs Alpolgármestert, hogy a Polgármester 

helyett a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás társulási tanácsülésén részt 

vegyen, képviselje az önkormányzatot és szavazzon. 

2. A megbízás a Polgármester megbízatása idejére érvényes. 

3. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről a 

határozat-kivonat megküldésével tájékoztassa az érintett 

Társulásokat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

 

7./ N A P I R E N D 
Javaslat a Tar Szondy György út (hrsz:121) és a Köztársaság út (440 hrsz) ingatlanok, 

valamint a Tar Szondy György út (hrsz:116) ingatlanra vonatkozó 181/2018.(X.17.) 

számú határozat módosítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés 

 

Bognár Balázs alapolgármester 

Így akkor rendeződik a Szondy György út megadott részének a tulajdona? Kell érte fizetni? A 

Köztársaság út is rendezve lesz? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Van aki ajándékba adja, van aki pénzt kér érte.  

 

 

Kis Anita aljegyző 
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A Köztársaság út tekintetében ismét áll az ügy, mivel az egyik tulajdonos elhunyt és az 

örökös tulajdonjoga még nem került rá a tulajdoni lapra. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Számoltatok már, hogy kb. mennyibe fog kerülni, 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

300/e Ft körüli összeggel számolunk. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Szondy György út (hrsz:121) és a 

Köztársaság út (440 hrsz) ingatlanok, valamint a Tar Szondy György út (hrsz:116) ingatlanra 

vonatkozó 181/2018.(X.17.) számú határozat 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 

186/2019.(XI.20.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Tar Szondy György út 

(hrsz.121.) és a Köztársaság út (440 hrsz) ingatlanok, 

valamint a Tar Szondy György út (hrsz 116) ingatlanra 

vonatkozó 181/2018.(X.17.) számú határozat 

módosítására: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

181/2018.(X.17.) számú határozat 1. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

„ A Képviselő-testület   egyetért azzal, hogy a Tar Szondy 

György út (hrsz.121.) és a Köztársaság út (440 hrsz) kivett 

saját használatú út ingatlanokat, valamint a Tar Szondy 

György út (hrsz 116) kivett beépítetlen terület ingatlan egy 

részét 200 Ft/m2, azaz kettőszáz forint /m2 vételáron 

megvásárolja és a felajánlott ajándékot (ingatlanrészre) 

elfogadja. „ 

2.) Tar Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a 

181/2018.(X.17.) számú határozat 3. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

„A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi és ajándékozási szerződés, v 

alamint dr. Bárányi Gyula ügyvéd közigazgatási eljárására 

vonatkozó meghatalmazás aláírására. Az ingatlan-

nyilvántartáson történő átvezetés költsége az 

Önkormányzatot terheli.” 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

8./ N A P I R E N D 
Javaslat az Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése 1. rész tárgyú projekt 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában nyílt feltételes közbeszerzési eljárás 

lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A Közbeszerzési Bizottság az elmúlt hét szerdán ülésezett. A döntése hatályba lépett, így a 

testület is dönthet. 

A 4. pontban látható, hogy az ajánlattevő magasabb árajánlatot adott – ez már az első körben 

is látható volt, hogy magasabbak lesznek az ajánlatok - . Ez most már látható, hogy mindenütt 

magasabbak lesznek az ajánlatok, mint a tervezéskor. 2016, 2017-es megítélt összegek 

kerülnek felhasználásra, de az elmúlt két évben nagymértékben megemelkedtek az árak, az 

akkor ajánlatok ma már nem tarthatók. Itt is fogunk beadni költségnövekményre igényt. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Lehet tudni, hogy mennyi a növekmény? 

 

Kis Anita aljegyző 

20 millió forint körüli költségnövekmény van. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Általános Iskola Energetikai 

Korszerűsítése 1. rész tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában nyílt 

feltételes közbeszerzési eljárás lezárására 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 

187/2019.(XI.20.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat az Általános Iskola Energetikai 

Korszerűsítése 1. rész tárgyú projekt kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában nyílt feltételes 

közbeszerzési eljárás lezárására” című javaslatot és az 

alábbi határozatot hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy az Általános Iskola Energetikai 
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Korszerűsítése 1. rész tárgyú projekt kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában a nyílt feltételes 

közbeszerzési eljárás eredményes. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy az 1.) pontban nevezett projekt 

vonatkozásában a Salgótarjáni AGROBER Kft. (3100 

Salgótarján Május 1. út 70.) volt az egyetlen érvényes 

ajánlattevő, akinek az ajánlat érvényes. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy az 1.) pontban nevezett projekt 

vonatkozásában az 1+1 Kft. (1042 Budapest, Virág utca 

39.) ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja 

alapján érvénytelen ajánlatot nyújtott be. 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy az Általános Iskola 

Energetikai Korszerűsítése 1. rész tárgyú projekt 

kivitelezési munkáinak elvégzése vonatkozásában a 

nyertes ajánlattevő a Salgótarjáni AGROBER Kft. 

(3100 Salgótarján Május 1. út 70.). 

4.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület támogatja, hogy a jelenleg 

rendelkezésre álló támogatási összeg kiegészítésére a 

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítási számú „Tari 

Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai 

korszerűsítése” című projekt  az európai uniós forrásból 

finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) 

Korm.rendeletben rögzített költségnövekmény igény 

kerüljön benyújtásra a megvalósításhoz szükséges 

összeghatárig. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

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

amennyiben az ajánlat a kötöttség időtartama alatt 

támogatási igény nem kerül elbírálásra, úgy az ajánlattételi 

felhívásban megjelölt feltételből adódóan a nyertes 

ajánlattevővel megkötendő szerződések hatálybalépési 

záradékkal kerüljenek aláírásra. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

9./ N A P I R E N D 
Javaslat az Általános Iskola Konyhájának Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
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Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

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 Általános Iskola Konyhájának 

Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában nyílt 

közbeszerzési eljárás lezárására 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 

188/2019.(XI.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat az Általános Iskola 

Konyhájának Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában nyílt 

közbeszerzési eljárás lezárására” című javaslatot és az 

alábbi határozatot hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy az Általános Iskola Konyhájának 

Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában a nyílt közbeszerzési 

eljárás eredményes. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy az 1.) pontban nevezett projekt 

vonatkozásában Bakonyi Péter egyéni vállalkozó (3073 

Tar Szondy György út 28.) volt az egyetlen érvényes 

ajánlattevő, akinek az ajánlat érvényes. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy az 1.) pontban nevezett projekt 

vonatkozásában az 1+1 Kft. (1042 Budapest, Virág utca 

39.) ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja 

alapján érvénytelen ajánlatot nyújtott be. 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy az Általános Iskola 

Konyhájának Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt 

kivitelezési munkáinak elvégzése vonatkozásában a 

nyertes ajánlattevő Bakonyi Péter (3073 Tar Szondy 

György út 28.) egyéni vállalkozó, akit nettó 18.247.637 

Ft, bruttó 23.174.499 Ft összeg illet meg a kiviteli 

munkák elvégzéséért. 

4.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület a 3.845.639 Ft-ot a 2019. évi 
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költségvetésében biztosítja a 129/2018.(VII.20.) számú 

határozatában megállapított saját erőn felül (1.711.816 Ft.) 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

10./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042  azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán 

Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 410339 azonosítószámú, a Tari Kodály 

Zoltán Általános Iskola épületében lévő főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki 

ellenőri feladatok ellátására kiírt ajánlattételi eljárás lezárására 

A határozat elfogadása: 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: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042  

azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 

410339 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola épületében lévő 

főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt ajánlattételi 

eljárás lezárására 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 

189/2019.(XI.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

00042  azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános 

Iskola korszerűsítése, valamint a 410339 azonosítószámú, 

a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola épületében lévő 

főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki ellenőri 

feladatok ellátására kiírt ajánlattételi eljárás 

lezárására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza:  

1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042  azonosítószámú, a Tari 

Kodály Zoltán Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 

410339 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános 

Iskola épületében lévő főzőkonyha felújítása tárgyában 

műszaki ellenőri feladatok ellátására az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a 

legalacsonyabb összegű ajánlatot adó TIM -FOR ART 

Kft.-t (3100 Salgótarján, Hunyadi krt.12.) megbízza. 
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2./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042  azonosítószámú, a Tari 

Kodály Zoltán Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 

410339 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános 

Iskola épületében lévő főzőkonyha felújítása tárgyában 

műszaki ellenőri feladatok ellátására  TIM -FOR ART 

Kft.-vel (3100 Salgótarján, Hunyadi krt.12.) szerződést 

köt. 

3./A TIM -FOR ART Kft.-t (3100 Salgótarján, 

Hunyadi krt.12.) a műszaki ellenőri feladatok ellátásáért 

nettó 1.100.000 Ft, bruttó 1.397.000 Ft díjazás illeti meg. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 

polgármestert a szerződés megkötésére.  

Felelős:  polgármester 

        jegyző 

Határidő:  értelemszerű 

 

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

 

kmf 

 

 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester        jegyző 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 
 


