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Iktatószám: ….............../2020 

 

 

11. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 14-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

tanácstermében 3073. Tar, Szondy György út 92. szám alatt. 

 

Jelen vannak: 

Turopoli Zsolt               polgármester 

Bognár Balázs    alpolgármester 

Antal Bálint Gergely   képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József     képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita    aljegyző 

Bedőné Bózsár Zsuzsanna       jegyzőkönyvvezető 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 

képviselő jelen van, Szekacsek Zoltán képviselő távolmaradását jelezte, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. 

 

Az ülésterv szerint augusztus 19-ére volt tervezve soros ülésünk, az azon tervezett 

napirendeket most javasolom megtárgyalni. 

 

Javasolom az ülésterv módosítását. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az ülésterv módosítására vonatkozó 

javaslatot., amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

199/2019. (XII.18.) számú határozatával elfogadott 2020. 

évi üléstervben szereplő 2020. augusztus 19-re tervezett 

ülést törli az üléstervéből. 

 



2 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendeken kívül még az alábbi 

napirendek is kerüljenek megtárgyalásra: 

 

7./ Javaslat az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Javaslat a Dél- Nógrádi Vízmű Kft üzemeltetésében lévő (Pásztó, Csillag tér 21.) 

átalakítási munkálatok elvégzéséhez történő hozzájárulásra. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat az Önkormányzati tulajdonban lévő út,- hídépítés/felújítás -2020 című, 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú, 3080502048 projekt azonosító számú támogatás 

vonatkozásában elnyert pályázat tárgyában kivitelezési munkálatokra ajánlattételi 

felhívás kiküldésére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

10./ Javaslat a 66/2020.(VII.15.) számú határozat kiegészítésére a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott TOP-3.2.1-16-NG1-

2017-00065 azonosító számú „Tari Művelődési ház energetikai korszerűsítése” 

vonatkozásában a Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2020.(VII.15.) 

számú határozat 4. pontjának kiegészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

11./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő 

megvásárlása” tárgyában pályázat benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

12./ Javaslat szívességi helyiséghasználati jog biztosítására konyha üzemeltetése céljából. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

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

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. 

augusztus 14-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének 1. számú módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat az élelmezési nyersanyagköltségekről, a 

gyermekétkeztetés, és az egyéb étkeztetés térítési díjainak 

megállapításáról szóló önkormányzati rendelt 

megalkotására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók és 

az első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének 

támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Előterjesztés támogatási igény benyújtása rendkívüli 

Önkormányzati támogatásra 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 

azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a 

Zagyva mentén című pályázat vonatkozásában 

rendezvényszervezői feladatok ellátása tárgyában beszerzési 

eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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7./ Javaslat az Országos Mentőszolgálat támogatási 

kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Javaslat a Dél- Nógrádi Vízmű Kft üzemeltetésében lévő 

(Pásztó, Csillag tér 21.) átalakítási munkálatok elvégzéséhez 

történő hozzájárulásra. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat az Önkormányzati tulajdonban lévő út,- 

hídépítés/felújítás -2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú, 

3080502048 projekt azonosító számú támogatás 

vonatkozásában elnyert pályázat tárgyában kivitelezési 

munkálatokra ajánlattételi felhívás kiküldésére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

10./ Javaslat a 66/2020.(VII.15.) számú határozat 

kiegészítésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretén belül támogatott TOP-3.2.1-16-NG1-2017-

00065 azonosító számú „Tari Művelődési ház energetikai 

korszerűsítése” vonatkozásában a Tar Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 66/2020.(VII.15.) számú határozat 4. 

pontjának kiegészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

11./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott 

ingatlanok közcélra történő megvásárlása” tárgyában pályázat 

benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

12./ Javaslat szívességi helyiséghasználati jog biztosítására 

konyha üzemeltetése céljából. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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1./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 1. 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 2020. évi költségvetésének 

1.számú módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének 1.sz. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020.(VIII.17.) rendelete 

Tar Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 1.sz. 

módosításáról. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

2. N A P I R E N D 
Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. féléves 

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 2020. évi költségvetésének 

I. féleéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének I. féleéves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 

határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót a 

mellékelt táblázatok szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat az élelmezési nyersanyagköltségekről, a gyermekétkeztetés, és az egyéb 

étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelt megalkotására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A konyha beindítása kapcsán szükséges megállapítani a térítési díjakat. A rezsiköltség még 

mindig elég magas. Próbálunk közelíteni afelé, hogy kevesebb legyen a ráfizetés. Igazából ezt 

egy év ismeretében fogjuk pontosan látni, valószínűleg akkor majd módosítani fogjuk ezt a 

javaslatot. A környéken 900 forint körül vannak a díjak, amelyek fedezik a rezsiköltséget. A 

Társulásban is ilyen díjak vannak. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az élelmezési nyersanyagköltségekről, a 

gyermekétkeztetés, és az egyéb étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelt megalkotására vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2020.(VIII.17.) rendelete 

az élelmezési nyersanyagköltségekről, a gyermekétkeztetés, 

és az egyéb étkeztetés térítési díjainak megállapításáról. 

 

    Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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4./ Javaslat a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók és az első nyelvvizsga 

bizonyítvány megszerzésének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítására. 

A rendelet elfoadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Antal Bálint képviselő, mint a támogatást régebben igénybevevő, látott a jelenleg hatályos 

rendeletünkben problémákat. Ezeket megbeszélve jogosnak ítéltük meg a felvetéseit. Másik 

indokolás az, hogy az elmúlt évben 9-en vették igénybe a támogatást. Az összegen a rendelet 

elfogadása óta egyszer emeltünk, jelenleg évi 25 ezer forint a támogatás, amelyet a 

javaslatban félévente 30 ezer forintra javasolunk megemelni. 

Antal képviselő Úr az összeg megemelésénél a Budapesti havi buszbérlet árát hozta 

indokolásul. Én megnéztem a Bursa Hungarica felsőoktatásban résztvevőket támogató 

rendszert, ott is 5 ezer forint a havi támogatási összege. Ott viszont jövedelmi viszonyhoz van 

kötve. Mi úgy gondoltuk annakidején, hogy akik rászánja az energiáját a felsőoktatásra, ott ne 

szabjunk jövedelemhatárt. 

 

Kérdés 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Több településről is hallani, ahol támogatást nyújtanak azoknak, akik a helyi óvodába, 

iskolába íratják a gyermeküket. 40-50 ezer forintos támogatást adnak gyermekenként. Ezt 

saját forrásból tudják megtenni? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Igen, saját forrást kell biztosítani az ilyen támogatásra. Szurdokpüspökiben van ilyen 

támogatás, minden gyermek 5000 Ft-ot kap jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül. 

Meg lehet fontolni, hogy esetleg ilyen támogatást megállapítunk-e. Figyelembe kell azonban 

venni, hogy a gyermekvédelmi támogatásban részesülők eleve kapnak 6000 Ft-ot 

iskolakezdésre, és nálunk nagyon kevés az óvodában és az iskolában az olyan gyermek aki 

ebben a támogatásban nem részesül. 

 

Vélemény 

 

Kis Anita aljegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a felsőfokú oktatási intézményekben 

tanulók és az első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a felsőfokú oktatási intézményekben 

tanulók és az első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a felsőfokú oktatási intézményekben 

tanulók és az első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a 

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

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2020.(VIII.17.) rendelete 

a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók és az első 

nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

    Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

 

5./ N A P I R E N D 
Előterjesztés támogatási igény benyújtása rendkívüli Önkormányzati támogatásra 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Milyen összegű támogatási igény lesz benyújtva és milyen tételekből áll össze? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Közel 8 millió forintos összegre nyújtunk be támogatási igényt. Iparűzési adó visszaigénylés 

volt amelynek a kifizetését halasztottuk valamint vannak egyéb kifizetetlen számlák is. 

 

Tóth József képviselő 

Nincs felső határa, hogy mennyi összegre lehet benyújtani kérelmet? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Nincs 

 

Vélemény nem volt. 

 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a támogatási igény benyújtása 

rendkívüli Önkormányzati támogatásra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

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

hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

„Előterjesztés támogatási igény benyújtása rendkívüli 

önkormányzati támogatásra„ című előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 

pont 9. b.) alpont alapján pályázatot nyújt be vissza nem 

térítendő rendkívüli önkormányzati támogatásra. 

 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30- a támogatási kérelem 

benyújtására 

Felelős: polgármester 

 

 

6./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió 

erősítése a Zagyva mentén című pályázat vonatkozásában rendezvényszervezői 

feladatok ellátása tárgyában beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A kiküldött ajánlattételi felhívásra nem érkezett be ajánlat, ezért szükséges annak 

eredménytelenné nyilvánítása. A Tariak találkozójának megrendezésére benyújtott pályázatról 

van szó. A találkozó megtartását lemondtuk, egy ajánlat sem érkezett be. 

Bizonyos programokra – a vírushelyzettől függően – ősszel sort szeretnénk keríteni. 

Beszéltünk róla, hogy 20-án csak egy tűzijátékot tartanánk este 9 órától. A művelődési ház 

tetejéről lőnék fel. Otthonról mindenki megtekintheti. A megjelenő újságban erről majd 

tájékoztatjuk a lakosságot. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 

azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén című pályázat 

vonatkozásában rendezvényszervezői feladatok ellátása tárgyában beszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat a 

TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, a helyi 

identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén című 

pályázat vonatkozásában rendezvényszervezői feladatok 

ellátása tárgyában beszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánítására” című javaslatot megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozza: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-

16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, a helyi identitás és 

kohézió erősítése a Zagyva mentén című pályázat 

vonatkozásában rendezvényszervezői feladatok ellátása 

tárgyában a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, 

mert nem érkezett vissza ajánlat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

7./ N A P I R E N D 
 Javaslat az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az OMSZ megkeresett bennünket, hogy támogassuk az Alapítványt. Azt gondolom, hogy 

idén a helyi civil szervezeteken kívül mást ne támogassunk. Ha jövőre úgy alakul, akkor majd 

megállapíthatunk támogatást. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Országos Mentőszolgálat támogatási 

kérelmének elbírálására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét és az alábbi 

döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos 

Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét elutasítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8./ N A P I R E N D 
Javaslat a Dél- Nógrádi Vízmű Kft üzemeltetésében lévő (Pásztó, Csillag tér 21.) 

átalakítási munkálatok elvégzéséhez történő hozzájárulásra. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Bontási munkákhoz tulajdonosi hozzájárulásáról kell döntenünk. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Dél- Nógrádi Vízmű Kft 

üzemeltetésében lévő (Pásztó, Csillag tér 21.) átalakítási munkálatok elvégzéséhez 

történő hozzájárulásra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte, 

és megtárgyalta - a Dél Nógrádi-Vízmű Kft. Üzemeltetésében 

lévő és az önkormányzat 83/1000-ed tulajdoni hányadát képező 

Pásztó belterület 745 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 

3060 Pásztó, Csillag tér 21. ingatlanon – álló épületen 

elvégzendő átalakítási munkálatokra tett javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 
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1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Pásztó belterület 745 hrsz. alatt felvett, 

természetben a 3060 Pásztó, Csillag tér. 21. számú ingatlanon 

elvégzendő munkafeladatok a következők: 

- Irodarész átalakítása (határlezáró falak kialakítása) 

- Épület és a tető rész bontása az iroda és a raktár részen. 

   

2. Az elvégzendő munkálatok tervezett összköltsége (vállalkozó 

által benyújtott árajánlat alapján) nettó 2.455.000,- Ft azaz 

bruttó 3.117.850,- Ft melynek fedezetét a 12 önkormányzat 

tulajdoni hányadának megfelelően fedezi. 

 

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a munkafeladatok 

forrásösszetétele a tulajdoni hányadoknak megfelelően a 

következők:  

1./ Pásztó Városi Önkormányzat 39%,  azaz bruttó:          

1.215.962,- Ft 

2./ Kálló Község Önkormányzata 5,1%, azaz bruttó:    

 159.010,- Ft 

3./ Héhalom Község Önkormányzat 4,2%, azaz bruttó:    

 130.950,- Ft 

4./ Palotás Község Önkormányzata 6,4%, azaz bruttó:     

 199.542,- Ft 

5./ Szirák Község Önkormányzata 4,6%, azaz bruttó:      

 143.421,- Ft 

6./ Ecseg Község Önkormányzata 5%, azaz bruttó:            

 155.892,- Ft 

7./Jobbágyi Község Önkormányzata 8,1% azaz bruttó:    

 252.546,- Ft 

8./Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 8,1% azaz bruttó:

 252.546,- Ft 

9./Mátraszőlős Község Önkormányzata 6,4% azaz bruttó: 

 199.542,- Ft 

10./Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2,4% azaz bruttó: 

   74.828,- Ft 

11./Tar Községi Önkormányzat 8,3% azaz bruttó:   

 258.782,- Ft 

12./Erdőkürt Község Önkormányzata 2,4% azaz bruttó:  

   74.829,- Ft 

 

4. A képviselő-testület a 3. pont 11. pontban meghatározott 

258.782 -Ft.-ot. /azaz kettőszázötvennyolcezer-

hétszáznyolcvankettő forintot/ a többségi tulajdonos Pásztó 

Város Önkormányzata részére átutalja.  

 

5. A képviselő-testület megbízza Pásztó Város Önkormányzatának 

polgármesterét –Farkas Attilát-, hogy az ajánlatot adó 

vállalkozóval (Toldi Csaba 3064, Szurdokpüspöki, Szabadság út 

171) szerződést kössön a fent megjelölt feladatok ellátásra, 
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bruttó 3.117.850,- Ft /azaz hárommillió-száztizenhétezer-

nyolcszázötven forint/ értékben. 

 

6. A képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt polgármestert 

valamennyi szükséges intézkedés és jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: szöveg szerint  

 

 

 

9./ N A P I R E N D 
Javaslat az Önkormányzati tulajdonban lévő út,- hídépítés/felújítás -2020 című, MFP-

ÖTU/2020 kódszámú, 3080502048 projekt azonosító számú támogatás vonatkozásában 

elnyert pályázat tárgyában kivitelezési munkálatokra ajánlattételi felhívás kiküldésére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzati tulajdonban lévő 

út,- hídépítés/felújítás -2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú, 3080502048 projekt 

azonosító számú támogatás vonatkozásában elnyert pályázat tárgyában kivitelezési 

munkálatokra ajánlattételi felhívás kiküldésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet 

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

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „ Javaslat az Önkormányzati tulajdonban 

lévő út,- hídépítés/felújítás -2020 című, MFP-ÖTU/2020 

kódszámú, 3080502048 projekt azonosító számú támogatás 

vonatkozásában elnyert pályázat tárgyában kivitelezési 

munkálatokra ajánlattételi felhívás kiküldésére” című 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzati tulajdonban lévő út,- hídépítés/felújítás -

2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú, 3080502048 projekt 

azonosító számú támogatás vonatkozásában elnyert pályázat 

tárgyában kivitelezési munkálatokra ajánlattételi felhívást 

küld ki az alábbi gazdasági szervezeteknek: 
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a.) Keli-Bau Kft. 3135 Széchényfelfalu, hrsz 350/4 

kelibaukft@gmail.com 

b.) Green-Goes Kft. 2660 Balassagyarmat Pf. 25 

szanto.green@gmail.com 

c.) Veres 1 Útépítő Kft. 2163 Vácrátót Széchenyi út 4. 

veres1utepito@gmail.com 

 

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

a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal az ajánlattételi 

felhívás ajánlattevők részére történő megküldéséről postai úton 

és e-mail útján is. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2020. augusztus 17. 

  

mailto:kelibaukft@gmail.com
mailto:szanto.green@gmail.com
mailto:veres1utepito@gmail.com
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A 78/2020.(VIII.14.) önkormányzati 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:  az Önkormányzati tulajdonban lévő út,- hídépítés/felújítás -

2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú, 3080502048 projekt 

azonosító számú támogatás vonatkozásában elnyert pályázat 

tárgyában kivitelezési munkálat 

 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Árazatlan költségvetés, mely az ajánlattételi felhívás mellékletét képezi 

4. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés 

5. A szerződés időtartama: határozott, 2021.08.31. Előteljesítés lehetséges 

6.A teljesítés helye: Attila út 18-13 ig, 38 hrsz 

            Attila út 0100/1 

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, 

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

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

9. A számlázás módja: 

Ajánlatkérő előleget biztosít az ajánlattételben megadott összeg 10 %-áig. Fizetési feltételek: 

Számla benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyv alapján kiállított 

teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A szerződés teljesítése során legfeljebb 1 

részszámla és egy db végszámla nyújtható be . 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2020. augusztus 25. 

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 ülése. 

 

 

 

mailto:titkarsag@tarkozseg
mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
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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 

 

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, 2020. augusztus …… 

 

        Turopoli Zsolt 

        polgármester 

  

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
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10./ N A P I R E ND 
Javaslat a 66/2020.(VII.15.) számú határozat kiegészítésére a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott TOP-3.2.1-16-NG1-

2017-00065 azonosító számú „Tari Művelődési ház energetikai korszerűsítése” 

vonatkozásában a Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2020.(VII.15.) 

számú határozat 4. pontjának kiegészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A Művelődési ház energetikai korszerűsítése kapcsán kérték, hogy a 66/2020. (VII.15.) számú 

határozatunk kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a nem elszámolható önkormányzati önerő 

(saját forrás) bruttó 0 Ft.  

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 66/2020.(VII.15.) számú határozat 

kiegészítésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 

támogatott TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 azonosító számú „Tari Művelődési ház 

energetikai korszerűsítése” vonatkozásában a Tar Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 66/2020.(VII.15.) számú határozat 4. pontjának kiegészítésére vonatkozó 

határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a 66/2020.(VII.15.) számú 

határozat kiegészítésére a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 

támogatott TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 azonosító 

számú „Tari Művelődési ház energetikai 

korszerűsítése” vonatkozásában” című javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

66/2020.(VII.15.) számú határozat 4. pontját az alábbi 

bekezdéssel egészíti ki: 

- „4.) - nem elszámolható önkormányzati önerő (saját 

forrás) bruttó 0 Ft.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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11./ N A P I R E N D 
Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő 

megvásárlása” tárgyában pályázat benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Megállásra alkalmas, rendezett területet alakítanánk ki. Bízunk bene, hogy a tulajjal és a 

szomszédokkal meg lehet egyezni az összegben.  

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Magyar Falu Program keretében 

„Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” tárgyában pályázat benyújtására 

vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata megtárgyalta a „Javaslat a 

Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok 

közcélra történő megvásárlása” tárgyában pályázat 

benyújtására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott 

ingatlanok közcélra történő megvásárlása” pályázati 

kiírásra. 

 

2.) A pályázat kódszáma: MFP-EIM/2020. 

 

3.) Megvalósítandó cél: Megállásra alkalmas rendezett terület 

kialakítása 

 

4.) A fejlesztéssel érintett ingatlan: 3073 Tar Kossuth út 3., 

449 hrsz 

 

5.) A fejlesztéssel érintett ingatlan alapterülete: 0,0988 ha 

 

6.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem 

terheli meg, nem idegeníti el, nem adja bérbe. 
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7.) Igényelt támogatás összege 5.000.000 Ft, melyből: 

a.)Projekt előkészítési, tervezési költségek: nettó  

150.000 Ft+Áfa, bruttó 190.500 Ft 

b.)Műszaki ellenőri szolgáltatás: nettó 150.000 Ft  

+Áfa, bruttó 190.500 Ft 

c.)Tájékoztatás és nyilvánosság költségei: nettó  

20.000 Ft + Áfa, bruttó 25.400 Ft 

 

Határidő: 2020. szeptember 10. 

Felelős: polgármester  

 

12./ N A P I R E N D 
Javaslat szívességi helyiséghasználati jog biztosítására konyha üzemeltetése céljából. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az Óvoda szívességi helyiséghasználati jogának biztosításáról szükséges döntést hozni. Az 

elmúlt ülésen megszavazott használati jogot biztosító jogot felbontottuk, és az helyett, 

szívességi használati jogot biztosító szerződést kötnénk az óvodára. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szívességi helyiséghasználati jog 

biztosítására konyha üzemeltetése céljából vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

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

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2020.(VIII.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat szívességi helyiséghasználati 

jog biztosítására konyha üzemeltetése céljából” című 

javaslatot megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar 

belterület 660/3 hrsz alatt nyilvántartott, „kivett általános 

iskola, udvar” megnevezésű, 9942 m 2  területű  - 

ténylegesen a 3073 Tar, Liget út 3. szám alatti ingatlanra 

szívességi helyiséghasználati jogot biztosít, konyha 

üzemeltetése céljából a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha 

részére. 
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2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

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

 

 

kmf. 

 

 

Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 

        polgármester           jegyző 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 


