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Iktatószám: ….............../2020 

 

 

8. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 6-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 

 

Jelen vannak: 

Turopoli Zsolt               polgármester 

Bognár Balázs    alpolgármester 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Szekacsek Zoltán   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József     képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita    aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 

képviselő jelen van, Antal Bálint  Gergely és Tóth József hiányzik, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület: 

 

1./ Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában 

pályázat benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése tárgyú hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség, név szerinti szavazás 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2020.(VII.6.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. 

július 6-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása tárgyában pályázat benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése 

tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában 

pályázat benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

Tóth József képviselő megérkezik az ülésterembe, az ülés 6 képviselővel folytatódik 

tovább. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában pályázat benyújtására vonatkozó határozati 

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

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2020.(VII.6.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása tárgyában pályázat benyújtására” vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. 
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pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” című felhívás c.) alcéljára 

– Belterületi utak, járdák, hidak felújítása- pályázatot nyújt be. 

2.)A fejlesztés megvalósulási helye: az önkormányzati 

tulajdonban lévő: 

3073 Tar, Szondy György út 121 hrsz., 111/1 hrsz.  

2./ A tervezett felújítás forrásösszetételét az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

Felújítási munkák: bruttó 22.827.668,34 Ft  

Műszaki ellenőrzés: bruttó 701.040,00 Ft  

Összesen bruttó 23.528.708,34 Ft 

Igényelt támogatás összesen bruttó 19.999.402,09 Ft 

(85%)  

Saját forrás (15%) bruttó 3.529.306,25 Ft 

3./ A Képviselő-testület a tervezett fejlesztési programot 

elfogadta, a fejlesztéshez szükséges 3.529.306,25 Ft saját erő 

fedezetét Tar Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének terhére biztosítja. 

4./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2./  N A P I R E N D 
Javaslat a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése tárgyú hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

Kis Anita aljegyző 

Az Önkormányzat SzMSz 11§ (1) bek. a) pontja rendelkezik a név szerinti szavazásról. E 

szerint: amennyiben a törvény előírja név szerinti szavazást kell tartani. Szavazni igen-nel, 

nem-el és tartózkodom-mal lehet. 

 

Turopoli Zsolt átadja az ülés vezetését Bognár Balázs alpolgármesternek 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

 

Kérem Turopoli Zsolt polgármestert szavazzon 

 

Turopoli Zsolt polgármester:  

igen 
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Turopoli Zsolt polgármester visszaveszi az ülés vezetését Bognár Balázs 

alpolgármestertől. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kérdezem név szerint a képviselőket: 

 

- Bognár Balázs alpolgármester 

 

Bognár Balázs alpolgármester:  

igen 

 

- Lőrincz Gábor képviselő 

 

Lőrincz Gábor képviselő: 

 igen 

 

- Szekacsek Zoltán képviselő 

 

Szekacsek Zoltán képviselő:  

igen 

 

- Tóth József képviselő 

 

Tóth József képviselő:  

igen 

 

- Tariné Molnár Anikó képviselő 

 

Tariné Molnár Anikó képviselő:  

igen 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy a Művelődési Ház energetikai 

korszerűsítése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot  a képviselő-testület 6 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2020.(VII.6.) határozata 

 

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

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítése” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti – 

hirdetmény közzététele nélküli eljárás eredményes. 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Salgótarjáni 

AGROBER Kft. ajánlata érvényes, a benyújtott igazolások 
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alapján nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, az ajánlattételi 

feltételeknek megfelel, szerződéskötésre alkalmas. 

3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Nógrád „kas” Kft. 

ajánlata érvénytelen, az ajánlata nem felelt meg a felhívásban 

meghatározott alkalmassági feltételeknek, a szerződéskötésre 

alkalmatlan. Az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

szerint érvénytelen. 

4.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

bírálati szempont alapján –legjobb ár-érték arány – a 

Salgótarjáni AGROBER Kft. (3100 Salgótarján, Május 1. út 

70. adószám: 11201250-2-12) A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával megbízott cég által előkészített szerződést kösse 

meg, írja alá.  

5.) A nyertes Ajánlattevő ajánlata meghaladja az Önkormányzat 

rendelkezésre álló fedezetét, így a Képviselő-testület 

kezdeményezi a támogatónál a hiányzó forrás biztosítása 

érdekében a Vállalkozási szerződés fedezetéül szolgáló TOP-

3.2.1-16-NG1-2017-00065 azonosító számú támogatási 

szerződés módosítást valamint a szerződés záradékkal történő 

aláírást a Kbt. 131.§ (9) bekezdése szerint. 

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 

 

 


