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7. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 29-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 6 

képviselő jelen van,  Antal Bálint Gergely távolmaradását jelezte, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. 

 

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

 

1./ Javaslat a 1867234827 iratazonosító számon nyilvántartott, Helyi piac kialakítása Tar 

településen című támogatási kérelem visszavonására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

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

hozta: 

 

 

 

 

 

 



Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2020.(VI.29.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. 

június 29-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a 1867234827 iratazonosító számon 

nyilvántartott, Helyi piac kialakítása Tar településen című 

támogatási kérelem visszavonására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat a 1867234827 iratazonosító számon nyilvántartott, Helyi piac kialakítása Tar 

településen című támogatási kérelem visszavonására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester:  

A 2019-ben megvalósult „Külterületi utak fejlesztése Tar községben” című (projekt-

azonosító: 1826833614) és a „Tari civil ház” (projekt-azonosító: 1775207012) című projektek 

elszámolásának elhúzódása miatt települési önkormányzatunk nehéz helyzetbe került. 

A „Külterületi utak fejlesztése Tar községben” című projekt közbeszerzési eljárásának 

utóellenőrzése szabálytalansági eljáráshoz, döntéshez vezetett, amely ügyben jogorvoslati 

eljárást kezdeményeztünk, mert hasonló esetre hozott bírósági döntés alátámasztja az 

előírásoknak megfelelően igénybevett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

megfelelő eljárását.   

A „Tari civil ház” záró kifizetési kérelme pedig azért szenved késedelmet, mert a 

településképileg központi szerepet betöltő volt iskola épületének felújítása, energetikai 

korszerűsítése megvalósult, de a COVID-19 vírus okozta veszélyhelyzet miatt elrendelt 

középület látogatási korlátozások után, saját felelősségre hozzáláttunk egy még támogatói 

okirattal nem rendelkező támogatási kérelem megvalósításához, amely az épület belső 

felújítását célozta. Így a megyei Kormányhivatal nem tartotta a projektet megfelelően 

befejezettnek, teljesen figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az épület a veszélyhelyzet 

okán egyébként sem volt, lett volna látogatható.  

Ezen túl, a veszélyhelyzet okozta önkormányzatokat érintő közteherviselés is jelentősen 

befolyásolta tervezett költségvetésünket. 

Az említettek miatt Tar Község Önkormányzata nehéz anyagi helyzetbe került, valamint az 

megnövekedett építőanyag költségek nem teszik lehetővé a projekt kivitelezését. 

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek a 1867234827 iratazonosító számon nyilvántartott, 

Helyi piac kialakítása Tar településen című pályázat visszamondását. 

Kérdés-vélemény nem volt. 



A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  1867234827 iratazonosító számon 

nyilvántartott, Helyi piac kialakítása Tar településen című támogatási kérelem 

visszavonására 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 

55/2020.(VI.29.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a 1867234827 iratazonosító számon nyilvántartott, 

Helyi piac kialakítása Tar településen című támogatási kérelem 

visszavonására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett a Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 

felhívásra, 2017.08.16 19:48:36 időpontban 1867234827 

iratazonosító számon benyújtott, „Helyi piac kialakítása Tar 

településen” című támogatási kérelmet teljes egészében 

visszavonja. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

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

 

kmf 

 

Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester         jegyző 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 

 

 


