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Iktatószám: TAR/.............-     2022 

 

 

5. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 17-én megtartott 

rendes üléséről. 

 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 

 

Jelen vannak: 

Bognár Balázs     alpolgármester 

Antal Bálint Gergely    képviselő 

Lőrincz Gábor     képviselő 

Tariné Molnár Anikó    képviselő 

Tóth József      képviselő 

 

Meghívottak: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett         jegyző,  

Kis Zsoltné   jegyzőkönyvvezető 

Verebélyi Béla    Pénzügyi Bizottság tagja 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 

képviselő jelen van, Turopoli Zsolt polgármester és Szekacsek Zoltán képviselő 

bejelentette távolmaradását, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg azzal, 

hogy a 9. napirend az előterjesztő kérésére kerüljön levételre napirendről. Így a 9-dik 

napirend 8. napirend lesz. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

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

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2022.(III.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. 

március 17-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a közművelődésről szóló 28/2015.(X.30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, és új rendelet 

megalkotására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 
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Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./Javaslat Tar Község Önkormányzata 2022. évi 

Közbeszerzési tervére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú 

„Belterületi közutak fejlesztése” elnevezésű felhívásra 

„Belterületi útfejlesztés Tar településen” című – pályázat 

benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS  

megkötésére a Nógrád Megyei Önkormányzati  

Hivatallal a „Belterületi közutak fejlesztése” elnevezésű  

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú „Belterületi  

útfejlesztés Tar településen” című – pályázat benyújtása  

érdekében. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat GOK Olesnica (Lengyelország), Roda Vida 

(Portugália), Obec Glabusovce (Szlovákia), Scaletta 

Zanclea (Olaszország) and Santa Comba Municipality 

(Spanyolország) szervezetekkel és településekkel 

testvértelepülési kapcsolat létesítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./Javaslat a fogorvosi ügyelet feladat-ellátási 

szerződésének megkötésére a Salgótarján és Térsége 

Egészségügyi – Szociális központjával. 
 A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

7./ Beszámoló a Fogorvosi ügyelet 2021. évi feladat-

ellátásáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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8./Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének 

állapotáról. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat a közművelődésről szóló 28/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára, és új rendelet megalkotására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a  közművelődésről szóló 28/2015.(X.30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, és új rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-

tervezetet azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke. 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a megtárgyalta a  közművelődésről szóló 28/2015.(X.30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, és új rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-

tervezetet azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a megtárgyalta a  közművelődésről szóló 

28/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, és új rendelet megalkotására 

vonatkozó rendelet-tervezetet azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a közművelődésről szóló 

28/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, és új rendelet megalkotására  

vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2022.(III.22.) rendelete 

a helyi közművelődésről. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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2./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke. 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési 

tervére vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2022. évi 

Közbeszerzési tervének elfogadására vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2022.(III.17.) határozata 

Szurdokpüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a „Javaslat Tar Község 

Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervére ” tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közbeszerzési szabályzat 17.§-a szerint elfogadja Tar Község 

Önkormányzatának – a közbeszerzésekről szóló 2015.évi 

CXLIII. törvény alapján összeállított - 2022. évi 

közbeszerzési tervét. 

2./ A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit az 

elfogadott 2022. évi közbeszerzési terv további teendőinek 

elvégzésére. 

Határidő:  értelemszerűen. 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester   

                                                                          Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 
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TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2022. évi közbeszerzési terve 
S. sz. Közbeszerzés tárgya Irányadó 

eljárási rend 
Tervezett 

eljárás 

típus 

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

I. Árubeszerzés 

 1. NEMLEGES 

II. Építési beruházás 
         2. TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése  

Pöttöm Panna Bölcsőde kialakítása Taron 

Kbt. 112. § Nyílt 

eljárás 

Nemzeti 

eljárásrend 

2022. Második 

negyedév 

2022. december 

         3. TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00026 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések  

Tar Község vízrendezése 

 

Kbt. 112. § Nyílt 

eljárás 

Nemzeti 

eljárásrend 

2022. Második 

negyedév 

2022. december 

III. Szolgáltatás megrendelés 
         6.      
         7. TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés. 

Mátra Nyugati Kapuja Turisztikai Projekt 

Kbt. 112. § Nyílt 

eljárás 

Nemzeti 

eljárásrend 

2022. Második 

negyedév 

2022. december 

 

Záradék: A közbeszerzési tervet Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/ 2022.(III.17.) számú határozatával elfogadta. 

                                                                                                                                                    

                    Turopoli Zsolt    

                                    polgármester                                                                                      
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3./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú „Belterületi közutak fejlesztése” 

elnevezésű felhívásra „Belterületi útfejlesztés Tar településen” című – pályázat 

benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke. 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú „Belterületi 

közutak fejlesztése” elnevezésű felhívásra „Belterületi útfejlesztés Tar településen” című – 

pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést,azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1 

kódszámú „Belterületi közutak fejlesztése” elnevezésű felhívásra „Belterületi útfejlesztés 

Tar településen” című – pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

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

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2022.(III.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a ”Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1 

kódszámú „Belterületi közutak felújítása” elnevezésű 

felhívásra „Belterületi útfejlesztés Tar településen” című 

- pályázat benyújtására ” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-NG1 kódszámú K elnevezésű 

pályázati felhívás értelmében pályázatot nyújt be 

„Belterületi útfejlesztés Tar településen” címmel. 

 

2./ 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. 

 

Határidő:  pályázati felhívás értelmében 

Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester  

           Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 
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4./ N A P I R E N D 
Javaslat KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS megkötésére a Nógrád Megyei 

Önkormányzati Hivatallal a „Belterületi közutak fejlesztése” elnevezésű TOP-PLUSZ-

1.2.3-21-NG1 kódszámú „Belterületi útfejlesztés Tar településen” című – pályázat 

benyújtása érdekében. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke. 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Javaslat KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 

megkötésére a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatallal a „Belterületi közutak fejlesztése” 

elnevezésű TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú „Belterületi útfejlesztés Tar településen” 

című – pályázat benyújtása érdekében előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a KONZORCIUMI 

MEGÁLLAPODÁS megkötésére a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatallal a 

„Belterületi közutak fejlesztése” elnevezésű TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú 

„Belterületi útfejlesztés Tar településen” című – pályázat benyújtása érdekében határozati 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2022.(III.17.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 

megkötésére a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatallal 

a „Élhető települések” elnevezésű TOP_PLUSZ-1.2.3-21-

NG1 kódszámú „Belterületi útfejlesztés Tar településen” 
című pályázat benyújtása érdekében” c. előterjesztést és a 

következő határozatot hozza: 

 

1./  Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyetért 

azzal, hogy az „Belterületi útfejlesztés Tar településen” c. 

pályázat megvalósuljon. 

 

2./  A Képviselő-testület a projekt megvalósításához támogatási 

forrást kíván igénybe venni, tehát az „Belterületi közutak 

fejlesztése” elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1 
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kódszámú 100%-os támogatási intenzitású pályázaton 

konzorciumi formában kíván részt venni.  

 

 A határozat 1. számú melléklete a konzorciumi 

együttműködési  megállapodás. A  konzorcium 

tagjai: 

a.) konzorciumvezető: Tar Község Önkormányzata  

b.) konzorciumi tag:  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 Tar Község 

Önkormányzata tisztségviselőit „Belterületi közutak 

fejlesztése” elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1 

kódszámú támogatási kérelem  előkészítésével, a 

gazdasági szereplők ajánlattételre való felhívásával és a 

kapcsolódó szerződések aláírásával, a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 Határidő:  A pályázati felhívás értelmében 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

                Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 

 
A 43/2022.(III.17.) határozat 1.sz. melléklete 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. 

pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, Belterületi 

utak fejlesztése című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a 

támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  

A támogatási kérelem címe: Belterületi útfejlesztés Tar településen  

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 

személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 

megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei 

között részt vállalnak: 

Szervezet neve: TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Postacím: 3073 Tar, Szondy György út 92. 

Székhely: 3073 Tar, Szondy György út 92. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

735342 

Adószám: 15735344-2-12 
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Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Turopoli Zsolt 

 

Szervezet neve: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Postacím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

450010 

Adószám: 15450016-2-12 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Dr. Bagó József 

 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Tar Község Önkormányzatát (a 

továbbiakban Vezető-t) választják. 

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a 

és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet 

aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. 

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 

nézve kötelezőnek ismerik el.  

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem 

támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében 

együttműködnek. 

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 

támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 

kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 

támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a 

Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

8. A Tagok egyéb megállapodásai: 

_________________________________……………………………………………………..1 

Konzorcium vezetője 

 

 

 konzorciumi tag 

 

 

 
1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, 
illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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.............................................. 

Turopoli Zsolt 

TAR 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

…………………………… 

 

.............................................. 

Dr. Bagó József 

NÓGRÁD MEGYEI 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

…………………………… 

 

  

5./ N A P I R E N D 
Javaslat GOK Olesnica (Lengyelország), Roda Vida (Portugália), Obec Glabusovce 

(Szlovákia), Scaletta Zanclea (Olaszország) and Santa Comba Municipality 

(Spanyolország) szervezetekkel és településekkel testvértelepülési kapcsolat létesítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke. 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Javaslat GOK Olesnica (Lengyelország), Roda Vida 

(Portugália), Obec Glabusovce (Szlovákia), Scaletta Zanclea (Olaszország) and Santa 

Comba Municipality (Spanyolország) szervezetekkel és településekkel testvértelepülési 

kapcsolat létesítésére előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a GOK Olesnica (Lengyelország), Roda 

Vida (Portugália), Obec Glabusovce (Szlovákia), Scaletta Zanclea (Olaszország) and Santa 

Comba Municipality (Spanyolország) szervezetekkel és településekkel testvértelepülési 
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kapcsolat létesítésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2022.(III.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy  

GOK Olesnica (Lengyelország), Roda Vida (Portugália), 

Obec Glabusovce (Szlovákia), Scaletta Zanclea 

(Olaszország) and Santa Comba Municipality 

(Spanyolország) szervezetekkel és településekkel 

testvértelepülési kapcsolatot kíván létesíteni. A Képviselő- 

testület felkéri a polgármestert a testvértelepülési kapcsolatot 

szabályozó megállapodás aláírására és valamennyi szükséges 

intézkedés megtételére. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

6./ N A P I R E N D 
 

Javaslat a fogorvosi ügyelet feladat-ellátási szerződésének megkötésére a Salgótarján és 

Térsége Egészségügyi – Szociális központjával. 
 A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Javaslat a fogorvosi ügyelet feladat-ellátási 

szerződésének megkötésére a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális központjával 

előterjesztést,  azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Javaslat a fogorvosi ügyelet feladat-

ellátási szerződésének megkötésére a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális 

központjával előterjesztést,  azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
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Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a fogorvosi ügyelet feladat-ellátási 

szerződésének megkötésére a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális központjával 

határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2022.(III.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a fogorvosi ügyeleti ellátás 

feladat-ellátási szerződésének megkötésére a Salgótarján 

és Térsége Egészségügyi- Szociális Központjával”tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Salgótarján és Térsége Egészségügyi- 

Szociális Központjával - a fogorvosi ügyeleti ellátás 

feladatainak ellátására- kötendő feladat-ellátási szerződést. 

2./A képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 

polgármestert és az érintett személyeket a feladat-ellátási 

szerződés aláírására, és a Salgótarján és Térsége 

Egészségügyi-Szociális Központja részére történő 

megküldésére. 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: polgármester  

             jegyző 

 

7./ N A P I R E N D 
Beszámoló a Fogorvosi ügyelet 2021. évi feladat-ellátásáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Beszámoló a Fogorvosi ügyelet 2021. évi 

feladat-ellátásáról szóló előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 
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Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Beszámoló a Fogorvosi ügyelet 2021. 

évi feladat-ellátásáról, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a Beszámoló a Fogorvosi ügyelet 2021. 

évi feladat-ellátásáról szóló határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2022.(III.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Beszámoló a Fogorvosi ügyelet 2021. évi 

feladat-ellátásáról”tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést 

hozza: 

1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület) az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Salgótarján és 

Térsége Egészségügyi- Szociális Központja (a 

továbbiakban: szolgáltató) Fogorvosi ügyelet 2021. évi 

feladat-ellátásáról szóló beszámolót. 

2./A képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 

hogy a döntésről a jegyzőkönyvi kivonat Salgótarján és 

Térsége Egészségügyi-Szociális Központja részére történő 

megküldésével tájékoztassa szolgáltatót. 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős:  szöveg szerint                                                                                    

8./N A P I R E N D 
Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének állapotáról. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény: 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Lakosság tájékoztatása Tar település 

környezetének állapotáról előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
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Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke. 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a  Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének 

állapotáról előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Lakosság tájékoztatása Tar település 

környezetének állapotáról előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja a Lakosság tájékoztatása Tar település 

környezetének állapotáról szóló határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2022.(III.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Tájékoztató Tar településkörnyezetének 

állapotáról 2021. december 31-ig” szóló tájékoztatót és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a lakóhely 

környezeti állapotáról szóló beszámolót az írásos 

előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi.  

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bognár Balázs alpolgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, az ülést bezárja. 

 

 

kmf 

 

 

Bognár Balázs      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

alpolgármester        jegyző 


