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Iktatószám: TAR/1448-     2021. 

 

 

 

7. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 11-én megtartott 

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 

 

Meghívottak: 

Kanyóné Kis Anita aljegyző,  

Kis Zsoltné  jegyzőkönyvvezető 

  

Turopoli Zsolt polgármester:  

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

5 képviselő jelen van, Antal Bálint Gergely és Tóth József képviselők távolmaradásukat 

jelezték, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Javasolom, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 

 

1./ Javaslat Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Zárt ülés napirendje 

 

1./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi 

kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” című pályázat vonatkozásában a 

kerékpárút megvalósítása érdekében szükséges kisajátítási eljárás megindításának 

utólagos jóváhagyására. 

A határozat elfogadása: minősített öbbség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
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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: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 51/2021.(X.11.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. október 

11-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése 

tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Zárt ülés napirendje 

 

1./ Javaslat a TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00004 azonosító 

számú, „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és 

Pásztó között” című pályázat vonatkozásában a kerékpárút 

megvalósítása érdekében szükséges kisajátítási eljárás 

megindításának utólagos jóváhagyására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

1./ N A P I R E N D 
1./ Javaslat Tar, önkormányzati ingatlanok fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A Magyar Falu Programban elnyert pályázat vonatkozásában az épületre is közbeszerzési 

eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljárás lezárult. Egy érvényes ajánlat érkezett, a 

Salgótarjáni AGROBERT Kft-től. 7 cégnek lett közvélemény kutatás kiküldve, ajánlattételi 

felhívás pedig 5 cégnek. 

A pályázati összegbe beleférünk. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 
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Kanyóné Kis Anita aljegyző 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 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-al lehet. 

 

Kérdezem név szerint a képviselőket: 

 

-Turopoli Zsolt polgármester ? 

 

Turopoli Zsolt polgármester:  

igen 

 

- Bognár Balázs alpolgármester? 

 

Bognár Balázs alpolgármester:  

igen 

 

- Lőrincz Gábor képviselő? 

 

Lőrincz Gábor képviselő:  

igen 

 

- Szekacsek Zoltán képviselő? 

 

Szekacsek Zoltán képviselő 

igen 

 

- Tariné Molnár Anikó képviselő? 

 

Tariné Molnár Anikó képviselő 

igen 
 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az határozati javaslatot, amelyet a 

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

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2021.(X.11.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „ Javaslat a Tar, önkormányzati ingatlanok 

fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

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

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Tar, önkormányzati 
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ingatlanok fejlesztése” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti – 

hirdetmény közzététele nélküli eljárás eredményes. 

 

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

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Salgótarjáni 

AGROBER Kft. ajánlata érvényes, a benyújtott igazolások 

alapján nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, az ajánlattételi 

feltételeknek megfelel, szerződéskötésre alkalmas. 

 

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

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Tar, önkormányzati 

ingatlanok fejlesztése” 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). 

 

4.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés és a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

Turopoli Zsolt polgármester bejelenti, hogy az ülés zárt ülésként folytatódik. 

kmf 

 

Turopoli Zsolt                    Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                                jegyző 

 

Kanyóné Kis Anita 

aljegyző 

 


