
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-110/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
106/2017.(VII.19.) határozata 
A képviselő-testület a kiküldött meghívó szerinti 2. 
napirendet, „Javaslat a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemben 
megítélt támogatás, a háziorvosi rendelő felújítására 
vonatkozó beérkezett ajánlatok elbírálására.” leveszi 
napirendjéről, azt nem tárgyalja meg. 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

Iktatószám: 25-111/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2017.(VII.19.) határozata 
1./ Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemben 
megítélt támogatás, a háziorvosi rendelő felújítására 
vonatkozó kiviteli ajánlattételi felhívás ismételt 
kiküldésére. 

                    A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
                         Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
3./ Javaslat „a foglalkoztatás és az életminőség javítása, 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-16 
azonosítószámú pályázattal kapcsolatos konzorciumi 
együttműködési megállapodás megkötésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester  
 
4./ Javaslat a TOP-1.4.1-16 „a foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát munkába állást segítő 
intézmények közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat 
benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./Javaslat a TOP 1.4.1-16 Tari Örökzöld Óvoda 
épületének felújítása című támogatási felhívás 



vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, 
megalapozó dokumentum elkészítésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű TOP-3.2.1-16 azonosítószámú 
pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttműködési 
megállapodás megkötésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat „A TOP-3.2.1-16 kódszámú az Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati 
felhívásra „A Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése címmel” pályázat benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat TOP-3.2-16 az Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése elnevezésű támogatási 
felhívásra benyújtott A Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése c. támogatási kérelem 
vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, 
projektterv elkészítésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Javaslat a VIS Maior 306518 azonosítószámú „ Tar 
Béke út és támfal, vízelvezetés helyreállítás terve (vis 
maior)” tárgyú építés tevékenységek kivitelezőjének 
kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre 
felhívandók kiválasztására. 
A határozat elfogadása: minősített  többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
                       Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat az Önkormányzatok Mátrai Szövetségéhez 
való belépésre. 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 



11./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanokon lévő fák kivágásáról, valamint a központi 
parkban lévő fák kivágásáról és azok pótlásáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Javaslat az Egy a célunk Tarért Egyesület 
támogatására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú Tar belterület 
1008 hrsz-ú 1009 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 
telekalakítási engedélyezési eljárás kezdeményezésére a 
VENIKER Kft. kérelme elbírálása kapcsán. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
14./ Előterjesztés Tulajdonosi hozzájárulás az INC 
Ügyvitelszervező Korlátolt Felelősségű Társaság telephely 
bejegyzéséhez. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
15./  Előterjesztés Tar Község Önkormányzata javára 
bejegyzett vízelvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos 
döntés a 21. sz. főút Nógrád IV. szakasz (35+000-39+700 
km sz. között) építésével kapcsolatban. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
16./ Javaslat játszótér kialakítására a Tar község 
közigazgatási területén lévő 887 hrsz-ú zkp övezeti 
besorolású területen, valamint ajánlattételi felhívás 
kiküldése. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
17./ Előterjesztés a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 
Igazgatóság Államháztartási Iroda Tar Község 
Önkormányzata és a Tari Örökzöld Óvoda 2015. évről 
szóló utóellenőrzési jelentésének elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 



Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
18./ Javaslat a TOP-3.2.1.-16 kódszámú az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati 
felhívásra- a Tari Örökzöld Óvoda energetikai 
korszerűsítése címmel konzorciumi megállapodás 
megkötésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
19./ Javaslat a TOP-3.2.1.-16 kódszámú az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati 
felhívásra- a Tari Örökzöld Óvoda energetikai 
korszerűsítése címmel pályázat benyújtására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
20./Javaslat a TOP-3.2.1.-16 az önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése elnevezésű támogatási 
felhívásra- a Tari Örökzöld Óvoda energetikai 
korszerűsítése című ajánlattételi felhívás elfogadására, 
projektterv elkészítésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
21./ Javaslat a 2. testvér települési kupa megrendezéséhez 
szükséges pénzügyi fedezet biztosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
22./ Egyebek 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-112/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
115/2016. (V.26.) számú önkormányzati határozattal 
elfogadott Tar Község Önkormányzatának a 
településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos 
partnerségi egyeztetési szabályzatát hatályon kívül 
helyezi. 

                Határidő: A településfejlesztési, településrendezési és 
településképi feladataival összefüggő partnerségi 
egyeztetések szabályairól szóló rendelet hatályba lépése. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Völgyzugoly Műhely Kft. 1024 Budapest Káplár u.7. 
2./ Irattár 
3./ hirdető tábla 

 
 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-113/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
109/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Javaslat a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemben 
megítélt támogatás, a háziorvosi rendelő felújítására 
vonatkozó kiviteli ajánlattételi felhívás ismételt 
kiküldésére” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási kérelemben megítélt támogatás 
tárgyában  a TAR, háziorvosi rendelő felújítására 
vonatkozó ajánlattételi felhívást az 1. számú melléklet 
szerint teszi közzé. 

2.) Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
 
Farmép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
3525 Miskolc, Patak utca 10. fsz. 1. 
Cégjegyzékszám: 05 09 019033, Adószám: 11738039-2-
05 
Ferencz Ildikó, ügyvezető  
E-mail: farmepkft@gmail.com 
 
TŰZTÖVIS Környezetvédelmi és Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
3155 Mátramindszent, Zöld út 6. 
Cégjegyzékszám: 12 09 002653, Adószám: 11210021-2-
12 
Simon Erzsébet ügyvezető  
E-mail: iroda@tuztoviskft.hu 
 
Korkon Hőkamera Építőipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
2642 Nógrád, Vasút sor 12. 
Cégjegyzékszám: 12 09 008623   Adószám: 24695909-2-
12 
Keresztes Korinna, ügyvezető  



E-mail: korkonkft@gmail.com 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 

történő megküldéséről. 

 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határidő: 2017. július 20. 
 

 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Farmép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
3525 Miskolc, Patak utca 10. fsz. 1. 
2./ TŰZTÖVIS Környezetvédelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
3155 Mátramindszent, Zöld út 6. 
3./ Korkon Hőkamera Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
2642 Nógrád, Vasút sor 12. 
4./ Iratanyag 
5./ Irattár 
6./  hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 109/2017.(VII.19.) határozat 1.sz. melléklete 
Ajánlattételi felhívás 

 

”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása” 

tárgyú beszerzési eljárásához 

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. Az ajánlatkérő kapcsolattartója: 

Turopoli Zsolt polgármester 

3073 Tar Szondy György út 92. 

Tel: 06-32-470-777, 06-32-470-444.  

Email: titkarsag@tarkozseg.hu  

2.1. A beszerzési eljárás fajtája: 

Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó huszonöt millió forintot, ezért nem 
közbeszerzési eljárás keretében történik a beszerzés. 

3. Beszerzési dokumentumok elérhetősége:  

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére 
egyidejűleg megküldi és azt elektronikus formában is biztosítja. 

4. A beszerzés tárgya és mennyisége:  

4.1. A beszerzés tárgya: 

A TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016 pályázati azonosítójú  
„Tari házi orvosi rendelő épületének felújítása” című projekt kivitelezési munkái. 

A mennyiségeket teljeskörűen a részletes költségvetési kiírás tartalmazza. 

A fejlesztés nem építési engedély köteles. 

 

 4.2. A beszerzés becsült értéke: nettó 23.201.322 Ft 

 

  



5.	A	szerződés	meghatározása:		

Vállalkozási	szerződés:	
”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása” 

6. A teljesítés határideje:   

Szerződés hatályba lépését követő 6 hónap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

7. Teljesítés helye:  

3073 Tar Szondy György út 96. Hrsz 664. 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

A szerződést az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés finanszírozza: 

TOP- 4.1.1-15-NG1-2016-00010   Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
elnevezésű  fejlesztések támogatásából Támogatási intenzitás 100 %. 

Finanszírozás módja: utófinanszírozás  

Előleg: Ajánlatkérő előleget biztosít. 

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. 

 

A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A. §-ában foglaltakra a kifizetéseket illetően. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  

A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik: 

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

10. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: (adott esetben)  



Gazdálkodó szervezet létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a 
projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja. Együttes ajánlattétel 
esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben meg kell jelölni a 
kapcsolattartót, továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. 
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítése során ki milyen 
feladatot lát el, milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a szerződés, illetőleg a 
szerződés megszűnését követően a jótállási, szavatossági jogok az egyes feladatok, 
kötelezettségek tekintetében mely ajánlattevőt terhelik. 
Fenti nyilatkozattételi kötelezettség együttműködési (közös ajánlattevői) megállapodás 
benyújtásával is teljesíthető.  

11. Részajánlattétel:  

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja:  

A legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás. 

13. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  

Nem tehet ajánlatot illetőleg Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha:  

- Ajánlattevő végelszámolás alatt áll, vagy  

- az ellene indított csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtás folyamatban van;  

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az önkormányzat székhelye 
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 
halasztást kapott; korábbi – öt évnél nem régebben – akár közbeszerzési eljárás 
alapján, akár egyéb módon vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős 
közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; vagy 

- munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Igazolás módja: kizáró okokkal kapcsolatos Ajánlattevői nyilatkozat (a jelen felhívás 2. 

számú melléklete) 

 

 

 

 

 



14. Műszaki, szakmai alkalmasság: 

Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év 
legjelentősebb mélyépítési vagy közlekedésépítési vagy vízépítési munkáinak ismertetéséről 
szóló referenciaigazolást. 

Az igazolásnak tartalmaznia kell – az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolásához 
szükséges részletezettségben – legalább  

•a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 

•a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát 

•a befejezett munka tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek 
történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, 

•a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban) 

•ellenszolgáltatás nettó összegét 

•továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 5 évben (48 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 db, a jelen közbeszerzési 
eljárás tárgyának megfelelő tárgyú, nettó 10. 000. 000 Ft értékű, szerződésszerű teljesítésről 
szóló referenciával. 

15. Az ajánlattételi határidő: 2017. július 24. , 10 óra 00 perc 

16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége 
3073 Tar Szondy György út 92. 

 

Az ajánlatokat munkanapokon 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 
óráig lehet benyújtani. 

Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai úton vagy 
személyesen kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A csomagolást a 
következő felirattal kell ellátni: ”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása”.  
 Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos” 



17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is 
benyújtható-e az ajánlat: 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.  
Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni.  
 
Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti 
hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős 
fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy 
a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.  

19. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot nem kér.  

20. Szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó információk: 

Nyertes ajánlattevőtől a szerződésben megkövetelt biztosítékok: 
Jótállási biztosíték: az ajánlati ár nettó összegének 1 %-a. A jótállási idő: 4 év, de ajánlatkérő 
a jótállási biztosítékot az egy éves garanciális felülvizsgálat időpontjáig kéri rendelkezésre 
bocsátani. 
A jótállási biztosíték az alábbiaknak megfelelően teljesíthető: 
Ajánlatkérő előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési 
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
Erre vonatkozó nyilatkozat csatolandó. (3. melléklet) 
 
Kötbér: A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződésben vállalt 
feladatait késedelmesen, vagy egyáltalán nem teljesíti. A kötbér mértéke minden késedelmes 
nap után szerződéses nettó ár 1 % a maximum a szerződéses ár 20 %-a. 

21. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez. 



22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott beszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok: igen 

TOP- 4.1.1-15-NG1-2016-00010   Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
elnevezésű  fejlesztések támogatásáról Támogatási szerződés. 

23. Egyéb információk: 

23.1. Hiánypótlás:  

Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokhoz kapcsolódóan biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

 

23.2. Formai kötöttség:  

Az ajánlattevőnek közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania ajánlatát az ajánlattételi 
határidő lejártáig kettő papír alapú példányban, valamint egy - a papír alapú példánnyal 
mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD).  Az elektronikus 
dokumentumok kívánt formátuma: *.pdf. Az oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és 
szignózni kell. Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. Az 
elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus 
példány és a papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.  

 

23.3. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő tekintetében a képviseleti jogok ellenőrizhetősége 
érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit. Ha 
a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a 
kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, 
cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldá-
nyának egyszerű másolata. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást. 

 
23.4. Igazolások, Nyilatkozatok:  

A felhívás mellékletét képező nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, de az ajánlatkérő 
tartalmi előírásait mindenben kielégítő nyilatkozatokat kell benyújtani. 

 

 



23.5. Közös ajánlattétel:  

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, 
amelynek Ajánlatkérő nem küldött felhívást. 

Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által kötött 
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás 
kérdéseiről. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell 
vállalniuk az ajánlatkérővel (Vevővel) szemben. 

 

23.6. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül.  

 

23.7. Felelősségbiztosítás:  

Ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követően a kivitelezési munka megkezdése előtt 
csatolnia kell a beszerzés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább 2.000.000 
forint/káresemény és legalább 3.000.000 forint/év kártérítési határösszegű érvényes 
felelősségbiztosítását igazoló kötvényt. Az ajánlatban ennek megfelelően nyilatkozatot kell 
benyújtani, amelyben ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a szerződés hatályba 
lépését követően a kivitelezési munka megkezdése előtt az eljárást megindító felhívásban 
foglalt feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést fog kötni. 
Amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási kötvénnyel, akkor erről kell 
nyilatkoznia, de a kötvényt nem kell az ajánlathoz csatolnia, ugyanakkor a szerződés hatályba 
lépését követően a kivitelezési munka megkezdése előtt az ajánlatkérő részére be kell 
nyújtania. (4.sz melléklet) 

 

23.8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírásben és költségvetésben a 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a beszerzés 
tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő az előírt műszaki 
paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben 
azonban az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva 
be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. 



 

23.9. Szakmai ajánlat (Árajánlat): Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított 
tételes árazatlan költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia a szakmai 
ajánlat részeként. (5.sz. melléklet) 
Az ajánlat részeként csatolt árazott költségvetésben az ajánlattevők nem változtathatják meg 
sem a tétel számokat, sem a tétel szöveges kiírását, sem a tétel mennyiségeit, mert az az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben 
átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek 
nyilvánítja. 

 

24. Az ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:  

                                                          2017. július 20. 

Mellékletek: 

§  Ajánlatkérő által jelen felhíváshoz csatolt dokumentumok: 
- Tervdokumentáció 

- Műszaki leírás 

- Árazatlan költségvetési kiírás 

Ajánlattevő részéről benyújtandó dokumentumok: 

- Felolvasólap (1. sz. melléklet) 

- Nyilatkozat kizáró okokról (2. sz. melléklet)  

- Nyilatkozat felelősségbiztosításról (3. sz. melléklet) 

- Szakmai ajánlat (4. sz. melléklet) 

- Referenciaigazolás 

- Aláírás minta/Aláírási címpéldány 

 



1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 
 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Belföldi adószáma:  

Cégjegyzékszám:  

Képviselő neve:  

 

A kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Közbeszerzés tárgya:  

”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása” 
 

A fő számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül: 

 

Ajánlati ár (nettó)                        ,- Ft 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

(cégszerű aláírás) 



 

2. számú melléklet 

 

Ajánlat tárgya: ”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása” 
 
 

Nyilatkozat kizáró okokról 

 

Alulírott 

………………………………………………………………………………………(képviselő 

neve), mint a(z) 

…………………………………………………………………………………………(ajánlatte

vő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlattétel során 

általam képviselt cég az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolás 

és végelszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás, adószáma nincs felfüggesztve, 

nincs köztartozása és nem áll az ajánlatkérésben meghatározott egyéb kizáró okok hatálya 

alatt. 

 

 

Kelt: ……………………, 2017. …….. 
 
 
 
 
 cégszerű aláírás 
 
         
 

 

 

 

 



3. számú melléklet 

 

 

Ajánlat tárgya: ”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása”.  
 

 

 

 
 

Nyilatkozat jótállási biztosítékról 

 

 

 

Alulírott .............................(képviselő neve), mint a(z) ................................................. 
(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az ajánlattételi felhívás 19. pontja szerinti jótállási biztosítékot határidőre az Ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátom. 

Kelt: ……………………, 2017. …….. 
  

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 



4. számú melléklet 

Ajánlat tárgya: ”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása”.  
 

 
Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

 

Alulírott .............................(képviselő neve), mint a(z) ................................................. 
(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy nyertességem esetén a szerződéskötés időpontjára az eljárást megindító felhívásban 

foglalt feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést megkötöm és azt 

az ajánlatkérő részére bemutatom 

vagy 

hogy rendelkezek az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben 

megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel, és a szerződéskötés időpontjára azt az 

ajánlatkérő részére bemutatom. 

 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Kelt: ……………………, 2017. …….. 
 

  

 

 

cégszerű aláírás 

 



 

5. számú melléklet 

         SZAKMAI AJÁNLAT (ÁRAJÁNLAT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-114/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
110/2017.(VII.19.) határozata 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tar Község Önkormányzata 
polgármesterének előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozza a foglalkoztatás és az életminőség javítása, 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra 
vonatkozóan. 
 
1./  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása,  családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztése Tar  községben megvalósuljon. 
 
2./  A projekt megvalósításához támogatási forrást 
kíván igénybe venni az Önkormányzat, tehát   „a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, 
munkába állást segítő  intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-
16 azonosítószámú,  100%-os támogatási intenzitású 
pályázaton részt kíván venni konzorciumi formában. 
 A konzorciumi együttműködési megállapodás a határozat 
1. számú mellékletét képezi. A  konzorcium tagjai: 
Tar Község Önkormányzata és Nógrád Megyei 
Önkormányzat Hivatala. 
 
3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a konzorciumi megállapodás  megkötésére, 
mely konzorcium gesztora Tar Község Önkormányzata. 
 
4./  A Képviselő-testület felhatalmazza a konzorcium 
vezetőt a „a foglalkoztatás és az  életminőség 
javítása, családbarát, munkába állást segítő 
intézmények,  közszolgáltatások fejlesztése” 
elnevezésű, TOP-1.4.1-16 azonosító számú támogatási 
 kérelem előkészítésével, a gazdasági szereplők 
ajánlattételre való felhívásával és a  kapcsolódó 
szerződések aláírásával. 



  
  
Határidő:  az pályázati felhívás értelmében 
Felelős:  polgármester 
               jegyző 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 5 pld. 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

Iktatószám: 25-115/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP- 1.4.1-16 a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével”  című pályázat benyújtására vonatkozó 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével (A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-16) 
pályázatot nyújt be a „Tari Örökzöld Óvoda épületének 
felújítása” címmel. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos további intézkedéseket 
tegye meg annak érdekében, hogy a pályázat a pályázati 
felhívás értelmében az előírt határidőre és tartalommal 
megérkezzen a kiíróhoz. 
 

Határidő: pályázati felhívás értelmében 
Felelős:     polgármester 
jegyző 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 5 pld 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-116/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2017.(VII.19.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a TOP-1.4.1-16. 
Tari Örökzöld Óvoda épületének felújítása című támogatási felhívás vonatkozásában 
ajánlattételi felhívás elfogadására, megalapozó dokumentum elkészítésére” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című támogatási felhívás 
vonatkozásában – a megalapozó dokumentum elkészítésére vonatkozó- ajánlattételi 
felhívást a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.   

 
2.)  Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 

 
a) 
 
Ajánlattevő 
 
 
Cégjegyzékszám 
 
Adószám 
 

Protamin Szolgáltató Kft. 
1171 Budapest, Kékliliom utca 32. 
01-09-932758 
 
11746029-2-42 
 

Kapcsolattartó dr. Bíró Imre, Ügyvezető 
e-mail: protaminkft@gmail.com 
mobil: 20-219-2864 
Fax: 06 (1) 258-9203 

 
b)  
 
Ajánlattevő 
 
 
Cégjegyzékszám 
 
Adószám 
 

SAXUM ARHITEKT Bt. 
 
2085 Pilisvörösvár, Bocskai u 88. 
 
13-06-049663 
 
28926292-3-13 
 

Kpcsolattartó Kapros Géza 
e-mail: saxumarhitekt@gmail.com 



mobil: 30-290-0284 
 

c)  
 
Ajánlattevő 
 
 
Cégjegyzékszám 
 
Adószám 
 

Planet Energy Magyarország Kft. 
 
1042 Budapest Árpád út, 51-53/A. 
 
01-09-954318 
 
23129115-2-41 
 

Kapcsolattartó Korompay Márk 
e-mail: korompay.mark@planetenergy.hu  
mobil: 30-654-1766 

 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követően 

 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Protamin Szolgáltató Kft. 
1171 Budapest, Kékliliom utca 32. 
2./ SAXUM ARHITEKT Bt. 
2085 Pilisvörösvár, Bocskai u 88. 
3./ Planet Energy Magyarország Kft. 
1042 Budapest Árpád út, 51-53/A. 
4./ Iratanyag 
5./ Irattár 
6./  hirdető tábla 

 
 
 
 
 



1. számú melléklet a 112/2017. (VII.19.) számú határozathoz 
 

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:  a „TOP-1.4.1-16. Tari Örökzöld Óvoda épületének 
     felújítása című támogatási felhívás vonatkozásában 
     ajánlattételi felhívás elfogadására, megalapozó 
     dokumentum  elkészítésére” 
 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Magában foglalja a megalapozó dokumentum elkészítését. 
 
4.  A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: határozott, a projekt adatlap hiánypótlásában megjelölt 
           határidő, de legkésőbb 2017. október 31. 
 
6.  A teljesítés helye: nem releváns 
 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a megbízott által kiállított 
 számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással. 
 
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: 
 Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének 
 kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2017. július 24.-e , 10:00 óra 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
 
 
 
 
 



 
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: személyesen, kérjük a borítékon rögzíteni: 
 ’” Ajánlat a a „TOP-1.4.1-16. Tari Örökzöld Óvoda épületének felújítása című 
 támogatási felhívás vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, 
 megalapozó dokumentum elkészítésére” ” vagy e-mailen az alábbi e-mail címre: 
 titkarsag@tarkozseg.hu címen. 
 
12.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2017. július 24. 
 
13.  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 Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-117/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tar Község Önkormányzata 
polgármesterének előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozza az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című felhívásra vonatkozóan. 
 
1./  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzati épületek energetikai  
 korszerűsítése Tar községben megvalósuljon. 
 
2./  A projekt megvalósításához támogatási forrást 
kíván igénybe venni az önkormányzat, tehát  az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
elnevezésű, TOP-3.2.1-16  azonosítószámú, 100%-os 
támogatási intenzitású pályázaton részt kíván venni 
konzorciumi  formában. A határozati javaslat 1. számú 
melléklete a konzorciumi együttműködési 
 megállapodás. A  konzorcium tagjai: Tar Község 
Önkormányzata és Nógrád Megyei  Önkormányzat 
Hivatala. 
 
3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a konzorciumi megállapodás  megkötésére, 
mely konzorcium gesztora Tar Község Önkormányzata. 
 
4./  A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az „Önkormányzati épületek  energetikai 
korszerűsítése elnevezésű, TOP-3.2.1-16 azonosító számú 
támogatási kérelem  előkészítésével, a gazdasági 
szereplők ajánlattételre való felhívásával és a kapcsolódó 
 szerződések aláírásával. 
  
Határidő: Pályázati felhívás értelmében 
Felelős: polgármester 
               jegyző 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 



 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 5 pld. 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-118/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
114/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ” A TOP-3.2.1-16 kódszámú az 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
elnevezésű pályázati felhívásra „A Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése címmel - 
pályázat benyújtására” tárgyú javaslatot, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása 
értelmében az Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése témakörben (A felhívás kódszáma: TOP-
3.2.1-16) ismételten pályázatot nyújt be a 
660/3 hrsz alatt található Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola ingatlan felújítására  A „Tari              
 Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése” címmel. 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos további intézkedéseket tegye 
meg annak érdekében, hogy a pályázat a pályázati felhívás 
értelmében az előírt határidőre és tartalommal 
megérkezzen a kiíró hoz. 
 Határidő: pályázati felhívás értelmében 
Felelős:  polgármester 
                    jegyző 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 5 pld 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-119/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat TOP-3.2.1-16 az 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
elnevezésű támogatási felhívásra benyújtott „A Tari 
Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése” c.  ajánlattételi felhívás elfogadására, 
projektterv elkészítésére tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1.)  Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TOP-3.2.1-16 az az Önkormányzati  épületek 
energetikai korszerűsítése című támogatási felhívás 
vonatkozásában –  projektterv és a kivitelezéshez 
szükséges tervek elkészítésére vonatkozó- ajánlattételi 
 felhívást a melléklet szerint elfogadja.   
 
2.)  Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
                a./ Solar Solution Management Kft. 
                     1136 Budapest Hegedűs Gyula u. 49-51. 

  b./ K & T  E.R. Elektromos Rendszertervező 
Kft. 2642 Nógrád Mátyás király utca 1. 

                c./ Open Inno Kft.  
          8095 Pákozd, Moga János utca 21. 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követően 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 5 pld 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 



 
 

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:  TOP-3.2.1-16 Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése című támogatási felhívás 
vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, 
projektterv és a kivitelezéshez szükséges tervek 
elkészítésére. 

  
 
 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
            Magában foglalja a projektterv és a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítését. 
 
4.  A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: határozott, a projekt adatlap hiánypótlásában megjelölt 
           határidő, de legkésőbb 2017. október 31. 
 
6.  A teljesítés helye: nem releváns 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a megbízott által kiállított 
 számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással. 
 
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: 
 Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének 
 kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2017. július 24. 10:00 óra 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
 
 
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: személyesen, kérjük a borítékon rögzíteni: 



 ’” Ajánlat a TOP-3.2.1-16 Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai 
 korszerűsítése című támogatási felhívás  vonatkozásában ajánlattételi felhívás 
 elfogadására, projektterv és a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítésére” 
 vagy e-mailen az alábbi e-mail címre:   titkarsag@tarkozseg.hu címen. 
 
13.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2017. július 24. 
 
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 Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _____________________________________________ 
Iktatószám: 25-120/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
116/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata a Javaslat a Vis Maior 
306518 azonosítószámú „ Tar Béke út és támfal, 
vízelvezetés  helyreállítás terve (vis maior)” tárgyú 
építési tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására 
irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók 
kiválasztására című javaslatot megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vis 
maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet szerint „a  Vis Maior 
306518 azonosítószámú „ Tar Béke út és támfal, 
vízelvezetés  helyreállítás terve (vis maior)” tárgyú 
építési tevékenységgel összefüggésben a kivitelező 
kiválasztására irányuló ajánlatkérésen alapuló beszerzési 
eljárás lebonyolításához a következő ajánlattevőket kéri 
fel- a határozat 1. melléklete szerinti ajánlattételi felhívás 
és az árazatlan költségvetés (dokumentáció) - 
ajánlattételre: 
1.) Csom 98. Kft. 3060 Pásztó Szentlélek út 44. 
2.) Jaskó Bau Kft. 3053 Ecseg Váralja út 3. 
3.) Pusztai Gábor 3060 Pásztó Kishegy sétány 2. 
4.) SZATA-BAU PLUS Kft. 3073 Tar Zrínyi út 25. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Csom 98. Kft. 3060 Pásztó Szentlélek út 44. 
2./Jaskó Bau Kft. 3053 Ecseg Váralja út 3. 
3./Pusztai Gábor 3060 Pásztó Kishegy sétány 2. 



4./SZATA-BAU PLUS Kft. 3073 Tar Zrínyi út 25. 
5./ Iratanyag 
6./ Irattár 
7./  hirdető tábla 

A 116/2017.(VII.19.) határozat 1. számú 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:  A Vis Maior 306518 azonosítószámú „Tar  
     Béke út és támfal, vízelvezetés  helyreállítás terve (vis 
     maior)” tárgyú építési tevékenységek kivitelezőjének 
     kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre 
     felhívandók kiválasztására 
 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
A feladat megában foglalja a Vis Maior 306518 azonosítószámú, a 3073 Tar Béke út 3/A. 
házszámú ingatlan előtti Béke út -253 hrsz-ú- és támfal helyreállítása Tar Béke út és támfal 
vízelvezetés helyreállítása terve alpján. 
 
4. A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: Határozott, szerződés aláírásától számítottan 2018.03.31 
          napjáig. 
 
 
6.  A teljesítés helye: a Vis Maior 306518 azonosítószámú „a 3073 Tar Béke út 3/A. 
    házszámú ingatlan előtti Béke út -253 hrsz-ú- és támfal 
     
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Hónap végén teljesítés arányos fizetés. 
 
8.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
(egyszerű másolatban is benyújthatók) 
 
a) Két db referencia megnevezése gabion támfal építéséről 
b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 
c) Aláírási címpéldány 
d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 
 
9.  A számlázás módja: 
Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. Hónap végén teljesítés arányos fizetés. 
 
10. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2017. július 27. 10:00 óra 
 
11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 
Postai úton: 3073 Tar Szondy György út 92. Kérjük a borítékon rögzíteni: „Tar  Béke út és 
támfal, vízelvezetés  helyreállítás terve (vis maior)tárgyú építési tevékenységek 



kivitelezőjének kiválasztására”. 
 
12.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2017. július 28. 
 
13.  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. 
 Név: Turopoli Zsolt polgármester 
 Elérhetőség: 06-32-470-777 , 06-32-470-444 
 
14. Árazatlan költségvetés az ajánlattételi felhívás melléklete (gabion támfal) 
15. 3073 Tar Béke út 3/A házszámú ingatlan előtti Béke út -253 hrsz-ú- és támfal 
 helyreállítása Tar Béke út és támfal vízelveztés helyreállítása terve az ajánlattételi 
 felhívás melléklete 
 
 
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 Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-120/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
117/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzatok Mátrai 
Szövetségéhez való belépésre” vonatkozó javaslatot és az 
alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Önkormányzatok Mátrai  Szövetségének 
alapszabályát megismerte, annak célkitűzéseivel egyetért, 
valamint  tudomásul veszi, hogy a tagdíj mértéke a 
lakosságszám alapján kerül megállapításra,  melynek 
mértéke 4 Ft/lakos/év. A tagdíj mértékét a Képviselő-
testület a 2017. évi  költségvetés tartalékkeret terhére 
biztosítja. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
kéri felvételét a szövetség tagjainak  sorába. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szövetséghez való  csatlakozáshoz 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Önkormányzatok Mátrai Szövetsége 3261 Abasár, Fő tér 1. 
2./ Iratanyag 



3./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i üi 
4./ Szellő Eszter pü-i üi 
5./ Irattár 
6./  hirdető tábla 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-122/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
118/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Javaslat az önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlanokon lévő fák kivágásáról, valamint a 
központi parkban lévő fák kivágásáról és azok pótlásáról” 
című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat 1. számú melléklete szerinti kertészeti 
szakvéleménye alapján kezdeményezi a szakvéleményben 
megjelölt fák kivágását, továbbá a szakvéleményben 
megjelölt fák pótlását. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy indítsa meg a fák 
kivágásának engedélyeztetési eljárását, intézkedjen a fák 
kivágásról és azok pótlásáról, a 2017. évi költségvetés 
zöldterületi céltartalék terhére. 
 
 Határidő: 2017. augusztus 31. 
 Felelős: polgármester 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polglármestert, hogy Tar Község 
belterületén lévő önkormányzati ingatlanokon lévő fák 
tekintetésben a felülvizsgálatot végeztesse el, szükség 
esetén a fakivágási szakvéleményt készíttesse el. 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 



A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-128/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
119/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Javaslat az Egy a célunk Tarért Egyesület 
támogatására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Egy a célunk Tarért Egyesületet 120.000 Ft-tal 
támogatja a 2017. évi költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent nevezett 
Egyesülettel támogatási szerződést kössön a  Tar Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.6.) 
önkormányzati rendeletében - az államháztartáson kívüli 
források átvételéről ás átadásáról- foglaltak szerint. 
 
 Határidő: 2017. augusztus 31. 
 Felelős: polgármester 
 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Egy a célunk Tarért Egyesület 3073 Tar, Szondy György út 80. 
2./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i üi. 
3./ Szellő Eszter pü-i üi 



4./ Iratanyag 
5./ Irattár 
6./  hirdető tábla 

 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

Iktatószám: 25-124/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ J A V A S L A T az önkormányzati 
tulajdonú  Tar belterület 1008 hrsz-ú és 1009 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában telekalakítási engedélyezési 
eljárás kezdeményezésére a VENIKER Kft. kérelme 
elbírálása kapcsán” c. előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza. 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
3/2010.(II.12.) rendelete alapján az önkormányzati 
tulajdonú 1008 hrsz-ú és 1009 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanok vonatkozásában telekalakítási 
engedélyezési eljárást kezdeményez.  
 

2.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
elkészült változási vázrajzot és telekalakítási 
helyszínrajzot terjessze be a képviselő-testület elé.  
 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzőt a telekalakítási engedélyezi eljárás 
lefolytatására. 
 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy - rendelkezésre állása esetén - a 1. 
pont szerinti ingatlanok telekalakítási eljárását 
lezárást követően a VENIKER Kft. kérelmének 
elbírálásához szükséges dokumentumokat terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

 
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:  szöveg szerint 
 



 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 3 pld 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-125/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tulajdonosi hozzájárulás az INC 
Ügyvitelszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 
telephely bejegyzéséhez.” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:                                                                                                                      
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő  

3073 Tar, Zrínyi utca 19. szám alatti épületben az INC 
Ügyvitelszervező Korlátolt  

Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 13-09-
090674Székhelye: 2093 Budajenő, Szőlőhegyi u. 8. 
képviseli: Dr. Csereklyei Dániel Ügyvezető) számára – 
havi bérleti díj fizetése nélkül  – 2017. július 20. 
napjától telephelyet biztosít, és hozzájárul a szervezet 
telephelyének 3073 Tar, Zrínyi utca 19. alatti (Hrsz.: 
Tar belterület 809) önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon történő bejegyezéséhez. 

A hozzájárulás visszavonásig érvényes. 

2./A képviselő-testület, - mint a 3073 Tar, Zrínyi utca 19. 
szám alatti ingatlan tulajdonosa – hozzájárul ahhoz, hogy 
az INC Ügyvitelszervező Korlátolt Felelősségű 
Társaság az ingatlant az ingatlan használatát biztosító e 
határozat mellékletét képező megállapodás értelmében 
használhassa. 

3./Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy a 
döntéséről értesítse a kérelmezőt, illetve felhatalmazza a 



polgármestert az ingatlan használatát biztosító 
megállapodás, és a telephely nyilatkozat aláírására. 

4./ A képviselő-testület a 93/2015.(VIII.13.) 
151/2016.(VIII.24. ) határozatokat hatályon kívül helyezi. 

Határidő: képviselő-testületi ülést követően 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ INC Ügyvitelszervező Kft 2093 Budajenő Szőlőhegyi utca 8. 
2./ Mária Út Egyesület 
3./ Iratanyag 
4./ Irattár 
5./  hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-126/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tar Község Önkormányzata javára 
bejegyezett vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos 
döntés a 21. sz. főút, Nógrád IV. szakasz (35+000 – 
39+700 km sz. között) építésével kapcsolatban.” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

21. sz. főút, Nógrád IV. szakasz  
        (35+000 – 39+700 km sz. között) építésével 
kapcsolatban készített „Megállapodás 
        közcélú szolgalom alapításáról” tervezeteket 
jóváhagyja.  
  2./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a 
megállapodások aláírására. 
  3./Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy a 
döntéséről értesítse az UTIBER  
      Közúti Beruházó Kf-t , mint bonyolítót.  
 Határidő: 3 napon belül 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Dr. Dencs Gabriella jogtanácsos UTIBER KFT. 1115 Budapest Csóka u. 7-13 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-127/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2017.(VII.19.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Javaslat játszótér kialakítására a Tar 
község közigazgatási területén lévő 887 hrsz.-ú, Zkp 
övezeti besorolású területen, valamint ajánlattételi 
felhívás kiküldése” című javaslatot és az alábbi döntést 
hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2017. évi  költségvetéséről szóló 
5/2017. (II.28.)  önkormányzati rendeletében 
meghatározott,  felújítások terhére tervezett 3.000.000 Ft 
összegben játszótér telepítését jóváhagyja a 3073  Tar 
887 hrsz.-ú, 1/1 önkormányzati tulajdonú, 0,2903 m2 
területnagyságú, Zkp övezeti  besorolású területen. 
2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
játszótér kialakítása tárgyában a kivitelező 
 kiválasztására irányuló ajánlatkérésen alapuló beszerzési 
eljárás lebonyolításához a  következő ajánlattevőket 
kéri fel- a határozat 1. melléklete szerinti ajánlattételi 
felhívás -  ajánlattételre: 
 
a.) Acer Kft. , 2462 Martonvásár, Bajcsy-
Zsilinszky u. 1. 
b.) S-TÉR Kft., 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23. 
c.) Mátrapark Kft., 3261 Abasár, Fő út 179. 
 

        
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 1.számú melléklet a 123/2017.(VII.19.) határozathoz 
 
 

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:   Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése, 
szabványossági felülvizsgálattal a 3073 Tar 887 hrsz.-ú 1/1 önkormányzati tulajdonú, 0,2903 
m2 területnagyságú, Zkp övezeti  besorolású területen, figyelemmel Tar Község 
Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2004.(XI.30.) rendelete 12.§-ra, mely az 
ajánlattételi felhívás melléklete. 
 
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
  
 Eszközök: 2 állású hintaállvány, melyből 1 laphinta és 1 bölcsőhinta 
   Játszóvár 1 m 40-es esésmagassággal, mászóhálóval, csúzdával 
   Libikóka 2,5-3 m hosszúságú, fém lábakon, rozsdamentes 
billenőszerkezettel. 
   További eszközök a bruttó 3 millió forintot nem haladhatják meg 
együttesen a    telepítéssel, szállítással, üzembe helyezésselés a szabványossági 
     felülvizsgálattal együtt. 
 
Az eszközök 3-12 éves korig használhatóak legyenek. 
Fa szerkezete körmart bélkiejtett nyomás alatt impregnált fenyő legyen. 
Az impregnáló szer nem tartalmazhat cinkromátot. Ennek az igazolása feltétel /műszaki 
adatlappal/. 
Az eszközök fa része fém saruval kerüljön rögzítésre betonozásban a talajban. Rozsdamentes 
acél teflonperselyezett felfüggesztés a hintákon. 
Felületkezelés csak vízbázisú anyaggal lehetséges.  /Igazolása műszaki adatlappal./ 
Csúzdatest üvegszálas poliészter. 
Kötélhálónál vandálbiztos, acélsodronyos kötélháló. 
 Az árajánlatot kérjük ütéscsillapító felület kialakításával és a nélkül is megadni. 
Az  ütéscsillapító felületet kerti szegélykővel kell határolni, ütéscsillapító anyag 
szabványnak  megfelelő homok. 
 Festett, rétegelt lemez nem elfogadható mellvéd elemnek. Mellvéd HDPE műanyg 
lemezből  készüljön. 
 Az árajánlat homokozót nem tartalmazhat. 
 Elrendezési rajz. 
 Fényképpel kiegészített árajánlat. 
 
4. Mellékletek: 1 db helyszínrajz mellékelve, továbbá Tar Község Önkormányzata Helyi 
Építési Szabályzatról szóló 12/2004.(XI.30.) rendelete. 
 



4.  A szerződés meghatározása:  Vállalkozói szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama:  Határozott, szerződést követő 4-6 hét 
 
6.  A teljesítés helye:   3073 Tar 887 hrsz 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Gazdasági Minisztérium által kijelölt 
ellenőrző szervezet által kibocsájtott pozitív ellenőrzési jegyzőkönyv. 
 
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: Gazdasági Minisztérium által kijelölt ellenőrző szervezet által 
 kibocsájtott pozitív ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítását követő 8 napon belül. 
  
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2017. július 27. 10:00 
 
11. Az ajánlattétel benyújtásának címe:3073 Tar Szondy György út 92. 
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen: kérjük a borítok 
rögzíteni: ” Ajánlat a játszótér kialakítására a Tar község közigazgatási területén lévő  887 
hrsz.-ú Zkp övezeti besorolású területen”-hez,. 
 
12.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2017. július 24-e. 
 
13.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles. 
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 
                         3073 Tar Szondy György út 92. 
                         06-32-470-777,06-32-470-444 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./Acer Kft. , 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 
2./S-TÉR Kft., 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23. 
3./Mátrapark Kft., 3261 Abasár, Fő út 179. 
4./ Iratanyag 
5./ Irattár 
6./ hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-128/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2017.(VII.19.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta az”Előterjesztés a Magyar Államkincstár 
Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Tar 
Község Önkormányzata és a Tari Örökzöld Óvoda 2015. 
évről szóló utóellenőrzési jelentésének elfogadására” című 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 2015. évról szóló Tar Község 
Önkormányzata utóellenőrzési jelentését a határozat 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

jegyző 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 
     3100 Salgótarján Rákóczi út 
2./ Universal Audit  Kft Győriné Új Mária 3100 Salgótarján Kölcsey út 19. 
3./ Iratanyag 
4./ Irattár 
5./  hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 

Iktatószám: 25-129/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2017.(VII.19.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta az”Előterjesztés a Magyar Államkincstár 
Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Tar 
Község Önkormányzata és a Tari Örökzöld Óvoda 2015. 
évről szóló utóellenőrzési jelentésének elfogadására” című 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 2015. évról szóló Tari Örökzöld 
Óvoda utóellenőrzési jelentését a határozat 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
jegyző 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 

 
A határozatról értesülnek: 
1./ Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 
     3100 Salgótarján Rákóczi út 
2./ Universal Audit  Kft Győriné Új Mária 3100 Salgótarján Kölcsey út 19. 
3./ Tari Örökzöld Óvoda 3073 Tar, Szondy György út 156. 
4./ Iratanyag 
5./ Irattár 
6./  hirdető tábla 

 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-130/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tar Község Önkormányzata 
polgármesterének előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozza az „A TOP-3.2.1-16 kódszámú az Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű 
pályázati felhívásra -„A Tari Örökzöld Óvoda 
energetikai korszerűsítése címmel - vonatkozóan. 
 
1./  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzati épületek energetikai  
 korszerűsítése Tar községben megvalósuljon. 
 
2./  A projekt megvalósításához támogatási forrást 
kíván igénybe venni az önkormányzat, tehát  az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
elnevezésű, TOP-3.2.1-16  azonosítószámú, 100%-os 
támogatási intenzitású pályázaton részt kíván venni 
konzorciumi  formában. A határozati javaslat 1. számú 
melléklete a konzorciumi együttműködési 
 megállapodás.  A  konzorcium tagjai: Tar Község 
Önkormányzata és Nógrád Megyei  Önkormányzat 
Hivatala. 
 
3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a konzorciumi megállapodás  megkötésére, 
mely konzorcium gesztora Tar Község Önkormányzata. 
 
4./  A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az „Önkormányzati épületek  energetikai 
korszerűsítése elnevezésű, TOP-3.2.1-16 azonosító számú 
támogatási kérelem  előkészítésével, a gazdasági 
szereplők ajánlattételre való felhívásával és a kapcsolódó 
 szerződések aláírásával. 
  
Határidő:  Pályázati felhívás értelmében 
Felelős:  polgármester 
                jegyző 

 



 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 5 pld. 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-131/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2017.(VII.19.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ” A TOP-3.2.1-16 kódszámú az 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
elnevezésű pályázati felhívásra „A Tari Örökzöld 
Óvoda energetikai korszerűsítése címmel - pályázat 
benyújtására” tárgyú javaslatot, és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása 
értelmében az Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése témakörben (A felhívás kódszáma: TOP-
3.2.1-16)  pályázatot nyújt be a 
 

1. 828 hrsz 
 
alatt található Tari Örökzöld Óvoda ingatlan felújítására  

A „Tari Örökzöld Óvoda energetikai korszerűsítése” 
címmel. 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos további intézkedéseket tegye 
meg annak érdekében, hogy a pályázat a pályázati felhívás 
értelmében az előírt határidőre és tartalommal 
megérkezzen a kiíróhoz. 
 
  
 Határidő: pályázati felhívás értelmében 
 Felelős:  polgármester 
                    jegyző 

 
 

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 5 pld. 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-132/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2017.(VII.19.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat TOP-3.2.1-16 az 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű támogatási felhívásra 
benyújtott „A Tari Örökzöld Óvoda energetikai korszerűsítése” c. ajánlattételi felhívás 
elfogadására, projektterv elkészítésére tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.)  Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16 az az 
Önkormányzati  épületek energetikai korszerűsítése című támogatási felhívás 
vonatkozásában –  projektterv és a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítésére 
vonatkozó- ajánlattételi  felhívást a melléklet szerint elfogadja.   
 
2.)  Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
 
a) 
 
Ajánlattevő 
 
 
Cégjegyzékszám 
 
Adószám 
 

Protamin Szolgáltató Kft. 
1171 Budapest, Kékliliom utca 32. 
01-09-932758 
 
11746029-2-42 
 

Kapcsolattartó dr. Bíró Imre, Ügyvezető 
e-mail: protaminkft@gmail.com 
mobil: 20-219-2864 
Fax: 06 (1) 258-9203 

 
b)  
 
Ajánlattevő 
 
 
Cégjegyzékszám 
 
Adószám 
 

SAXUM ARHITEKT Bt. 
 
2085 Pilisvörösvár, Bocskai u 88. 
 
13-06-049663 
 
28926292-3-13 
 

Kpcsolattartó Kapros Géza 
e-mail: saxumarhitekt@gmail.com 



mobil: 30-290-0284 
 
 

c)  
 
Ajánlattevő 
 
 
Cégjegyzékszám 
 
Adószám 
 

Planet Energy Magyarország Kft. 
 
1042 Budapest Árpád út, 51-53/A. 
 
01-09-954318 
 
23129115-2-41 
 

Kapcsolattartó Korompay Márk 
e-mail: korompay.mark@planetenergy.hu  
mobil: 30-654-1766 

 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követően 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 5 pld. 
2./ Protamin Szolgáltató Kft. 
1171 Budapest, Kékliliom utca 32. 
3./SAXUM ARHITEKT Bt. 
2085 Pilisvörösvár, Bocskai u 88. 
4./Planet Energy Magyarország Kft. 
1042 Budapest Árpád út, 51-53/A. 
5./ Iratanyag 
6./ Irattár 
7./  hirdető tábla 
 

 

 



                                                                            A 128/2017. (VII.19.) sz. határozat 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:  TOP-3.2.1-16 Tari Örökzöld Óvoda 
 

energetikai korszerűsítése című támogatási felhívás 
vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, 
projektterv és a kivitelezéshez szükséges tervek 
elkészítésére. 

 
 
3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
            Magában foglalja a projektterv és a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítését. 
 
4.  A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: határozott, a projekt adatlap hiánypótlásában megjelölt 
           határidő, de legkésőbb 2017. október 31. 
 
6.  A teljesítés helye: nem releváns 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a megbízott által kiállított 
 számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással.  
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: 
 Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének 
 kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2017. július 24. 10:00 óra 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
 
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton kérjük a 

borítékon rögzíteni: 
 ’” Ajánlat a TOP-3.2.1-16 az önkormányzati épületek  energetikai 



 korszerűsítése elnevezésű támogatási felhívás benyújtott aTari Örökzöld Óvoda   
           energetikai korszerűsítése című ajánlattételi felhívásra 
 
13.  Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2017. július 24. 
 
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 Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-133/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19-én megtartott rendes 
üléséről készült 18.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2017.(VII.19.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a “Javaslat a 2. testvér települési kupa 
megrendezéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítására” javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
évi költségvetése tartalékkeret terhére 150.000 Ft-ot 
biztosít a 2. testvértelepülési kupa megrenezésére. 
  

Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 20. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i üi. 
2./ Szellő Eszter pü-i üi. 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 

 
 

 


