
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-143/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 20.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
134/2017.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
július 27-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Javaslat a TOP-4.1.1.-15NG1-2016-00010 
azonosítószámú „Tari házi orvosi rendelő épületének 
felújítása” című pályázat vonatkozásában ajánlattételi 
felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő (kivitelező) 
kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat Vis Maior 306518 azonosítószámú Tar Béke út 
és támfal, vízelvezetés helyreállítás terve (vismaior) tárgyú 
építési tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi 
felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
                       Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat „Játszótér kialakítása a Tar község 
közigazgatási területén lévő 887 hrsz-ú Zkp övezeti 
besorolású területen” tárgyban beérkezett ajánlatok 
elbírálására, ajánlattételi felhívás lezárására és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 
 

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

 
 



 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 6. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-144/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 20.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2017.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a TOP-4.1.1.-15 NG1-2016-00010 
azonosítószámú „Tari házi orvosi rendelő épületének 
felújítása ajánlattételi felhívás lezárására, és nyertes 
ajánlattevő (kivitelező) kiválasztására című javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Döntéshozó testület megállapítja, hogy „a TOP-4.1.1.-
15 NG1-2016-00010 azonosítószámú„Tari házi orvosi 
rendelő épületének felújítása tárgyú építési 
tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására irányuló 
beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívás 
lezárására, és nyertes ajánlattevő kiválasztására tárgyú 
– beszerzési eljárás 
 
 eredményes. 
 
1.) Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület 
megállapítja, hogy a   
 
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. 
 ajánlata 
 
           érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 

megfelelnek, szerződéskötésre         

           alkalmasak. 

 



Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, 
hogy Tari házi orvosi rendelő épületének 
felújítása tárgyú építési tevékenységek 
kivitelezőjének kiválasztására irányuló 
beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi 
felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására” tárgyú ,az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott bírálati szempont 
alapján – legalacsonyabb nettó összegű 
ellenszolgáltatás – a Korkon Hőkamera 
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság. 
  
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szerződés megkötésére és 
aláírására, továbbá valamennyi szükséges 
intézkedés megtételére 
 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Határidő: 15 nap. 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 6. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-145/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 20.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2017.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta - Vis Maior 306518 azonosítószámú Tar 
Béke út és támfal, vízelvezetés helyreállítás trve (vis 
maior) tárgyú építési tevékenységek kivitelezőjének 
kiválasztására irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó 
ajánlattételi felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására című javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy „Vis Maior 306518 
azonosítószámú Tar Béke út és támfal, vízelvezetés 
helyreállítás terve (vis maior) tárgyú építési tevékenységek 
kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszrzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívás lezárására, és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására tárgyú – beszerzési eljárás 
eredményes. 
 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

a.) Csom 98 Kft. 
3060 Pásztó Szentlélek út 44. 
 

b.) Jakó Bau Kft. 
3053 Ecseg Váralja út 3, 
 
ajánlata érvénytelen, az ajánlattételi feltételeknek nem 
felelnek meg, szerződéskötésre nem alkalmasak.  
 

c.) Pusztai Gábor 
3060 Pásztó Kishegy sétány 2. 
 

d.) SZATA-BAU PLUS Kft.  



3073 Tar, Zrínyi út 25. 
ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 
 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy „Vis Maior 306518 
azonosítószámú Tar, Béke út és támfal, vízelvezetés 
helyreállítás terve (vis maior) tárgyú építési tevékenységek 
kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott bíralati 
szempont alapján – legalacsonyabb nettő összegű 
ellenszolgáltatás – a SZATA-BAU PLUS Kft. 3073 Tar, 
Zrínyi út 25. adta. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 
szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő: 2017 augusztus 31. 

 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 6. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

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



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

 
Iktatószám: 25-146/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 20.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2017.(VII.27.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat Játszótér kialakítása a Tar 
község közigazgatási területén lévő 887 hrsz.-ú Zkp 
övezeti besorolású területen tárgyban beérkezett 
ajánlatok elbírásálásra vonatkozó javaslatot és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Játszótér 
kialakítása a Tar község közigazgatási területén lévő 
887 hrsz.-ú Zkp övezeti besorolású területre  vonatkozó  
ajánlattételi felhívás lezárására, és  nyertes ajánlattevő 
kiválasztására tárgyú – beszerzési eljárás eredményes. 
 
1.) Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület 
 megállapítja, hogy az   
 
a.) ACER Kft. 2462 Martonvásár Bajcsy-
Zsilinszky u. 1. ajánlata 
     érvényes, az ajánlattételi feltételeknek megfelel, 

szerződéskötésre  alkalmas. 

 
2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy  a 
Játszótér kialakítása a Tar község közigazgatási 
területén lévő 887 hrsz.-ú Zkp övezeti besorolású 
területre  vonatkozó  ajánlattételi felhívás lezárására, 
és  nyertes ajánlattevő kiválasztására tárgyú – 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján az 
ACER Kft. 2462 Martonvásár Bajcsy Zsilinszky u.1. 
 
3.) Az ACER Kft-t (2462 Martonvásár Bajcsy 
Zsilinszky u. 1.) bruttó 3.000.000 Ft díjazás illeti meg az 
árajánlatában foglaltak – ütéscsillapítóval együtt - 



teljesítését követően, melyet a Képviselő-testület a 2017. 
évi költségvetésében a beruházások terhére biztosít. 
 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére és 
 aláírására, továbbá valamennyi szükséges 
intézkedés megtételére 
 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  2017. augusztus31. 

 
 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 6. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


