
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-180/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 28-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 22.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
158/2017.(VIII.28.)	határozata	
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	a	2017.	
augusztus	28-i	ülésén	az	alábbi	napirendeket	tárgyalja:	

1./	 Javaslat	 a	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	azonosítószámon	
nyilvántartott,	 a	 szociális	 alapszolgáltatások	 infrastrukturális	
fejlesztése	 Taron	 tárgyban	 kiviteli	 tervek	 készítésére	 irányuló	
beszerzéshez	 az	 ajánlattételre	 felhívandók	 ismételt	
kiválasztására.	
A	határozat	meghozatala:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
																									Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
2./	 Javaslat	 a	 322699	 azonosító	 számú	 „	 az	
adósságkonszolidációban	 nem	 részesült	 települési	
önkormányzatok	 fejlesztéseinek	 támogatása”	 tárgyú	 építési	
tevékenységek	 kivitelezőjének	 kiválasztására	 irányuló	
beszerzéshez	az	ajánlattételre	felhívandók	kiválasztására.	
A	határozat	meghozatala:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
																									Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
3./	 Javaslat	 a	 TOP-5.3.1-16	 a	 helyi	 identitás	 és	 kohézió	
erősítése	tárgyában	a	megalapozó	dokumentum	elkészítésére,	
valamint	 a	 pályázati	 adatlap	 benyújtására	 vonatkozóan	
ajánlattételi	 felhívás	 lezárására,	 és	 nyertes	 ajánlattevő	
kiválasztására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
4./	 A	 „Visz-Fuvar	 Fuvarozó	 és	 Gépszolgáltató	 Kft.	 ajánlatának	
megtárgyalása.	 Darált	 építési	 törmelékből	 készülő	
töltőanyagból	épített	útépítés	megrendelése.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	



	
 
 

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 3. 
                  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: 25-181/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 28-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 22.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
159/2017.(VIII.28.)	határozata	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP -4.2.1-15-NG1-2016-
00016 azonosítószámon nyilvántartott, a szociális 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Taron 
tárgyban kiviteli tervek készítésére irányuló beszerzéshez 
az ajánlattételre felhívandók ismételt kiválasztására” című 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy aTOP-4.2.1-15-NG1-
2016-00016 azonosítószámon nyilvántartott, a szociális- 
és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztése Taron projekt keretében a határozati javaslat 1. 
számú melléklete szerinti ajánlattételi felhívást az alábbi 
gazdasági szervezeteknek küldje ki: 
 
1.) NÓGRÁD „kas” 3104 Salgótarján Szérűskert utca 31. 
 
2.) Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft. 3100 Salgótarján 
Mártírok útja 1. 
 
3.) Salgóterv Kft. 3100 Salgótarján Meredek út 3. 
 
4.) SISÁK-ART Kft. 3060 Pásztó, Hunyadi út 4. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
	 	



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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 3. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 

                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
3./	Irattár	
4./		hirdető	tábla	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159/2017. (VIII.28.) önkormányzati határozat 1.sz. melléklete 
 

Ajánlattételi felhívás 
 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail és honlap címe: 
Tar Község Önkormányzata 
3073 Tar Szondy György út 92. 
Tel: 06-32-470-444 
E-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
Kapcsolattartó neve: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2. A beszerzési eljárás fajtája: 
A szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó tizenöt 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: 
TOP -4.2.1-15-NG1-2016-00016 azonosítószámon nyilvántartott, a szociális 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Taron tárgyban kiviteli tervek készítésére 
irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztására 
Közbeszerzési lebonyolításához szükséges tender (kiviteli) tervdokumentáció elkészítése. 
 
5. A szerződés meghatározása: 
Vállalkozási szerződés: 
”TOP -4.2.1-15-NG1-2016-00016 azonosítószámon nyilvántartott, a szociális 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Taron tárgyban kiviteli tervek készítésére 
irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztására” 
 
6. A teljesítés határideje: 
Kiviteli tervek elkészítésnek határideje: szerződéskötést követő 60 nap 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
7. Teljesítés helye: 
� Tar 

 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 
A szerződést az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés finanszírozza: 
TOP-4.2.1-15-NG1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
támogatásából Támogatási intenzitás 100 %. 
Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
Előleg: Ajánlatkérő nem nyújt előleget. 
Fizetési feltételek: Számla benyújtására teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A 
szerződés teljesítése során 1 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. Részajánlattétel: 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 
 
11. Az ajánlatok értékelési szempontja: 
A legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás. 
 
12. 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) 
 
13. Műszaki, szakmai alkalmasság: 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik projekttervezében szerzett gyakorlattal. 
Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
14. Az ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 08. 10:00 óra 
 
15. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja: 
Az ajánlat benyújtásának címe: 
Tar Község Önkormányzata 
3073 Tar Szondy György út 92. 
 
Az ajánlatokat munkanapokon 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 14.00 
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: „TOP -4.2.1-15-NG1-2016-00016 azonosítószámon 



nyilvántartott, a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Taron tárgyban 
kiviteli tervek készítésére irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók 
kiválasztására.  Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos” 
 
16. 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. 
 
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap. 
 
18. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 
Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot nem kér. 
 
19. Szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó információk: 
Nyertes ajánlattevőtől a szerződésben megkövetelt biztosítékok: 
Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot nem kér. 
 
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 0,1 % a maximum a szerződéses ár 10 %-a. 
 
20. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 
Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez. 
 
21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott beszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok: igen 
TOP-4.2.1-15-NG1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
 
22. Egyéb információk: 
22.1. Hiánypótlás: 
Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokhoz kapcsolódóan biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
22.2. Formai kötöttség: 
Az ajánlattevőnek közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania ajánlatát az ajánlattételi 
határidő lejártáig egy 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. 
 
22.3. 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. 
 
 
 
22.4. Igazolások, Nyilatkozatok: 
A felhívás mellékletét képező nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, de az ajánlatkérő 
tartalmi előírásait mindenben kielégítő nyilatkozatokat kell benyújtani. 
 
22.5. 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. 
 
22.6. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül. 
 
22.7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 
 
23. Az ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja: 

2017. augusztus 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

 
Iktatószám: 25-182/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 28-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 22.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
160/2017.(VIII.28.)	határozata	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „ 
Javaslat a 322699 azonosító számú az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása”  tárgyú 
építési tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására 
irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók 
kiválasztására című javaslatot megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 322699 azonosító 
számú „az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
„-ra elnyert  támogatás alapján a határozati javaslat 1. 
számú melléklete szerinti ajánlattételi felhívást az alábbi 
gazdasági szervezeteknek küldje ki az építési 
tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására a határozat 
1. számú melléklete szerinti tartalommal: 
 
 
 
1.) Swietelsky Magyarország Kft. 1072 Budapest Rákóczi 
út 42. 
 
2.) Swietelsky Építő Kft. 1072 Budapest Rákóczi út 42. 
 
3.) HE-DO Kft. 3261 Abasár Pf.16. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

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



 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 3. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 

                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
3./	Irattár	
4./		hirdető	tábla	
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1.sz. melléklet a 160/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez 

 
ű 

Beszerzési szabályzat 1.számú melléklete szerinti 
 

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 322699 azonosító számú „az adósságkonszolidációban 
nem     részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek  
    támogatása  tárgyú építési tevékenységek kivitelezőjének  
    kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre  
    felhívandók kiválasztására 
  
3.         Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

A feladat magában foglalja a 322699 azonosítószámú,  3073 Tar Kossuth és József Attila 
út 0+000-0+403 km.sz közötti,  3073 Tar Madách út 0+000-0+283 km sz. közötti,3073 
Tar Petőfi út 0+000-0+105 km sz. közötti szakaszok tervdokumentációja alapján a 
pályaszerkezet átépítését, aszfaltburkolat építését a támogatott műszaki tartalomban 
meghatározottakra figyelemmel. 
 

4.  A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 
5.  A szerződés időtartama: szerződéskötést követő 60 nap. Megrendelő előteljesítést 
elfogad. 
 
6.  A teljesítés helye: 

073 Tar Kossuth és József Attila út 0+000-0+403 km.sz közötti szakasz 
3073 Tar Madách út 0+000-0+283 km sz. közötti szakasz 
3073 Tar Petőfi út 0+000-0+105 km sz. közötti szakaszok 

 
7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 Az ajánlatkérő az adott megrendelés elkészültét követően, a Vállalkozó által kiállított 
számla  ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással fizet. 
 
8.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
 
 (egyszerű másolatban is benyújthatók) 
a.) Két db referencia igazolása 
b.) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 
c.)  Aláírási címpéldány 
d.) Szükség esetén felelősségbiztosítás 
 
9.  A számlázás módja: 

Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének 



kiegyenlítése 1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be. 
 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2017. szeptember 08. 10:00 
 
 
11.  Az ajánlattétel benyújtásának címe: Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a 
borítékon rögzíteni: „Ajánlat a a 322699 azonosító számú „az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása”  tárgyú építési 
tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre 
felhívandók kiválasztására”. 
 
12. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2017. szeptember 08. 
 
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 
 Telefonszám: 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- 183 /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 28-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 22.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
161/2017.(VIII.28.)	határozata	
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	megtárgyalta	a	
„	Javaslat	a	TOP-5.3.1-16		a	helyi	identitás	és	kohézió	erősítése	
tárgyában	a	megalapozó	dokumentum	elkészítésére,	 valamint	
a	 pályázati	 adatlap	 benyújtására	 vonatkozóan	 az	 ajánlattételi	
felhívás	lezárására,	és	nyertes	ajánlattevő	kiválasztására	című	
javaslatot	és	az	alábbi	határozatot	hozza:	
	
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy „a 
TOP-5.3.1-16  a helyi identitás és kohézió erősítése 
tárgyában a megalapozó dokumentum elkészítésére, 
valamint a pályázati adatlap benyújtására vonatkozóan az 
ajánlattételi felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás 
eredményes. 
 
2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 
a.) Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
2194 Tura Erdész u. 8. 
b.) Novus Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság 
1036 Budapest Pacsirtamező utca 3-11. 7. em. 34. 
c.) Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. 
1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2. 
ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 
 
 
3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok 
elvégzésére a Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. -
vel (1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2.) köt 
megbízási szerződést. 

 



           4./A Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (1163 
Budapest Ágoston Péter u. 6/2.) a megalapozó 
dokumentum elkészítéséért, valamint a pályázati adatlap 
benyújtásáért,  2.890.000 Ft + ÁFA – összesen 
3.670.300,- Ft (azaz hárommillió-
hatszázhetvenezerháromszáz forint ) - díjazás illeti 
meg. 

            
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, a 
jegyző ellenjegyzése mellett. 
 
Felelős:  polgármester 

   jegyző 
Határidő:  5 napon belül. 
	

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 3. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 

                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
3./	Irattár	
4./		hirdető	tábla	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

 
Iktatószám: 25-184/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 28-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 22.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
161/A/2017.(VIII.28.)	határozata	
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte a „Visz-Fuvar Fuvarozó és Gépszolgáltató 
Kft. ajánlata megtárgyalása” c. előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A képviselő-testület elfogadja a Visz-Fuvar 
Fuvarozó és Gépszolgáltató Kft. (Székhely:3300. Eger, 
Külterület 0779/49 hrsz.) ajánlatát az alábbi feltételekkel: 
 
- A minden időjárási körülmények közötti járhatóság 
biztosítására darált építési törmelékből készülő 
töltőanyagból épített útépítést valósít meg 
- Tar belterület a Petőfi út 23-tól az Attila út 2. számig  
- A Kossuth út és a Templom közötti Plébánia mögötti  
útszakasz 253 hrsz. 
-	Tar	külterület	040	hrsz-út	(Béke	út	vége)	utakon.	
 
- A képviselő-testület elfogadja a 907.000 Ft. +ÁFA azaz 
1.152.000,-Ft összeget az elvégzett munkálatok 
ellenértékeként. 
 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza polgármester a 
határozat mellékletét képező VÁLLALKOZÓI 
KIVETELZÉSI SZERZŐDÉS aláírására. 
 
Határidő:  a testületi ülést követő nap 
Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester 

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 3. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 



                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 

                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
3./	Irattár	
4./		hirdető	tábla	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A 161/2017.(VIII.28.) önkormányzati határozat melléklete 
VÁLLALKOZÓI KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

	

1. SZERZŐDŐ FELEK ADATAI: 
1.1 Megrendelő 
 

Név:   Tar Község Önkormányzata 
Székhely:   3073 Tar, Szondy György út 92. 
Adószám:  15735344-2-12 
Képviselő:  Turopoli Zsolt 

 
1.2 Vállalkozó 

Név:   Visz-Fuvar Fuvarozó és Gépszolgáltató Kft. 
Székhely:   3300 Eger, Külterület 0779/49 hrsz. 
Adószám:  11176718-2-10 
Cégjegyzékszám: 10-09-022923 
Kamarai reg. sz.: 20A45041 
Képviselő:  Vincze József 
Pénzintézete: K&H Bank Zrt. 
Számlaszám: 10403507-00014870-00000006 
Telefon:  +36 30 953 0275, +36 30 846 2754 
E-mail:  viszfuvar@t-online.hu 
Vállalkozó NÜJ: 456925249 (Márton Sándor) 
 

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Tar Községben minimum 900 m hosszú 3m 
széles darált építési törmelékből készülő töltőanyagból épített út építési munkáit, 
helyszíni bejárás alapján.  

	
3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 
 
3.1. Munkaterület átadás: 2017. augusztus 29. 
3.2. Befejezési határidő:  2017. szeptember 06. 
3.3. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
3.4. A Vállalkozó az alábbi esetekben jogosult a teljesítési határidő módosítására, illetve a 

szerződés módosításra: 
- Az építőiparban szokásos és elvárható teljesítés ellenére az időjárás és a 

csapadékviszonyok az I. osztályú munkavégzést nem teszik lehetővé. 
- A Megrendelő által igényelt műszaki tartalom módosulása, illetve pótmunka 

elrendelése esetén. 
- Megrendelő nem biztosítja a munkaterületet a szerződésben meghatározott 

időpontig. 
- A Megrendelő a munkát leállítja. 

 
4. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS 
4.1 Vállalkozó fizetménye egyösszegű fix átalányáron 907.000.-Ft + Áfa 
4.2 Előleg benyújtására Vállalkozó nem jogosult.  
4.3 Fizetési módja: Teljesítés igazolás alapján vállalkozó számlájára történő átutalással 1 

db végszámla a teljesítést követő 15 naptári napon belül. 



4.4 Megrendelő képviseletében műszaki változtatások elrendelésére jogosult: Turopoli 
Zsolt 
 
 
 
 

5. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 
5.1 Vállalkozó a munkálatok helyszíni irányítását műszaki vezetővel biztosítja és a 

munkát a Megrendelővel egyeztetett ütemezés szerint végzi. 
5.2 Vállalkozó dolgozói a munkahelyen csak érvényes munkavállalási engedéllyel 

rendelkező személyek lehetnek. 
 
6. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 
6.1. Megrendelő az építkezéshez szükséges, a biztonságtechnika követelményeknek 

megfelelő és építésre alkalmas állapotban lévő munkaterületet köteles átadni. 
 
7. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 
7.1.  A kivitelezés menetét lényegesen érintő ügyekben a Megrendelő soron kívül 

intézkedik és/vagy dönt, a szükséges engedélyt 24 órán belül megadja. 
7.2. Vállalkozó nem felelős a földben lévő olyan közművekben keletkezett kárért, 

melyeknek helyéről előzőleg nem szerzett tudomást. 
 
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
8.1. Megrendelő és Vállalkozó kölcsönösen törekszenek arra, hogy a szerződés 

teljesítéséből eredő vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyeztetés során 
rendezzék. A nem elkerülhető jogviták esetére Szerződő Felek az Egri 
Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a 
hatáskörtől függően. 

8.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen kivitelezési szerződésben nem 
szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény, a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

8.3. Jelen kivitelezési szerződés kettő eredeti, egymással szó szerint megegyező 
példányban készült, melyet alulírottak a mellékletekkel együtt mint akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá. A kivitelezési szerződés egy-egy eredeti 
példánya a szerződő Feleket illeti. 

 
 
Eger, 2017 augusztus 29. 
  
 
  
 
 
 Turopoli Zsolt Vincze József 
 polgármester Visz-Fuvar Kft 
	
	

 
 


