
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25- 175 /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 1-jén megtartott 
rendkívüli üléséről készült 23.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
162/2017.(IX.1.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
szeptember 1-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Előterjesztés a kistelepülési önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                         Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi                
                         ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a Vis Maior 306518 azonosítószámú „Tar 
Béke út és támfal, vízelvezetés helyreállítás terve (vis 
maior)” tárgyban ajánlattételi felhívás jóváhagyására 
műszaki ellenőri feladatok ellátására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                        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 5. 
                  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: 25-142/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 1-jén megtartott 
rendkívüli üléséről készült 23.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2017.(IX.1.) határozata 
Tar  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „J A V A S L A T pályázat benyújtására 
a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 
fejlesztéseinek támogatására” című felhívásra” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 12. pont szerinti „Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására„ című felhívás d) alcéljára OLYAN 
ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁRA, FEJLESZTÉSRE, ILLETVE 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉRE ÉS SZÜKÉSG 
ESETÉN MEGVÁSÁRLÁSÁRA, AMELY a dc) alpont 
szerint KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET SZOLGÁL 
pályázatot nyújt be. 
A fejlesztés megvalósulási helye: az önkormányzati 
tulajdonban lévő MŰVELŐDÉSI HÁZ (3073 Tar, Szondy 
György út 92. hrsz.663/2) épülete. 

2./ A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 
- Igényelt támogatás (építési munkák):  bruttó:   
1.600.000,-Ft. 
- Saját forrás:     bruttó:   
1.057.000-Ft. 
_______________________________________________ 
ÖSSZESEN:     bruttó:   
2.657.000,-Ft   

3./ A Képviselő-testület a tervezett fejlesztési programot 
elfogadta, nyilatkozik arról, hogy a támogatást meghaladó 



költségek saját forrásból történő biztosításáról 
gondoskodik. 

4./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő 
benyújtásáról. 

Határidő:  a pályázati felhívás szerint 

Felelős:  polgármester 
 

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 5. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 

                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ pályázati anyag 2 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-176 /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 1-jén megtartott 
rendkívüli üléséről készült 23.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
164/2017.(IX.1.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testület 
megtárgyalta a „Javaslat a Vis Maior 306518 
azonosítószámú „Tar Béke út és támfal, vízelvezetés 
helyreállítás terve (vismaior)” tárgyban ajánlattételi 
felhívás jóváhagyására műszaki ellenőri feladatok 
ellátására” című napirendi pontot és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást 
elfogadja a VisMaior 306518 azonosítószámú „ Béke 
út és támfal, vízelvezetés helyreállítás terve (vis 
maior)” tárgyban a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására. 
 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete „a Vis 
Maior 306518 azonosítószámú „ Tar Béke út és támfal, 
vízelvezetés helyreállítás terve (vis maior) tárgyban 
ajánlattételi felhívás jóváhagyására műszaki ellenőri 
feladatok ellátására” az alábbi ajánlattevőket kéri fel 
ajánlattételre: a határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívás szerint: 

 
 

a.) Útkataszter Bt. 3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. fszt 
1. 
b.)Geograde Bt. 3104 Salgótarján, Gagarin út 12. 1 / 2 
c.)Tarjánmix Kft. 3100 Salgtóarján, Corvin út 17. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 



 
 

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 5. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A 164/2017. (IX.1.) 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 
 
2. Beszerzés tárgya: 
 

A Vis Maior 306518 azonosítószámú „ Tar Béke út és támfal, vízelvezetés  
helyreállítás terve (vis maior)” tárgyú építési tevékenység műszaki ellenőrzése 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. 

 
 Műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbiak szerint: 

a)beruházás műszaki felügyelete 
b)az építési napló vezetése, kivonatának benyújtása 
c)a beruházás fizikai befejezésével a műszaki átadás-átvétel lebonyolítása 

   
3. A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 
 
4.  A szerződés időtartama: szerződés kötést követően a beruházás fizikai befejezéséig, a 
 műszaki-átadás átvétel lebonyolításáig. 
 
5.  A teljesítés helye:  3073 Tar Béke út 3/A. házszámú ingatlan előtti Béke út -253 hrsz-
ú- és  támfal helyreállítása 
 
6.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 Az ajánlatkérő a beszerzés tárgyában megjelölt feladatok elvégzését követően, a 
megbízott  által kiállított számla  ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki 
átutalással fizet. 
 
7.  Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
 
 (egyszerű másolatban is benyújthatók) 
a.) Két db referencia 
b.) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 
c.)  Aláírási címpéldány 
d.) Szükség esetén felelősségbiztosítás 
 
8.  A számlázás módja: 

Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének 
kiegyenlítése a megrendelés teljesítését követően történik. 

 
9. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2017.09.08.  10:00 óra 
 
 



 
 
 

10. Az ajánlattétel benyújtásának címe: Az ajánlattétel benyújtásának módja: 
Postai úton a 3073 Tar Szondy György út 92. , borítékon kárjük rögzíteni: „Tar Béke út és 
támfal, vízelvezetés  helyreállítás terve (vis maior)” tárgyú építési tevékenység műszaki 
ellenőrzése 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, vagy személyesen. 
 
11.Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2017.09.08. 
 
12. 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: 25-142/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 1-jén megtartott 
rendkívüli üléséről készült 23.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 5. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 

                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ pályázati anyag 2 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
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Iktatószám: 25-142/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 



Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 1-jén megtartott 
rendkívüli üléséről készült 23.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
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A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 5. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 

                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ pályázati anyag 2 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 
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Iktatószám: 25-142/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 1-jén megtartott 
rendkívüli üléséről készült 23.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 5. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 



                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ pályázati anyag 2 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 
 


