
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-177/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 11-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 24.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
165/2017.(IX.11.)	határozata	
Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 a	 2017.	
szeptember	11-i	ülésén	az	alábbi	napirendeket	tárgyalja:	
1./	 Javaslat	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	 alapján	 vonatkozóan	 az	 ajánlattételi	 felhívás	 lezárására,	
és	 nyertes	 ajánlattevő	 kiválasztására	 irányuló	 beszerzési	
eljárásra	 vonatkozó,	 közbeszerzési	 értékhatár	 alatti	 beszerzés	
eredmény	megállapítására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
2./	 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	 vonatkozóan	 az	 ajánlattételi	 felhívás	
lezárására,	 és	 nyertes	 ajánlattevő	 kiválasztására	 irányuló	
beszerzési	 eljárásra	 vonatkozó,	 közbeszerzési	 értékhatár	 alatti	
beszerzés	eredmény	megállapítására.	
A	határozat	elfogadása:	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 30. 
                  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: 25-178/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 11-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 24.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
166/2017.(IX.11.)	határozata	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 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 alapján vonatkozóan az ajánlattételi 
felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó, közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzés eredményéről” című javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy „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 
tárgyában az ajánlattételi felhívás lezárására, és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására irányuló beszerzési eljárásra 
vonatkozó, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
eredményes. 
 
2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  
a.)Útkataszter Bt. 3100 Salgótarján Szerpentin út 8 fsz. 1. 
b.)Geograde Bt. 3104 Salgótarján Gagarin út 12. ½. 
c.) Tarjánmix Kft. 3100 Salgótarján Corvin út 17. 
ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, 
szerződéskötésre alkalmasak. 
3. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok elvégzésére 
Útkataszter Bt. (3100 Salgótarján Szerpentin út 8 fsz. 1.)-vel 
köt megbízási szerződést. 
 
4. Az Útkataszter Bt.-t ( 3100 Salgótarján Szerpentin út 8 fsz. 
1.) 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 tárgyában műszaki ellenőri feladatok 
ellátásáért nettó 800.000 Ft+ Áfa, bruttó 1.016.000 Ft (azaz 
egymillió-tizenhatezer forint) díjazás illeti meg. 
 
 
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 
Felelős:   polgármester 

jegyző 
Határidő:  értelemszerű 

	
 

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 30. 
                  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- 179/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 11-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 24.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
167/2017.(IX.11.)	határozata	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „ 
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 
vonatkozóan az ajánlattételi felhívás lezárására, és 
nyertes ajánlattevő kiválasztására irányuló beszerzési 
eljárásra vonatkozó, közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzés eredményéről ” című javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy „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 vonatkozóan az ajánlattételi felhívás 
lezárására, és nyertes ajánlattevő kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó, közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzés eredményes. 
 
2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  
a.)NÓGRÁD „kas” 3104 Salgótarján Szérűskert utca 31. 
b.)Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft. 3100 Salgótarján 
Mártírok útja 1. 
c.) Salgóterv Kft. 3100 Salgótarján Meredek út 3. 
ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, 
szerződéskötésre alkalmasak. 
3.  



4. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok elvégzésére a 
Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft. (3100 Salgótarján Mártírok 
útja 1.)-vel köt megbízási szerződést. 
 
4. A Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft. -t (3100 Salgótarján 
Mártírok útja 1.) a TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016 
azonosítószámon nyilvántartott, a szociális 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Taron 
tárgyban kiviteli tervek elkészítéséért Nettó: 1.010.000Ft + 
ÁFA, bruttó: 1.282.700 Ft (azaz egymillió-
kettőszáznyolcvankettőezerhétszáz forint) díjazás illeti meg. 
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, a 
jegyző ellenjegyzése mellett. 
Felelős:   polgármester 

jegyző 
Határidő:  értelemszerű 

 
 

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. szeptember 30. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
      
 

nevében és megbízásából: 
                Kis Zsoltné 

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

	


