
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25- 185 /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 25.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
168/2017.(IX.20.)	határozata	
Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 a	 2017.	
szeptember	20-i	ülésén	az	alábbi	napirendeket	tárgyalja:	
	
1./	 Javaslat	 a	 helyi	 adókról	 szóló	 17/2015.	 (VII.16.)	
önkormányzati	 rendelet	 módosítására	 törvényességi	 felhívás	
kapcsán.	
A	rendelet	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
2./	 Javaslat	 az	 egészségügyi	 alapellátási	 körzetekről	 szóló	
6/2017.(II.28.)	önkormányzati	rendelet	módosítására.	
A	rendelet	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
3./	 Javaslat	 az	 állattartásról	 szóló	 8/2004.	 (VII.1.)	
önkormányzati	rendelet	hatályon	kívül	helyezésére.	
A	rendelet	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
4./	 Javaslat	 a	 helyi	 önkormányzati	 képviselők	 és	 bizottsági	
tagok	 tiszteletdíjáról	 szóló	 2/2016.	 (II.23.)	 önkormányzati	
rendelet	módosítására.	
A	rendelet	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
5./	Tari	Örökzöld	Óvoda	Óvodavezetői	munkaterve	2017/2018	
nevelési	évre.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Fercsik	Zsuzsanna	óvodavezető	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
6./	 Javaslat	 Tar	 víziközmű-	 és	 szennyvízrendszerének	
2018/2032	 évi	 Gördülő	 Fejlesztési	 Terve	 (GFT)	
véleményezésére	és	jóváhagyására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	



Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
7./	Előterjesztés	Javaslat	Concello	de	Boira	(Spain),	Obec	Kiarov	
(Slovakia)-Ipolykér,	 Mongiuffi	 Melia	 Municipality	 (Itali)	
településekkel	testvér-települési	kapcsolat	kialakítására.	
A	határozat	meghozatala:	minősített	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
																							Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
8./	Javaslat	Tar	község	közigazgatási	területén	kamerarendszer	
tervezésére	 és	 kivitelezésére	 tárgyban	 ismételt	 ajánlattételi	
felhívás	kiküldésére.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
																								Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	képviselő	
	
9./	 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	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
																								Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
10./	Egyebek	

 
 

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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 11. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-  186  /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 25.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
169/2017.(IX.20.)	határozata	
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda 2017/2018. nevelési 
évre vonatkozó Óvodavezetői munkaterve tájékoztatót, azt 
tudomásul veszi. 

 
 

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

 
 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 11. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

                Kis Zsoltné 
                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Fercsik Zsuzsanna Tari Örökzöld Óvoda vezetője 
2./	Irattár	
3./		hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
Iktatószám: 25- 187 /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 25.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
170/2017.(IX.20.)	határozata	
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 
11. §-a alapján –  Tar Vizi közmű- és 
szennyvízrendszerének   - beruházási tervből, felújítási 
és pótlási tervből álló 2018/2032 évekre szóló Gördülő 
Fejlesztési Tervet (GFT) jóváhagyja, az abban 
foglaltakkal egyetért.  
	
2./	 A	 Képviselő-testület	 felhatalmazza	 az	 ÉRV	 Észak-
magyarországi	 Regionális	 Vízművek	 Zrt-t,	 hogy	 az	
önkormányzat	helyett	térítésmentesen	elkészített	a	2018/2032	
évekre	 szóló	15	éves	Gördülő	 Fejlesztési	 Terv	 (GFT)	 a	Magyar	
Energetikai	 és	 Közmű-szabályozási	 Hivatal	 felé	 2017.	
szeptember	30-ig	benyújtsa.	
	
3./	 A	 Képviselő-testület	 felhatalmazza	 a	 polgármestert	 a	
véleményező	 nyilatkozat,	 beruházásról	 szóló	 nyilatkozat	 és	
meghatalmazás	 –	 aláírására	 és	 az	 ÉRV	 Észak-magyarországi	
Regionális	Vízművek	Zrt.	részére	történő	megküldésére.		
	
4./	 A	 Képviselő-testület	 utasítja	 a	 jegyzőjét,	 hogy	 intézkedjen	
annak	 érdekében	 hogy	 a	 Magyar	 Energetikai	 és	 Közmű-
szabályozási	 Hivatal	 igazgatási	 szolgáltatási	 díjainak	
mértékéről,	 valamint	 az	 igazgatási	 szolgáltatási,	 a	 felügyeleti	
díjak	 és	 egyéb	 bevételek	 beszedésére,	 kezelésére,	
nyilvántartására	 és	 visszatérítésére	 vonatkozó	 szabályokról	
szóló	 1/2014.	 (III.	 4.)	 MEKH	 rendeletben	 meghatározott	
igazgatási	szolgáltatási	díjak	a	Magyar	Államkincstár	10032000-
01714373	 számú	 előirányzat	 felhasználási	 keretszámlájára	 az	
alábbi	befizetési	jogcímek	szerint	befizetésre	kerüljenek	
	
	Ivóvízközmű	rendszer	(I-4-Á-4):	

a) GFT	jóváhagyása:	10.000	Ft.	(azaz	tízezer	forint)	
Szennyvíz	közműrendszer	(Sz-14-B-1):	

b) Beruházási	terv	jóváhagyása		 10.000	Ft.	(azaz	tízezer	forint)	
	
Határidő:	2017.	szeptember	25.	
Felelős:		



1.-3	pontok	vonatkozásában:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
4.	 pont	 vonatkozásában:	 Molnárné	 dr.	 Kontra	 Bernadett	
jegyző	
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 11. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

                Kis Zsoltné 
                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1 
3./	Szellő	Eszter	pü.i	ügyintéző	
4./	Bedőné	Bózsár	Zsuzsanna	pü-i	üi.	
5./	Irattár	
6./		hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-  188 /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 25.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
171/2017.(IX.20.)	határozata	
Tar	Község	Önkormányzatának	Képviselő-testülete	kinyilvánítja	
azon	 szándékát,	 hogy	Concello	de	Boiro	 (Spain),	Obec	Kiarov	
(Slovakia)-Ipolykér,	 Mongiuffi	 Melia	 Municipality	 (Itali)	
településekkel	testvér-települési	kapcsolatot	kíván	létesíteni.		
	
A	 képviselő-testület	 felkéri	 a	 polgármestert,	 hogy	 a	 testvér-
települési	 kapcsolatot	 szabályozó	 megállapodás	 aláírására	 és	
valamennyi	szükséges	intézkedés	megtételére.	
	
Határidő:	 	értelemszerű	
Felelős:		 	 polgármester		

	
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 11. 
                  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-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-  189/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 25.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
172/2017.(IX.20.)	határozata	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat Tar község közigazgatási 
területén kamerarendszer tervezésére és kivitelezésére 
tárgyban ismételt ajánlattételi felhívás kiküldésére” 
című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Tar község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tar község közigazgatási területén a  határozat 1. számú 
mellékletében foglaltak  figyelembevételével 
felhatalmazza a  polgármestert az ajánlattételi 
felhívás kiküldésére az  alábbi gazdasági szereplőknek: 
 
 a.) Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 3100 Salgótarján, Rákóczi ut 1-9.  
Aláírásra jogosult képviselő: Nádasdi Gyula  
email: kozpont@nadasdielektro.hu 
 
 b.) MINI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
3100 Salgótarján, Medves krt. 86.  
Aláírásra jogosult képviselő:  
Czipó Gáborné email: info@minibt.hu 
 
 c.) PROFILAN Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság  
3181 Karancsalja, Rákóczi út 212.  
Aláírásra jogosult képviselő: Andó István 
email: iroda@profilan.hu 
  

														2.)	 A	 Képviselő-testület	 felhatalmazza	 a	 polgármestert,	 hogy	 a	
beérkezett	ajánlatokat	a	felvázolt	műszaki	tartalom	figyelembe	
vételével,	 a	 legalacsonyabb	 összegű	 ellenszolgáltatás	 bírálati	
szempontja	 alapján	 bírálja	 el	 és	 a	 szerződést	 kösse	meg	 vele,	
majd	az	ajánlatkérés	eredményéről,	valamint	a		 megkötött	
szerződésről	tájékoztassa	a	Képviselő-testületet.	

														
Határidő:	folyamatos	
 
Felelős: polgármester 



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

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 11. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A	172/2017.(IX.20.)	önkormányzati	határozat	1.sz.	melléklete	

	
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,	Műszaki	leírás,	minőségi	és	teljesítési	követelmények:	
Ajánlatkérés	tárgya	és	meghatározott	műszaki	tartalma:	

Tar	 Község	 térfigyelő	 kamera	 rendszerének	 a	 kiépítése,	min	 4,0	Megapixeles	 IP	 kamerákkal,	
Wi-Fi	 5,8GHz-es	 és	 optikai	 jelátvitellel,	 az	 Önkormányzat	 épületébe	 elhelyezésre	 kerülő	 IP	
videó	szerverre	történő	rácsatlakoztatással.	

Az	ajánlatnak	tartalmaznia	kell:	
A	 kiviteli	 tervek	 elkészítését,	 az	 áramszolgáltatói	 230V-os	 csatlakoztatás	 engedélyezési	
eljárásának	lebonyolítását	és	költségeit.	
A	 kamera	 hálózat	 kiépítését,	 melynél	 a	 megfigyelt	 közterületeken,	 min	 150-200	 Pixel/m	
képfelbontást	 kell	 biztosítani,	 nappali	 és	 éjszakai	 fényviszonyokban	 is,	 mely	 alkalmas	 a	
gépjárművek	és	személyek	felismerhetőségére.	
A	 videó	 központ	 legalább	 32	 kamera	 képének	 a	 fogadására	 és	 távoli	 betekintésre	 legyen	
alkalmas,	 a	 későbbi	 kamera	bővítések	 fogadásának	a	biztosítására,	 és	a	 területileg	 illetékes	
Rendőrkapitányság	általi	valós	idejű	és	rögzített	kamera	képek	elérésére.	
A	videó	központ	képtárolási	idejét:	min	nyolc	napra	kell	méretezni.	
Az	ajánlatnak	egy	db	32”-os	FullHD	LED	monitort	kell	tartalmaznia.	
A	 térfigyelő	 kamera	 rendszer	 és	 a	 videó	 központ	 tápellátását,	 25	 perces	 áthidalással	 kell	
szünetmentesre	tervezni.	
Az	ajánlat	négy	kameraállomás	telepítését	kell,	hogy	tartalmazza.	
	
A	kamera	állomások	telepítési	helyszínei:	

a.)	Tar,	Szondy	Gy.	út	13	sz	előtt	lévő	0,4kV-os	villanyoszlop	
Megfigyelt	 terület:Pásztóról	 beérkező	 gépjármű	 forgalom	 és	 a	 Szondy	 úti	
buszmegálló	környezete	
1	db	sebesség	kijelző	telepítésének	ajánlata		
	

b.)	Tar,	Szondy	Gy.	út	178	sz	előtt	lévő	0,4kV-os	villanyoszlop	
Megfigyelt	 terület:21-es	 sz.	 főút	 felől	 beérkező	 gépjármű	 forgalom,	 és	 közúti	
kereszteződés.	

	
c.)	Tar,	887	hrsz	előtt	lévő	0,4kV-os	villanyoszlop	

Megfigyelt	terület:	A	játszótér	környezete	
	
d.)	Tar,	Szondy	út	92.	Önkormányzati	épület	

Megfigyelt	terület:	Az	útkereszteződés	és	közterület	környezete	
Az	 ajánlatnak	 tartalmaznia	 kell,	 a	 rendszeresen	 félévenként	 elvégzett	 karbantartás	
költségét.	
Az	ajánlat	adónak	nyilatkoznia	kell,	a	garancia	időtartamáról	és	feltételeiről.	



Megjegyzés:	A	feltüntetett	helyszínek	a	kameraképek	funkcióját	és	terület	lefedését	
megtartva,	kismértékben	változhatnak.	

Tervezési-kivitelezési	ajánlat	formája:	
A	 tervezett	 kameraállomásonkénti	 tételes	 költségvetés,	 anyag	 és	 díj	 valamint	 járulékos	
költségek	megbontásban.	

	
	
3.A	szerződés	meghatározása:	Tervezési-kivitelezési	szerződés.	
	
4.	A	szerződés	időtartama:	szerződéskötést	követő	60	nap.	Megrendelő	előteljesítést	elfogad.	
	
5.	A	teljesítés	helye:		Tar	Község	közterületei	
	
6.Az	ellenszolgáltatás	teljesítésének	feltételei:	
A	térfigyelő	kamerarendszer	eredményes	üzembe	helyezését	követően,	egy	db	számla	benyújtására	
van	lehetőség.	
Az	 ellenérték	 kiegyenlítése,	 a	 számla	 igazolt	 kézhezvételétől	 számított	 30	 napon	 belül	 átutalással	
történik.	
Késedelmes	 fizetés	 esetén	 az	 Ajánlatkérő	 a	 Ptk.	 301/A.	§	 (2)	 bekezdése	 szerint	 meghatározott	
mértékű	késedelmi	kamatot	fizet	a	Vállalkozónak.	
	
7.	 A	 dokumentáció	 rendelkezésre	 bocsátásának	 módja,	 annak	 beszerzési	 helye	 és	 pénzügyi	
feltételei	
	
Ajánlatkérő	nem	készített	dokumentációt.	Az	ajánlatadáshoz	szükséges	információkat,	az	ajánlattételi	
felhívás	tartalmazza.	
	
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	
	
9.	A	számlázás	módja:	
A	térfigyelő	kamerarendszer	eredményes	üzembe	helyezését	követően,	egy	db	számla	benyújtására	
van	lehetőség.	
Az	 ellenérték	 kiegyenlítése,	 a	 számla	 igazolt	 kézhezvételétől	 számított	 30	 napon	 belül	 átutalással	
történik.	
	
10.	Az	ajánlattétel	benyújtási	határideje:	2017.	szeptember	29.	09:00	óra	
	
11.Az	ajánlattétel	benyújtásának	címe:	személyesen	vagy	postai	úton	a	Tar	Község	Önkormányzata,	
3073	Tar,	Szondy	út	György	út	92.-re	címezve.	
Postai	küldemények	elirányításából,	elvesztéséből	eredő	összes	kockázat	az	ajánlattevőt	terheli.	Az	
ajánlattevő	 felelőssége,	 hogy	 ajánlata	 megfelelő	 csomagolásban,	 formában	 és	 időben	 kerüljön	
benyújtásra.	 Ajánlatkérő	 csak	 az	 előírt	 határidőig	 a	 megjelölt	 helyre	 leadott	 ajánlatokat	 tudja	
értékelni.	 Ajánlatkérő	 az	 ajánlatot	 akkor	 tekinti	 határidőn	 belül	 benyújtottnak,	 ha	 annak	
kézhezvétele	 az	 ajánlattételi	 határidő	 lejártáig,	 a	 bontás	 megkezdéséig	 megtörténik.	 Az	
ajánlattételi	határidő	leteltét	követően	benyújtott	ajánlat,	mint	elkésett	ajánlat,	érvénytelen.	
	
12.	Az	ajánlat	elbírálásának	várható	határideje:	2017.	szeptember	29.	



	
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:	

		
14.	Ártárgyalás	lehetőségét	fenntartom.	
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-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-   190 /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 25.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
173/2017.(IX.20.)	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 11. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A 173/2017. (IX.20.) önkormányzati határozat 1.sz. melléklete 

 
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 helyszíni bejárás alapján 
 

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 29. 09:00 
 
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 a 322699 azonosító számú „az 
adósságkonszolidációban  nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása”  tárgyú építési  tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására irányuló 
beszerzéshez az ajánlattételre  felhívandók kiválasztására”. 
 
Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2017. szeptember 29. 
 
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 
 
14. Ártárgyalás lehetőségét fenntartom. 
 
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. 
 



 


