
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25- 201/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 26.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
174/2017.(X.19.)	határozata	
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	a	2017.	október	
19-i	ülésén	az	alábbi	napirendeket	tárgyalja:	
	
1./	 Javaslat	 „A	 TOP-3.2.1-16	 Kódszámú,	 Tari	 Művelődési	 Ház	
energetikai	 korszerűsítése	 kapcsán	 a	 Tar	 Község	
Önkormányzata	 és	 Nógrád	 Megyei	 Önkormányzati	 Hivatal	
közötti	konzorciumi	megállapodás	megkötésére.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
2./	 Javaslat	 „A	 TOP-3.2.1-16	 kódszámú,	 Tari	 Művelődési	 Ház	
energetikai	 korszerűsítése	 tárgyban	 „	 Tari	 Művelődési	 Ház	
energetikai	felújítása	című	pályázat	benyújtására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
3./	 Javaslat	 az	 Önkormányzati	 épületek	 energetikai	
korszerűsítése,TOP-3.2.1-16	 kódszámú	 Tari	 Művelődési	 Ház	
energetikai	 korszerűsítése	 című,	 ajánlatételi	 felhívás	
elfogadására,	 projektterv	 elkészítésére,	 valamint	 a	 pályázat	
benyújtására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
																									Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
4./	Javaslat	a	VP-6-7.4.1.1-16	kódszámú	pályázat	benyújtásáról	
szóló	85/2016.(IV.26.)	számú	határozat	módosítására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
5./	 Javaslat	 a	 322699	 azonosító	 számú	 „Az	
adósságkonszolidációban	 nem	 részesült	 települési	
önkormányzatok	fejlesztéseinek	támogatása”	tárgyú	beruházás	
kivitelezésére	vonatkozó	ajánlattételi	eljárás	eredménytelenné	
nyilvánítására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	



Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
6./	Javaslat	az	ÉRV	Zrt.	által	2013/1.félévben		2013/2	félévben,	
és	a	2014/2	félévében	biztosított	fejlesztési	forrás	átadására	a	
Dél-Nógrádi	Vízmű	Kft.	részére.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
																									Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	

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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. november 14. 
 
                  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: 25-202 /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 26.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
175/2017.(X.19.)	határozata	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tar Község Önkormányzata 
polgármesterének javaslatát és az alábbi határozatot hozza 
„A TOP-3.2.1-16. Kódszámú, Tari Művelődési Ház 
energetikai korszerűsítése című felhívásra vonatkozóan. 
 
1./  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tar 
községben megvalósuljon. 
 
2./  A projekt megvalósításához támogatási forrást 
kíván igénybe venni az Önkormányzat, tehát az 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
elnevezésű, Tari Művelődési Ház energetikai 
korszerűsítése című , TOP-3.2.1-16 azonosítószámú, 
100%-os támogatási intenzitású pályázaton részt kíván 
venni konzorciumi formában. A konzorcium tagjai: Tar 
Község  Önkormányzata és Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal. 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a konzorciumi megállapodás megkötésére, 
mely konzorcium gesztora Tar Község Önkormányzata. 

 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a konzorcium 
vezetőt a TOP-3.2.1-16  azonosítószámú, Tari 
Művelődési Ház energetikai korszerűsítése című  
támogatási kérelem előkészítésével, a gazdasági szereplők 
ajánlattételre való felhívásával és a kapcsolódó 
szerződések aláírásával. 
Határidő: Pályázati felhívás értelmében 
Felelős:     polgármester 
                  jegyző 

 
	

 



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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. november 14. 
 
                  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-   203/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 26.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
176/2017.(X.19.)	határozata	

	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ” A TOP-3.2.1-16. kódszámú 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
tárgyban” Tari Művelődési Ház energetikai felújítása 
című pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot, és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1./ Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-
3.2.1-16. Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése témakörben (A felhívás kódszáma: TOP-
3.2.1-16.), Tari Művelődési Ház energetikai felújítása 
címmel pályázatot nyújt be. 
  
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos további intézkedéseket tegye 
meg annak érdekében, hogy a pályázat a pályázati felhívás 
értelmében az előírt határidőre és tartalommal 
megérkezzen a kiíróhoz. 
Határidő: pályázati felhívás értelmében 
Felelős:  polgármester 
               jegyző 

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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. november 14. 
 
                  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: 25-204/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 26.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
177/2017.(X.19.)	határozata	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „JAVASLAT az Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.1-16 kódszámú, 
Tari Művelődési Ház energetikai korszerűsítése című, 
ajánlattételi  felhívás elfogadására, projektterv 
elkészítésére, valamint a pályázat  benyújtására ”  
tárgyú javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
JAVASLAT az Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése, TOP-3.2.1-16 kódszámú, Tari 
Művelődési Ház energetikai korszerűsítése című, 
ajánlattételi  felhívás elfogadására, projektterv 
elkészítésére, valamint a pályázat  benyújtására ” 
vonatkozóan az  ajánlattételi felhívást a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
2.)   Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 

 a.) Future Plans Hungary Kft. 1212 Budapest Bajcsy -
Zsilinszky út 93. 4 

  e-mail:  vida.daniel@futureplans.hu 
 b.) Planet Energy Magyarország Kft. 1042 Budapest 
Árpád út 51-53/A. 
  e-mail:  info@planetenergy.hu 

c.) T-Projekt Hungary Kft. 7182 Závod Székely út 
141. 

  e-mail:   tamas@naszradi.hu 
3.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
az ajánlattételi felhívást e-mailben  továbbítsa a 2.) 
pontban megjelölt szervezetek részére. 

Felelős: polgármester 
              jegyző 

Határidő: Képviselő-testületi ülést követően 
	

 



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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. november 14. 
 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.sz. melléklet a 177/2017. (X.19.) számú határozathoz 

 
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 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai 
      korszerűsítése pályázathoz kapcsolódóan, a 
pályázat       előkészítése és megvalósítása 
vonatkozásában az alábbi       feladatok elvégzése: 

A./ Projekt előkészítési tevékenységekhez kapcsolódóan: 
1. Projektterv és szakmai mellékleteinek elkészítése beleértve: 

- 7/2006.(V.24.) TNM rendelet szerinti számítások a fejlesztés előtti állapotra, valamint 
Épületenergetikai Tanúsítvány a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan a 176/2008.(VI.30.) 
Korm.rendelet szerint , 
- 7/2006.(V.24.) TNM rendelet szerinti számítások a tervezett állapotra, 

- Épületenergetikai átvilágítás ( amennyiben releváns) 
- Pályázati Felhívás által előírt formában és tartalommal elkészítendő projektterv kidolgozása, 
valamint a pályázat beadását követően a hiánypótláshoz, esetlegesen szükséges átdolgozása az 
alábbi mellékletekkel: 

* Energetikai melléklet 
* Indikátorszámítás 

* Projekt közbeszerzési ütemterve ( amennyiben releváns) 
* Projekt megvalósítás ütemterve 

* Nyilatkozatok 
* Napelemes rendszer igénybejelentése az áramszolgáltató felé (amennyiben releváns) 

2. A kivitelezés beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásához szükséges tendertervek 
elkészítése, illetve a projektterv műszaki tervekhez kapcsolódó mellékletei. 

B./ Projekt megvalósítási tervékenységekhez kapcsolódóan : 
1. Egyéb szakértői szolgáltatás a projekt megvalósítása alatt: 

- Mérnöki szakértői feladatok, energetikai tanácsadás. 
-Záró épületenergetikai tanúsítvány elkészítése. 

-Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése. 
- Település intézményei épület energetikai adatainak NéeR-ben történő rögzítése. 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 



Magában foglalja a 2.) pontban rögzített feladatokat. 

4. A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 
5. A szerződés időtartama: 2.) pontban megjelölt feladtok teljesítéséig. 

             
6.A teljesítés helye: 3073 Tar Szondy György út 92. 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a megbízott által kiállított számla ellenében a kézhezvételt 
követő 30 napon belül banki átutalással teljesíti. 
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 igazolása. 

9. A számlázás módja: 

 A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az elvégzett feladatok teljesítését követően 
történik. 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2017.  október 26.   14:00 óra 
11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 

12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: személyesen a 3073 Tar Szondy György út 92. 
szám alatt, vagy e-mailen a titkarsag@tarkozseg.hu 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2017. október 27. 
14. 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 

Tel.: 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- 191/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 26.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
178/2017.(X.19.)	határozata	
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” VP-6-7.4.1.1-16 
kódszámú felhívás 2. számú célterületére a 392 hrsz-ú, 
3073 Tar, Kossuth út 2. szám alatti ingatlan felújítására 
„Tari Civil Ház felújítása” –című pályázat benyújtásáról 
szóló 85/2016.(IV.26.) számú határozatának 2., illetve 3. 
pontját a 1863295048 irat azonosítójú támogatási okirat 
figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja: 
„ 2. A felújítás forrásösszetétele: 
						Megítélt	támogatás	összege:		17.050.358,-	Ft	
						Saját	erő	összege:	 	 		5.408.842,-	Ft		

										Összesen:		 	 	 22.459.200,-	Ft		
azaz	huszonkettőmillió-négyszázötvenkilencezer-kettőszáz	
forint	
3. A Képviselő-testület a saját erő összegét 
5.408.842 Ft összegben biztosítja, melyet a költségvetési 
rendeletében megtervez és jóváhagy.” 
Határidő:		 értelemszerű		
Felelős:		 polgármester	

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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. október 26. 
                  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- 205/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 26.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
179/2017.(X.19.)	határozata	
Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete	
megtárgyalta	 a	 Javaslat	 a	 322699	 azonosító	 számú	 „Az	
adósságkonszolidációban	 nem	 részesült	 települési	
önkormányzatok	 fejlesztéseinek	 támogatása”	 tárgyú	
beruházás	 kivitelezésére	 vonatkozó	 ajánlattételi	 eljárás	
eredménytelenné	 nyilvánítására	 c.	 előterjesztést	 és	 az	 alábbi	
határozatot	hozza:	

1./Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete	 a	
70/2016.	 (IV.20.)	 számú	 határozatával	 jóváhagyott	 Beszerzési	
szabályzatának	 III.	 pont	 4	 pontja	 értelmében	 –	 Az	
adósságkonszolidációban	 nem	 részesült	 települési	
önkormányzatok	 fejlesztéseinek	 támogatása”	 tárgyú	
beruházás	 kivitelezésére	 vonatkozó	 beszerzési	 eljárást	
eredménytelennek	nyilvánítja,	mivel	az	alábbi	felkért	gazdasági	
szereplők:	

-Swietelsky	Magyarország	Kft.1072.	Budapest,	Rákóczi	út	42	

-Swietelsky	Építő	Kft.	1072.	Budapest,	Rákóczi	út	42	

-HEDO	Kft.3261.	Abasár,	Pf.	16.		

közül	egyik	ajánlattevő	sem	tett	az	ajánlatkérő	rendelkezésére	
álló	anyagi	fedezet	mértékére	tekintettel	megfelelő	ajánlatot.	

	

2./	 A	 Képviselő-testület	 utasítja	 a	 tisztségviselőit,	 hogy	 a	
következő	 testületi	 ülésre	 a	 tárgyi	 beszerzésre	 kapcsán	 a	
megismételt	 ajánlattéli	 felhívásra	 vonatkozó	 előterjesztés	
készítse	el	és	nyújtsa	be	a	képviselő-testület	elé.	
Határidő:		 szöveg	szerint	
Felelős:		 szöveg	szerint	

	
 

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



 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. november 14. 
 
                  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: 25-206  /2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 26.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
180/2017.(X.19.)	határozata	

	
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat az ÉRV Zrt. által 2013/1 
félévben, 2013/2. félévében, és a 2014/2 félévében 
biztosított fejlesztési forrás átadására a Dél-Nógrádi 
Vízmű Kft. részére” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1.) Tar község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja és egyetért azzal, hogy ÉRV. Zrt. által 
átadott 2013/1 félévi, 2013/2 félévi, és 2014/2 félévi 
fejlesztési forrás összesen 4.260.622,-Ft (azaz négymillió-
kettőszázhatvanezer-hatszázhuszonkettő forint) átutalásra 
kerüljön a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 11741024-20020347-
00000000 számlájára. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban szerinti összeg 
átutalásáról intézkedjen. 
Határidő:  2017. november 15. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. november 14. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

                Kis Zsoltné 
                             ig.főmunkatárs 
                        
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző helyben 
3./ Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző helyben 
4./	Irattár	
5./		hirdető	tábla	


