
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-118     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2018.(VI.6.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
június 6-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./ 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: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energiakorszerűsítés” VP—6-
7.4.1.1-16 kódszámú célterületére a 392.hrsz-ú, 3073 
Tar, Kossuth út 2. szám alatti ingatlan felújítására 
„Tari Civil Ház felújítása” című pályázat 
benyújtásáról szóló 2., illetve 3. pontja a 1924646608 
irat azonosítójú támogatási okirat figyelembevételével, 
módosítása. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése 
a Zagyva mentén” című támogatott projekt 
megvalósítása érdekében külön megállapodás 
aláírására. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a Tar belterület Szondy György út 80., 656 
hrsz-ú ingatlan megvásárlására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 



 
5./ Javaslat a VP6-19.2.1.-18-6-17 kódszámú, Közösségi 
célú beruházások támogatása című helyi felhívás 
tárgyában, a Tari Civil Ház belső korszerűsítése és 
akadálymentesítése projekt címmel pályázat 
benyújtására. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 
azonosítószámú „Tari házi orvosi rendelő épületének 
felújítása” című pályázat vonatkozásában ajánlattételi 
felhívás elfogadására a projekt eszközeinek 
beszerzésére. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat Ferenczik Renáta kérelmének 
megtárgyalása a 903/A hrsz-ú ingatlanra fennálló 
elővásárlási jog vonatkozásában. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Zárt ülés napirendje 
 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testülete által alapított kitüntető címekről és díjakról 
szóló 2/2017.(I.19.) rendelet alapján „Tar Településért” 
Emlékplakett Díj adományozására. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség  
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2.)Hirdető tábla 

 
 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 119    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2018.(VI.6.) 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:Tanka-PIDÓ 
Kft., 2112 Veresegyház Szadai út 3. 

2.)         MASTER RIDE Kft., 3373 Besenyőtelek Dózsa    
                                                                      Gy. út 711 hrsz. 

      3.)         Megyeri Kovács Kft., 1044 Budapest Fadrusz                
                   János u.22. 
      Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

 
A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár 
3.)Hirdető  

 
 



 
A 99/2018.(VI.6.) 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 

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 szükség esetén helyszíni bejárás alapján 

4. A szerződés meghatározása: szerződés 

5. A szerződés időtartama: Határozott, 2018. november 05. Megrendelő előteljesítést 
elfogad. 

6. A teljesítés helye: 

3073 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: 2018. június 18., 14:00 

11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
12 Az ajánlattétel benyújtásának módja: 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy 
személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu). 

A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb ár. 

Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét, illetve az 
ajánlati árat , ajánlati kötöttség időtartamát (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2018. június 18. 

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. 

Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem 
releváns. 

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, 2018. június ………….. 

Turopoli Zsolt 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 120    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2018.(VI.6.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közzösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energiakorszerűsítés” 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 2., illetve a 3. pontját a 1924646608 irat azonosítójú 
támogatási okirat figyelembevételével az alábbiak szerint 
módosítja: 

„2. A felújítás forrásösszetétele: 

 Megítélt támogatás összege:  18.053.320 Ft 

 Saját erő összege:     4.405.880 Ft 

 Összesen:    22.459.200 Ft 

 azaz, huszonkettőmillió-négyszázötvenkilencezer-
kettőszáz forint. 

3. A Képviselő-testület a saját erő összegét 4.405.880 Ft 
összegben biztosítja a költségvetése terhére.” 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár 
3.)Hirdető  



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-121     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2018.(VI.6.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című támogatott projekt megvalósítása 
érdekében a külön megállapodás aláírására vonatkozó 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. A képviselő-testület a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című támogatott projekt  tárgyában - a 
határozat mellékletét képező tartalmú- a külön 
MEGÁLLAPODÁST jóváhagyja, felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására, 
továbbá valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy az 1./ pont szerinti megállapodásban foglaltak 
hatályosulását és megvalósulását kísérje figyelemmel. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy döntéséről értesítse a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Hivatalát, valamint a konzorcium tagjait: Szurdokpüspöki 
Község Önkormányzatát, Alsótold Község 
Önkormányzatát, Kozárd Község Önkormányzatát, Pásztó 
Városi Önkormányzatot. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
             jegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár 
3.)Hirdető  

 



A 101/2018. (VI.6.) önkormányzati határozat melléklete 

Támogatási szerződés száma: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
Konzorciumvezető: Tar Község Önkormányzata 

 

 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek és 
közbeszerzési eljárásainak megvalósítására 

1. Preambulum 

A Konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi 
identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívására TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosító számon 
regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 
Irányító Hatósága (a továbbiakban Támogató) a 2017. 12. 20. kelt támogatói döntése alapján 
támogatásban részesített. 

A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén (továbbiakban Projekt), 
amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést kötött a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek. A 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tartalmával és céljával összhangban Projekt 
megvalósítása érdekében szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve 
testület(ek)ről az Együttműködő  Felek az alábbiakról állapodnak meg:  

 

2. Együttműködő Felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

Szervezet neve: Tar Község Önkormányzata (Konzorcium vezető) 

Postacím: 3073 Tar, Szondy György út 92. 

Székhely: 3073 Tar, Szondy György út 92. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735342 

Adószám: 15735344-2-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Turopoli Zsolt 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11741024-15735344-10070004 

 



Szervezet neve: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata (Konzorciumi tag) 

Postacím: 3064 Szurdokpüspöki, Béke utca 3. 

Székhely: 3064 Szurdokpüspöki, Béke utca 3. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735331 

Adószám: 15735337-2-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Pintér Miklós Ervin 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11741024-15450913 

 

 

 

Szervezet neve: Alsótold Község Önkormányzata (Konzorciumi tag) 

Postacím: 3069 Alsótold, Szabadság út 6. 

Székhely: 3069 Alsótold, Szabadság út 6. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

450834 

Adószám: 15450834-1-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Sándor Szandra Éva 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11741024-15450834 

 

Szervezet neve: Kozárd Község Önkormányzata (Konzorciumi tag) 

Postacím: 3053 Kozárd, Fő út 12. 



Székhely: 3053 Kozárd, Fő út 12 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

452685 

Adószám: 15452685-1-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Hajasné Banos Márta 

Számlavezető neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12026609-00125169-00100003 

 

Szervezet neve: Pásztó Városi Önkormányzat (Konzorciumi tag) 

Postacím: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 

Székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735319 

Adószám: 15735313-2-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dömsödi Gábor 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11741024-15450827-10430020 

 

 

3. Együttműködés a projekt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiben 

 

3.1. A Konzorciumi tagok, mint ajánlatkérők meghatalmazzák a Konzorcium vezetőjét - mint más 
ajánlatkérőt - hogy a Projekt keretében szükséges közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzések tekintetében a szükséges ajánlatokat – amennyiben releváns – a Konzorciumi 
tagok részére is szerezze be – konzorciumi tagonként biztosítva a részekre történő 
ajánlattételt-, a szerződések előkészítését végezze el. Konzorcium vezetője a jelen pontban 
foglaltakat elvállalja. 
 

3.2. A Felek rögzítik, hogy a Konzorcium vezetője a 3.1. pontban megnevezett beszerzési 
eljárások lefolytatása során Tar Község Önkormányzatának hatályos Beszerzési 



Szabályzatában foglaltak szerint jár el azzal a különbséggel, hogy a Konzorciumi tagok 
részére történő beszerzések tekintetében az eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplők kiválasztását, valamint az eljárást lezáró döntést a beszerzésben érintett 
Konzorciumi tagok hatályos Beszerzési Szabályzata szerinti döntéshozó(k) hozzák meg. 

4. Együttműködés a projekt közbeszerzéseiben 

4.1. A Konzorciumi tagok - mint ajánlatkérők - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.)  29. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján meghatalmazzák a 
Konzorcium vezetőjét - mint más ajánlatkérőt - hogy a Projekt keretében szükségessé váló 
közbeszerzési eljárást/eljárásokat a Konzorciumi tagok javára lefolytassa.  

 
4.2. A Konzorcium vezetője vállalja, hogy a közbeszerzési eljárást/eljárásokat a Kbt., a vonatkozó 

jogszabályok, valamint a Projekt Támogatási szerződésben foglaltak figyelembevételével a 
Konzorciumi tagok - mint ajánlatkérők - nevében lefolytatja. Az eljárásban biztosítja a 
részajánlattétel lehetőségét, és a rész-ajánlat tárgyát és mennyiségét úgy határozza meg, 
hogy minimum egy-egy Konzorciumi tagot érintően egy-egy részajánlat tételre biztosít 
lehetőséget. 

 
 

4.3. A Felek rögzítik, hogy a Konzorcium vezetője a közbeszerzési eljárás/eljárások lefolytatása 
során Tar Község Önkormányzatának hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak 
szerint jár el azzal a különbséggel, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentum elfogadását, az eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplők 
kiválasztását valamint az eljárást lezáró döntést (a releváns részajánlatok tekintetében) a 
közbeszerzésben érintett Konzorciumi tagok hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerinti 
döntéshozó(k) hozzák meg. 

5. Záró rendelkezések 

5.1. Jelen Megállapodás 5 oldalon és 6 db eredeti példányban készült.  

5.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodást megküldi a Támogató részére.  

5.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

5.4. Konzorcium vezetője vállalja, hogy az eljárási cselekmények – helyszíni szemle, ajánlatok 
bontása, bíráló bizottsági ülések, hiánypótlás, stb. – időpontjáról az Konzorciumi tagok 
képviselőjét folyamatosan tájékoztatja, aki jogosult az eljárási cselekményeken, illetve az 
eljárás során közreműködő bíráló bizottság ülésein tanácskozási joggal részt venni. 

5.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Salgótarjáni Járásbíróság, illetve 
annak hatásköre hiányában (értékhatártól függően) a Balassagyarmati Törvényszék 
illetékességét kötik ki.   

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

 



   

Konzorcium Vezetője 

 

.............................................. 

Turopoli Zsolt 

polgármester 

.............................................. 

Tar Község 
Önkormányzata 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 

 

.............................................. 

Sándor Szandra Éva 

polgármester 

.............................................. 

Alsótold Község 
Önkormányzata 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

………………………… 

Konzorciumi Tag 

 

.............................................. 

Dr. Hajasné Banos Márta 

polgármester 

.............................................. 

Kozárd Község 
Önkormányzata 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

 

 

Konzorciumi Tag 

 

 

.............................................. 

Dömsödi Gábor 

polgármester 

.............................................. 

Pásztó Város 
Önkormányzata 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 

 

 

.............................................. 

Pintér Miklós Ervin 

polgármester 

.............................................. 

Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzata 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

………………………… 



 
 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 117    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2018.(VI.6.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta a „ Javaslat  

a Tar belterület Szondy György út 80. , 656 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlására” vonatkozó javaslatot és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
3/2010.(II.12.) számú 13.§-ban foglalt hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza:  

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Tuza Veronika (3073 Tar Szondy György út 80/A) 
eladótól a Tar belterület 3073 Tar Szondy György út 
80. (656 hrsz.) szám alatt nyilvántartott, - 0.1477 ha 
területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési 
ágú - tehermentes ingatlant 1.000.000 Ft vételáron (azaz 
egymillió forint) faluház céljára megvásárolja. 
  

2.) Tar Község Önkormányzatának képviselő-testület a 
vételárat átutalás útján fizeti meg. 
 

3.) A képviselő-testület az ingatlanvásárlás költségeit 2018. 
évi költségvetésében biztosítja.  
 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
ingatlan adásvételi szerződés aláírására. Az adásvételi 
szerződés ellenjegyzését, valamint az adásvételi ügyletből 
fakadó földhivatali és egyéb ügyintézés során az 
önkormányzat képviseletét állandó megbízás keretében dr. 
Bárányi Gyula ügyvéd látja el.  
 



5.) A Képviselő-testület a megvásárolt ingatlant 
forgalomképes vagyontárgyak közé sorolja és 
felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az ingatlanvagyon-
kataszterbe vezesse be.  
Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, 
hogy a változás átvezetésére Tar Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének – az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló  3/2010.(II.12.) 
önkormányzati rendelete mellékletére vonatkozó 
módosítást készítse elő. 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 9. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár 
3.)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-  111   /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2018.(VI.6.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Javaslat a VP6-19.2.1.-18-6-17 
kódszámú, Közösségi célú beruházások támogatása  
című helyi felhívás tárgyában, a Tari Civil Ház belső 
korszerűsítése és akadálymentesítése projekt címmel 
pályázat benyújtására” című javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-
19.2.1.-18-6-17 kódszámú, Közösségi célú beruházások 
támogatása című, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
LEADER HACS tagtelepülésén, Taron pályázatot nyújt 
be. 

2.) A projekt címe: Tari Civil Ház belső korszerűsítése és 
akadálymentesítése 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
11.764.706 Ft összegre nyújt be pályázatot, melyhez a 
1.764.706 Ft önerőt (15 %-ot) biztosítja költségvetésében. 

4.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a projekt 
megvalósításának befejezésétől számított 5 évig a 
fenntartási kötelezettséget vállalja. 

5.) A projekttel érintett ingatlan adatai: 3073 Tar Kossuth út 
2., 392 hrsz. 

6.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumokat, 
nyilatkozatokat, együttműködési megállapodásokat 
megkösse. 
Határidő: pályázati felhívás értelmében 
Felelős: polgármester        

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

 
 

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
 



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
 
Tar, 2018. június 21. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2./ Pályázati anyag 
3.)Irattár 
4.)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 122    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
104/2018.(VI.6.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-
00010 azonosítószámú Tari házi orvosi rendelő 
épületének felújítása című pályázat  vonatkozásában 
ajánlattételi felhívás elfogadására a projekt 
eszközeinek beszerzésére” javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 
 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosítószámú „Tari 
házi orvosi rendelő épületének felújítása” című 
pályázat vonatkozásában ajánlattételi felhívás 
elfogadására a projekt eszközeinek beszerzésére a 
határozat 1. melléklete szerinti ajánlattételi felhívást teszi 
közzé. 
 

1.) Az	ajánlattételi	felhívás	megküldésre	kerül:	

a.)	 Ágasvári	Sándor	egyéni	vállalkozó,	3073	Tar	Szondy	
György	út	105.	
b.)	 Szpisák	Zsolt	egyéni	vállalkozó	3074	Sámsonháza	
Petőfi	út	57.	
c.)	 Dudás	Csaba	egyéni	vállalkozó	3060	Pásztó	Fő	út	137.	
I.	em.	5.	ajtó	

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  Az ajánlatok kiküldési határideje 2018. 
június 08. 

 
 
 
 
 



 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár 
3.)Hirdető 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



A 104/2018.(VI.6.) önkormányzati határozat 1.sz. 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 polgármester 

 
2. Beszerzés tárgya:  TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosítószámú „Tari 

házi orvosi rendelő épületének felújítása című pályázat 
keretében eszközbeszerzés 

  
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Tar Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 
azonosítószámú „Tari házi orvosi rendelő épületének felújítása” című pályázat keretében.  
A támogatott projekt megvalósításához, valamint a szolgáltatás korszerű fejlesztéséhez 
szükséges az eszközbeszerzés a csatolt eszközlista szerint. 
 
4. A szerződés meghatározása:  szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: határozott idejű, a támogatási szerződéssel összefüggésben a 
mérföldkő határnapja 

6.A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye 
 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A kifizetés 15 napos fizetési határidő 
alkalmazásával banki átutalással történik. 
 

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: az ajánlatkérő rész-számlázásra nem biztosít lehetőséget. 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. június 18. 14:00 

11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92. 
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy 
személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu).	
 



A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb ár. 
 
Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét, illetve az 
ajánlati árat , ajánlati kötöttség időtartamát (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 
 
13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2018. június 18. 
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. 

 
Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem 
releváns. 
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, 2018. június ……. 

       Turopoli Zsolt 
       polgármester 

 
 

 
 

 
 

 



 Eszköz megnevezése db 

8,9 Íróasztal (orvosi), számítógép asztal-1800*1800 beülő kialakításával 2 mm -es 
élzárással állítható fém lábakon klaviatúra tartóval. Anyaga: 28 mm-es bútorlap 
(duplungolva) Szín: 9614 lyon dió. Íróasztal részeként 1 db görgős, fiókos konténer, 
korpusz 0,4 mm-es élzárással, frontok 2 mm-es élzárással, zárható fiókokkal, 
mérete 600*350*550, Anyaga: 18 mm-es bútorlap. Szín: 9614 lyon dió. 3 fiókos. 
Fogantyú: fém. 

1 

10 Kartonozó szekrény-1750*1900*500, a korpusz 0,4 mm élzárással, a frontok 2 mm-
es élzárással, fém lábakon, minden fiók zárható legyen, a fiókok csillapított 
csukódással, 37 fiókkal, maximum 40 fiók. (a fiókok belmérete 450*270)  Anyaga: 
18 mm-es bútorlap, HDF fehér hátlappal. Szín: 9614 lyon dió. Fogantyú: fém. 

1 

12 Eszközszekrény- üveges , akár gyógyszer tátolására is alkalmas legyen, 
1750*600*500, a szekrény osztott, felső része üveges, alsó része teli ajtós (polcos), 
zárható, fém lábakon, Anyaga: 18 mm-es bútorlap, HDF színazonos. Szín: 9614 
lyon dió. Fogantyú: fém. 

1 

21  Íróasztal (védőnői) , számítógép asztal-1800*1800 beülő kialakításával 2 mm -es 
élzárással állítható fém lábakon klaviatúra tartóval. Anyaga: 28 mm-es bútorlap 
(duplungolva) Szín: 9614 lyon dió. Íróasztal részeként 1 db görgős, fiókos konténer, 
zárható fiókokkal, korpusz 0,4 mm-es élzárással, frontok 2 mm-es élzárással , 
mérete 600*350*550, Anyaga: 18 mm-es bútorlap. Szín: 9614 lyon dió. 3 fiókos. 
Fogantyú: fém. 

1 

22 Kartoték szekrény (10 fiókos, zárható) (védőnői)-1500*800*500, fiókok zárhatóak, 
csillapított csukódással legyenek, fém lábakon, HDF fehér színben,  a korpusz 0,4 
mm-es élzárással, frontok 2 mm-es élzárással. Anyaga: 18 mm-es bútorlap. Szín: 
9614 lyon dió. Fogantyú: fém. 

1 

23 4 részes pólyázóasztal, 1800*1300*850, alsó része zárható ajtókkal, 1 polccal, fém 
lábakon, Anyaga: 18 mm-es bútorlap. Szín: 9614 lyon dió. Oldalsó és fej felőli 
részénél magasítva a biztonság végett, Fogantyú: fém. 

1 

24 Tárolószekrény (alsó, felső fiókos)850*900*500, felül 2 fiókkal, alul 2 teli ajtó 
polcos kivitelben, fém lábakon, a korpusz 0,4 mm-es élzárással, frontok 2 mm-es 
élzárással. Anyaga: 18 mm-es bútorlap. Szín: 9614 lyon dió. Fogantyú: fém. 

1 

25 mosogató szekrény- 850*900*600, fehér 28-38 mm-es munkalappal, alsó része 2 
ajtós kivitelben, 2 medencés, inox tálcás, fém lábakon, hátul vízzáró szegéssel, 
korpusz 0,4 mm-es élzárással, frontok 2 mm-es élzárással. Anyaga: 18 mm-es 
bútorlap. Szín: 9614 lyon dió. Fogantyú: fém. 

1 

 
A végösszeg tartalmazza az anyagköltséget, gyártási költséget, szállítási költséget, 
beszerelési költséget! További műszaki pontosítás lehetséges, egyeztetést biztosítunk. 

Tar, 2018. június ……. 

       Turopoli Zsolt 
       polgármester 

 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 123    /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 11.sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
105/2018.(VI.6.) határozata 

 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte a „Javaslat Ferenczik Renáta kérelmének 
megtárgyalása a 903/A hrsz-ú ingatlanra fennálló 
elővásárlási jog vonatkozásában” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy a  tulajdonában lévő 903 hrsz-ú 
ingatlanon található 903/A hrsz-ú felépítmény adásvétele 
esetén elővásárlási jogáról lemond. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. július 18. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár 
3.)Hirdető 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


