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Iktatószám: ….............../2018. 
 

16. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 3-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 
 
Jelen vannak: 
Turopoli Zsolt    polgármester 
Bognár Balázs    alpolgármester 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József    képviselő 
 
Meghívottak: 
Nagyné Kis Anita   aljegyző 
Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket.  
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 4 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt, Balog László és 
Dr. Román Kinga képviselők jelezték távolmaradásukat az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Az alábbi napirendeket javasolom megtárgyalni a Képviselő-testületnek: 
 
1./Javaslat Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 
keretében, a 372351 azonosítószámon nyilvántartott, a 3073 Tar, Szondy György út 92. 
szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási munkák (burkolat bontása, 
betonozási és burkolási munkák) (hajópadló burkolat) lerakása tárgyában kivitelező 
kiválasztására ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./Javaslat a FŐNIX MMK Korlátolt Felelősségű Társaság (2093 Budajenő, Szőlőhegyi 
út 8)-gal kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 
 
Turopoli Zsolt  alpolgármester szavazásra bocsátja a  napirendi javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
146/2018.(VIII.3.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
augusztus 3-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
1./Javaslat Kistelepülési önkormányzatok alacsony 
összegű fejlesztéseinek támogatása keretében, a 372351 
azonosítószámon nyilvántartott, a 3073 Tar, Szondy 
György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház 
nagyterme felújítási munkák (burkolat bontása, 
betonozási és burkolási munkák) (hajópadló burkolat) 
lerakása tárgyában kivitelező kiválasztására 
ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./Javaslat a FŐNIX MMK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (2093 Budajenő, Szőlőhegyi út 8)-gal kötendő 
közszolgáltatási szerződés elfogadására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 
 

1. N A P I R E N D 
Javaslat Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 
keretében, a 372351 azonosítószámon nyilvántartott, a 3073 Tar, Szondy György út 92. 
szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási munkák (burkolat bontása, 
betonozási és burkolási munkák) (hajópadló burkolat) lerakása tárgyában kivitelező 
kiválasztására ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Ismert, hogy a benyújtott pályázatunk eredményes volt, 1.600.000 Ft-os támogatás mellett 
1.057.000 Ft önerővel valósulna meg a beruházás. Szükséges az ajánlattételi felhívás kiírása, 
a határozati javaslat szerinti határozati javaslatokat kérem elfogadni. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a a Szondy György út 92. Művelődési 
Ház nagyterme felújítási munkák (burkolat bontása, betonozási és burkolási munkák 
tárgyában kivitelző kiválasztására ajánlattéti felhívás kiküldésére vonatkozó határozati 
javaslatot, amelyet a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
147/2018.(VIII.3.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „  Javaslat Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretében, a 372351 
azonosítószámon nyilvántartott,  a 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt lévő 
Művelődési Ház nagyterme felújítási munkák (burkolat bontása, betonozási és burkolási 
munkák) tárgyában kivitelező kiválasztására ajánlattételi felhívás kiküldésére” című 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 372351 azonosítószámon 
nyilvántartott, Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása keretében a 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt lévő 
Művelődési Ház nagyterme felújítási munkák (burkolat bontása, betonozási és 
burkolási munkák) tárgyában kivitelező kiválasztására nyilvántartott támogatói 
okirtaban megítélt támogatás vonatkozásában az ajánlattételi felhívást az 1. számú 
melléklet szerint az alábbi szervezeteknek küldi meg: 
 

a.) Térvarázs Enteriőr Kft 
 Pásztó, Fő u. 147, 3060 

 
b.) Bakonyi Péter Tibor vállalkozó 
3073 Tar Szondy György út 28. 
 
c.) TTSZAN-THERM Kft. 
3068 Mátraszőlős Major utca 16. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi 

felhívás ajánlattevők részére történő megküldéséről. 
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Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határidő: 2018. augusztus 06. 
 
 

A 147/2018.(VIII.3.) sz. 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 polgármester 
2. Beszerzés tárgya:  a 372351 azonosítószámon 

nyilvántartott, Kistelepülési önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 
keretében a 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt 
lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási munkák 
(burkolat bontása, betonozási és burkolási munkák) 
tárgyában kivitelező kiválasztására 
 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Tar Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a 372351 azonosítószámú 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretében a 3073 
Tar Szondy György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási (burkolat 
bontása, betonozási és burkolási munkák)  munkáira, ennek  megfelelően a munkálatok 
elvégzése. 
 
4. A szerződés meghatározása: szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: határozott idejű, 2018. szeptember 30.  
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: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. augusztus 14. 10:00 óra 
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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 (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 
 
13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2018. augusztus 14. 

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. augusztus ………….. 
      Turopoli Zsolt 
      polgármester 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 
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Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a a Szondy György út 92. Művelődési 
Ház nagyterme felújítási munkák (hajópadló lerakása) tárgyában kivitelező 
kiválasztására ajánlattéti felhívás kiküldésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
148/2018.(VIII.3.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „  Javaslat Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretében, a 372351 
azonosítószámon nyilvántartott,  a 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt lévő 
Művelődési Ház nagyterme felújítási munkák ( hajópadló burkolat lerakása) tárgyában 
kivitelező kiválasztására ajánlattételi felhívás kiküldésére” című javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 

1.)Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 372351 azonosítószámon 
nyilvántartott, Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása keretében a 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház 
nagyterme felújítási munkák (hajópadló burkolat lerakása ) tárgyában kivitelező 
kiválasztására nyilvántartott támogatói okirtaban megítélt támogatás vonatkozásában az 
ajánlattételi felhívást az 1. számú melléklet szerint az alábbi szervezeteknek küldi meg: 
 

a.) Ágasvári Sándor egyéni vállalkozó, 3073 Tar Szondy György út 105. 
b.) Szpisák Zsolt egyéni vállalkozó 3074 Sámsonháza Petőfi út 57. 

c.) E-MARKÓ WOOD Kft. 1163 Budapest  Cziráki utca 11-13. 
 

2.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás 

ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határidő: 2018. augusztus 06. 
 

A 148/2018.(VIII.3.) 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 polgármester 

 
2. Beszerzés tárgya:  a 372351 azonosítószámon nyilvántartott, Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretében a 3073 
Tar Szondy György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási 
munkák (hajópadló burkolat lerakása) tárgyában kivitelező kiválasztására 
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3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
Tar Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a 372351 azonosítószámú 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretében a 3073 
Tar Szondy György út 92. szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme felújítási munkáira 
(hajópadló burkolat lerakása), ennek  megfelelően a munkálatok elvégzése. 
 
4. A szerződés meghatározása: szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: határozott idejű, 2018. szeptember 30.  

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: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. augusztus 14. 10:00 óra 
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 
(nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 
 
13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2018. augusztus 14. 
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. 
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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. augusztus ………….. 
      Turopoli Zsolt 
      polgármester 
 
 
2./Javaslat a FŐNIX MMK Korlátolt Felelősségű Társaság (2093 Budajenő, Szőlőhegyi 
út 8)-gal kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadására. 
A határozat meghozatala: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Írásban kereste meg az Önkormányzatot a FŐNIX MMK Kft. A Zrínyi út 19. szám alatti 
önkormányzati ingatlanban megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnának. Az 
ingatlant ingyenesen bocsátottuk a rendelkezésükre. Szükséges a közszolgáltatási szerződés 
megkötése. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a FŐNIX MMK Kft-vel kötendő 
közszolgáltatási szerződés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2018.(VIII.3.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat közszolgáltatási szerződés 
megkötésére” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a FŐNIX MMK Korlátolt Felelősségű Társaság 
( 2093 Budajenő Szőlőhegyi utca 8.) -gal kötendő 
közszolgáltatási szerződést a határozat mellékletét képező 
tartalommal. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: polgármester 

A149/2018.(VIII.3.) határozat melléklete 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

A jelen közszolgáltatási szerződés egyrészről 

Név: Tar Község Önkormányzata  
Székhelye: 3073 Tar, Szondy György út 92. 
Képviselője: Turopoli Zsolt polgármester 
Bankszámlaszáma: 11741024-15735344 
Adószáma: 15735344-2-12 
Telefonszáma: 06-32-470-277 
E-mail:    titkarsag@tarkozseg.hu 
 
mint feladat ellátásért felelős szerv (továbbiakban: Önkormányzat vagy feladat ellátásáért 
felelős szerv) 
 
másrészről a  
Név:  FŐNIX MMK Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2093 Budajenő, Szőlőhegyi utca 8.  
Képviselője: Chlepkó Ágoston ügyvezető 
Cégjegyzék száma: 13-09-090674 
Bankszámlaszáma:  ……………………………………………………… 
Adószáma: 12366204-2-13. 
Telefonszáma: +36-30-424-0426 
E-mail:    titkarsag@fonixmmk.hu 
 
 
mint Feladatellátó (továbbiakban: Feladatellátó), Önkormányzat és Feladatellátó együttesen 
felek között a mai napon és alulírott helyen, az alábbi feltételekkel jön létre: 
 

 



10 
 

I. A szerződés tárgya 

1.  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.§ (3) bekezdése és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésének 8., 12. és 13. pontja alapján a jelen szerződésben rögzített feltételek 
szerint az Önkormányzat szociális, helyi közfoglalkoztatási és gazdaságszervezési 
közfeladatainak ellátása érdekében rehabilitációs foglalkoztatással, mint közfeladat 
ellátásával bízza meg Feladatellátót.  

Feladatellátó a megbízást a jelen szerződés aláírásával elfogadja, és kötelezettséget 
vállal a rehabilitációs foglalkoztatás megvalósítására. 

 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Feladatellátó jogi személyiségű gazdasági társaság, 
mely főtevékenységi körében piaci szereplőként rehabilitációs akkreditációs 
tanúsítással rendelkező munkáltatóként, megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatását látja el. A Feladatellátó célja a megváltozott 
munkaképességű, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve 
fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, 
valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű 
foglalkoztatás megvalósításának elősegítése. 

II. A szerződés célja 

3. Az Önkormányzat – e szerződés alapján- a törvényben meghatározott szociális, helyi 
közfoglalkoztatási és gazdaságszervezési közfeladatait a gazdaságfejlesztés 
kívánalmát szem előtt tartva a foglalkoztatás növelése, és a megváltozott 
munkaképességű személyek integrációjának biztosítása érdekében olyan szervezet 
közreműködésével valósítja meg, mely rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz és 
tapasztalattal rendelkezik a rehabilitációs foglalkoztatásban. A jelen szerződés célja a 
fent nevesített közfeladatok hatékony és színvonalas ellátása. 

II. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

4. A Feladatellátó kötelezettséget vállal, hogy  

- folyamatosan figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése érdekében a lakosságon belüli fogyatékos, 
megváltozott munkaképességű személyek létszámának alakulását, 

- a Feladatellátó - tevékenységi körébe tartozó munkák elvégzéséhez- az 
Önkormányzat munkaerőpiacán hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának 
elősegítése érdekében elsősorban a település területén élő megváltozott 
munkaképességű személyeket foglalkoztatja. 
 

5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy 

- Feladatvállalót bevonja az Önkormányzat szociális, rehabilitációs és 
gazdaságfejlesztési, valamint helyi közfoglalkoztatási koncepciójának a 
kialakításába, 

-  Feladatellátó rendelkezésére bocsátja a feladat ellátásához szükséges 
információkat, 

- együttműködik a Feladatvállaló által jelzett problémák megoldásában. 

6. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fent meghatározott 
közfeladatok teljesítéséhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket folyamatosan 
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figyelemmel kísérik, és számukra megfelelő pályázati kiírás esetén közösen vagy 
önállóan pályázatot nyújtanak be a források bővítése érdekében. 

7. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben rögzített 
közfeladatok ellátásával összefüggésben együttesen, vagy előre egyeztetett formában 
önállóan tájékoztatják a település lakosságát, illetve a médiát. 

 

8. Szerződő Felek rögzítik, hogy Feladatellátó a jelen szerződésben rögzített feladatok 
ellátásáért díjazásra nem jogosult. 

 

III. A szerződés hatálya, megszűnése  

9. A jelen közszolgáltatási szerződést a Felek a szerződés aláírásától kezdődő 
határozatlan időtartamra kötik meg. 

10. A szerződés megszűnése: 

- a szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén; 

- a határozatlan tartamú szerződést bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja, 
írásban, 120 napos felmondási idővel; 

- a szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik; 

- a Felek jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik. 

IV. Titoktartás, adatkezelés 

11. A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy egymás, illetve képviselőik személyes adatait és 
a részére átadott üzleti titkait a jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 
teljesítése során, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva – számítógépes úton is - 
nyilvántartsa, kezelje, valamint azokat más jogalany (így különösen könyvelő, 
könyvvizsgáló, jogi képviselő, adatfeldolgozók) részére átadja. 

 

12. A másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem adhat ki harmadik személynek 
a másik félről rendelkezésre álló üzletititoknak, vagy bizalmas információnak 
(továbbiakban bizalmas információk) minősülő tényt, adatot vagy más információt. 
Mindkét fél vállalja, hogy a másik féltől kapott bármely bizalmas információt csak a 
szerződés, vagy a közöttük létrejött egyéb szerződés alapján nyújtott vagy igénybe vett 
szolgáltatások céljából használja fel.  

Ezen korlátozások nem vonatkoznak az olyan információra, amely:  

- a nyilvánosság számára általánosan hozzáférhető, vagy hozzáférhetővé válik a 
jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése nélkül;  

- olyan harmadik személytől származik, akinek az információra vonatkozóan 
nincs titoktartási kötelezettsége;  

- amelyet a fél önállóan fejlesztett ki, vagy általa már az átadást megelőzően 
ismert volt.  
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A fentieken túl, bármelyik fél jogosult arra, hogy a bizalmas információt a szükséges, 
illetve előírt mértékben feltárja   

- jogi tanácsadóinak, könyvelőinek, könyvvizsgálójának 
- bármely harmadik személynek, az illetékes bíróság, állami vagy egyéb hatóság 

által előírt mértékben,  
- jogszabály által előírt esetekben,  

 

A Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a Feladatellátó tulajdonosi joggyakorlója 
nem minősül harmadik személynek.  

IV. Kapcsolattartás 

13. A Felek jelen szerződésmegkötésével egyidejűleg kijelölik az együttműködésért 
felelős személyeket: 

- Önkormányzat részéről: Polgármester és/vagy Jegyző 
- Feladatellátó részéről: Ügyvezető és/vagy szakmai vezető 

 

V. Egyéb rendelkezések 

 
14. A Felek kijelentik, hogy jogképesek, képviselőik pedig cselekvőképes személyek, a 

szerződés megkötését semmi sem korlátozza, vagy akadályozza. 
 
15. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás módosítása és 

kiegészítése kizárólag akkor érvényes, ha írásban történik „módosítás”, vagy 
„kiegészítés” megnevezéssel. Az e formai előírástól való eltéréshez a felek írásbeli 
megállapodása szükséges. 

 
16. A Szerződő Felek minden év november 30-ig áttekintik a szerződés tartalmát és azt 

közös akarattal szükség szerint módosíthatják. 

17. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás egyes kikötéseinek részleges vagy 
teljes érvénytelensége, vagy érvénytelenné válása nem érinti a megállapodás egyéb 
rendelkezéseinek az érvényességét. A Felek megállapodnak abban, hogy az 
érvénytelen kikötést olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely leginkább 
megfelel a megállapodás céljának.  

VI. Záró rendelkezések 

18. A felek a jelen szerződés teljesítése során egymás törvényes érdekeinek és jó 
hírnevének megóvásával kötelesek eljárni. Ennek megszegéséért a polgári jog 
szabályai szerint felelnek. 

19. Jelen szerződésből származó vitás eseteket a Felek megpróbálják egymás érdekeit 
kölcsönösen figyelembe véve békés úton, peren kívül rendezni. Peres eljárás esetén a 
Felek kikötik a Pásztói Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
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20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és egyéb vonatkozó 
hatályos magyar jogszabályok az irányadók.  

21. A Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag, az arra jogosult képviselőik útján írják alá. A 
Felek képviselői aláírásukkal elismerik, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez 
szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek. 

Kelt: Tar, 2018. év, ……………………… hó, ……………………….. napján. 

FŐNIX MMK Kft.          Tar Község Önkormányzat 

Chlepkó Ágoston       Turopoli Zsolt 

ügyvezető                   polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Turopoli Zsolt polgármester, Bognár Balázs 
alpolgármester, és Tóth József képviselő a július hónapban kifizetésre kerülő  
tiszteletdíjunkból 45-45.000 Ft-ot ajánlottunk fel a Tari Szabadidős Egyesületnek. 
 
 
Megköszönöm a képviselők munkáját, az ülést bezárom. 
 

kmf 
 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester        jegyző 
 
 
 

Nagyné Kis Anita 
aljegyző 


