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Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109- 230   /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 30-án megtartott rendkívüli 
üléséről készült 23. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
208/2018.(XI.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
november 30-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című pályázat szakmai vezető 
feladatainak ellátására irányuló beszerzés ajánlattételi 
eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó, közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzésre. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. december 12. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./Irattár 
2./Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109-  231     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 30-án megtartott rendkívüli 
üléséről készült 23. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
209/2018.(XI.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című pályázat szakmai vezető 
feladatainak ellátására irányuló beszerzés ajánlattételi 
eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó, közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzésre vonatkozó javaslatot és az 
alábbi döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-5.3.1-16-
NG1-2017-00003 azonosítószámú, „a  helyi identitás és 
kohézió erősítése a Zagyva mentén” című pályázat 
szakmai vezetői feladatinak ellátására irányuló 
beszerzés ajánlattételi eljárás lezárására és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 
eredményes. 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

a.) Bercsényi Kinga 3069 Alsótold Petőfi út 4. 
b.) Sinka Bettina 3064 Szurdokpüspöki Árpád utca 46. 
c.) Hegedűs Éva 3064 Szurdokpüspöki Malom sor 14. 

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-5.3.1-16-
NG1-2017-00003 azonosítószámú, a helyi identitás és 
kohézió erősítése a Zagyva mentén” című pályázat 
szakmai vezetői feladatainak ellátására irányuló 
beszerzés vonatkozásában a beszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 
szempont alapján  a legalacsonyabb árat Bercsényi Kinga 
3069 Alsótold Petőfi út 4. adta. 



4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  

5. Bercsényi Kingát (3069 Alsótold Petőfi út 4.) a 
szerződésben foglaltak teljesítése esetén bruttó 120.000 
Ft illeti meg. 
 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  értelemszerű   
  

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. december 12. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 

 


