
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109- 198      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
177/2018.(X.17.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
október 17-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testületének – az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló – 3/2010.(II.12.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Javaslat a Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2015.(IV.11.) önkormányzati rendelete 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítására. 
A határozat elfogadása:minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
3./ Javaslat Tar vízi közmű- és szennyvíz rendszerének 
2019-2033 évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) 
módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
4./ Javaslat Tar Szondy György út (hrsz.121.) és a 
Köztársaság út (hrsz.440) ingatlanok, valamint a Tar, 
Szondy György út (hrsz.116.) ingatlan részbeni 
megvásárlására irányuló végeli ajánlat megtételére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett  jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
5./ Javaslat a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi 
körzete megállapításának véleményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
6./ Javaslat Tar Község (Magyarország) és Tar-Vabriga 
Község (Horvátország) közötti együttműködést 
megalapozó szándéknyilatkozat elfogadására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 



 
7./ Javaslat Tar Község (Magyarország) és Csíkkozmás 
Község (Románia) közötti együttműködést megalapozó 
szándéknyilatkozat elfogadására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
8./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 
azonosítószámú a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt 
vonatkozásában a tervezett közbeszerzési eljárások 
előkészítéséhez kapcsolódó, a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói  közbeszerzési feladatok 
beszerzése tárgyában beszerzési eljárás lezárására és 
nyertes ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: Egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
9./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva  mentén” című projekt keretében Szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
tárgyában projektmenedzsmenti állásra ajánlattételi 
felhívás közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
10./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva  mentén” című projekt keretében Szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
tárgyában szakmai vezetői állásra pályázati felhívás 
közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
11./ Egyebek 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 5. 
                                      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: 109-199       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
178/2018.(X.17.) határozata 

 
Tar Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Lőrincz 
Gábort a Pénzügyi Bizottság és a Művelődési és Szociális 
Bizottság tagjának megválasztja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
 
Iktatószám: 109-200       /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
179/2018.(X.17.) határozata 
Tar Község Önkormányzata képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a Tar Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 7/2015.(IV.11.) önkormányzati 
rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítására” című javaslatot és az alábbi döntést 
hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015.(IV.11.) önkormányzati rendelete Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet 1. függeléke 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Polgármester: Turopoli Zsolt polgármester 3073 Tar 
Szondy György út 150. 

Alpolgármester:Bognár Balázs 3073Tar Szondy György út 
184. 

Képviselők:Ágasvári Zsolt 3073 Tar Szondy György út                   

                   190. 

  Dr. Román Kinga 3073 Tar Szondy György út 96. 

  Lőrincz Gábor  3073 Tar Sport út 9. 

            Tóth József 3073 Tar Sport út 17. 

             Tariné Molnár Anikó 3073 Tar Liget út 3/2. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015.(IV.11.) önkormányzati rendelete Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet 2. függeléke 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Művelődési és Szociális Bizottság: 

Elnöke:   dr. Román Kinga képviselő 



Alelnöke:  Tariné Molnár Anikó képviselő 

Tagjai:   Tóth József képviselő 

    Lőrincz Gábor képviselő 

Báthiné Csépe Katalin nem képviselő bizottsági tag 3065   

Pásztó Vár út 30. 

Sándor Nóra nem képviselő bizottsági tag 3073 Tar Attila 
út 20. 

Pénzügyi Bizottság: 

Elnöke:   Tariné Molnár Anikó Katalin   

                                      képviselő 

Alelnöke:  Tóth József képviselő 

Tagjai:   Ágasvári Zsolt képviselő 

                                     Lőrincz Gábor képviselő 

                dr. Román Kinga képviselő 

Juhászné Mustó Mária nem képviselő bizottsági tag 3073 
Tar Petőfi út 4. 

dr. Bárányi Gyula György nem képviselő bizottsági tag 
3073 Tar Villás telep 4. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109- 194      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
180/2018.(X.17.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat Tar vízi közmű - és szennyvíz 
rendszerének 2019-2033 évekre szóló Gördülő 
Fejlesztési Terve (GFT) módosítására.” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 
11. §-a alapján –  Tar vízi közmű- és szennyvíz 
rendszerének   - beruházási tervből, felújítási és pótlási 
tervből álló 2019-2033 évekre szóló módosított 
Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) jóváhagyja, az 
abban foglaltakkal egyetért.  
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
hogy a módosított Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) 
jóváhagyó döntéséről értesítse az ÉRV Észak-
magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-t.   

Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

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

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./ ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 



 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109- 201      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2018.(X.17.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a Tar, Szondy  
György út (Hrsz.121) és a Köztársaság út (Hrsz.440) 
ingatlanok, valamint a Tar, Szondy 
György út (Hrsz.116) ingatlan részbeni megvásárlására 
irányuló vételi ajánlat megtételére” című előterjesztést 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 3/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete 
értelmében eljárva az alábbi határozatot hozza:  
 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tar, 
Szondy György út (Hrsz.121) és a Köztársaság út 
(Hrsz.440) kivett saját használatú út ingatlanokat, 
valamint a Tar, Szondy György út (Hrsz.116) kivett 
beépítetlen terület ingatlan egy részét 200 Ft/m2, azaz 
kettőszáz forint/m2 vételáron, megvásárolja. 

2./ A képviselő-testület az ingatlanvásárlás költségeit 
2018. évi költségvetésében biztosítja.  
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vételi ajánlat továbbá az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzéséhez szükséges további intézkedés, írásbeli és 
szóbeli jognyilatkozat megtételére, adásvételi szerződés 
megkötésére. Az adásvételi szerződés ellenjegyzését, 
valamint az adásvételi ügyletből fakadó földhivatali és 
egyéb ügyintézés során az önkormányzat képviseletét dr. 
Bárányi Gyula ügyvéd látja el. 
 
4./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az adásvételi 
ügylet eredménytelensége estén  az ingatlanok 
vonatkozásában kisajátítási eljárás megindítására 
vonatkozó előterjesztésre kerüljön sor.   



 
Határidő: értelemszerűen. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester, 
              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 
 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 109-  202     /2018 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
182/2018.(X.17.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „JAVASLAT a Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola felvételi körzete megállapításának 
véleményezésére” c. javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete javasolja, hogy a Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola (3073 Tar Liget út 3.) (a továbbiakban: 
intézmény) felvételi körzethatáraként Tar település 
közigazgatási területe kerüljön kijelölésre.  
  
2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megállapította, hogy a 2018.október 01-jei 
statisztikai adatok alapján – az intézménybe járó tari 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek  
HHH száma összesen 53 fő, a Hátrányos helyzetű 
gyermekek (HH) száma 8 fő.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről 2018. október 31-ig határidőben tájékoztassa a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatal Hatósági Főosztálya Hatósági Osztályát (3100. 
Salgótarján Múzeum tér 1.)  
 
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:  polgármester 
              jegyző 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztálya Hatósági Osztályát (3100. 
Salgótarján Múzeum tér 1.  
2./ Iratanyag 
3./Irattár 
4./Hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109- 203      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
183/2018.(X.17.) határozata 

 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Javaslat Tar Község (Magyarország) és 
Tar-Vabriga Község (Horvátország) közötti 
együttműködést megalapozó szándéknyilatkozat 
elfogadására” című javaslatot és az alábbi döntést 
hozza: 

Tar Község Önkormányzata úgy dönt, hogy Tar Község 
(Magyarország) és Tar -Vabriga Község (Horvátország) 
közötti együttműködés megalapozására elfogadja a 
határozat mellékletben foglalt szándéknyilatkozatot és 
felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az 
alpolgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 
Felelős:  polgármester, alpolgármester  
Határidő:  2019. március 14. 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 



 
A 183/2018.(X.17.) önkormányzati határozat melléklete 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLAT FELVÉTELÉRŐL 

a horvátországi Tar -Vabriga községének és a  magyarországi  Tar községnek 
polgármesterei között 

Meggyőződve annak felette üdvös és hasznos voltáról, ha az országaik és nemzeteik közötti 
baráti kapcsolatok a települések közötti együttműködés által elmélyülnek, annak szilárd 
tudatában, hogy a települések közötti baráti kapcsolatok gyakorivá, rendszeressé és 
gyümölcsözővé tétele polgáraik jólétének, műveltségének emelése érdekében igen nagy 
jelentőségű, polgárságuk kívánságának eleget téve elhatározzák, hogy településeik között 
testvér települési kapcsolat kiépítésén munkálkodnak, amely kapcsolatnak főbb elveit az 
alábbiakban rögzítik: 

1.§ A testvér települési kapcsolat legfőbb célja az, hogy a határ két oldalán élő népek között 
olyan szoros baráti kapcsolat jöjjön létre, hogy a két település lakossága egymást megismerje, 
tapasztalatait, kulturális értékeit az egymással való rendszeres találkozások által kicserélje.  

 

2.§ A két település önkormányzatai tudják, hogy ezen kapcsolat akkor lesz eredményes és 
életképes, ha polgáraik abban a lehető legaktívabban részt vesznek. Törekedni fognak jelen 
okmány aláírói arra, hogy a két település kapcsolata ne merüljön ki az önkormányzati és 
közigazgatási vezetők találkozásaiban, hanem abban a polgárság lehető legszélesebb köre 
bevonassék.  

3.§ Szükséges és kívánatos az, hogy különösen az ifjúság számára nyíljék lehetőség a 
találkozásra, mivel jelen okmány aláírói kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a két 
település, ezáltal a két nép ifjúsága egymás életét, szokásait megismerje, szoros, életre szóló 
közösségi és személyi kapcsolat jöjjön létre, amelyek egy egész életre vagy esetleg több 
generációra szólnak. Az ilyen kapcsolatok egyrészt erősítik a két nép közeledését, másrészt 
elejét veszik mindenféle ellenségeskedésnek. Arra törekszünk, hogy a két nemzet között soha, 
semmiféle ellentét ne legyen, hanem örök béke és barátság honoljon.  

4.§ Jelen okmány aláírói szerint nagy jelentőséghez juthat a két településen működő különféle 
intézmények és polgáraik által életre hívott legkülönbözőbb jellegű egyesületek között 
kialakítható és rendszeressé tehető együttműködés, amely az élet szinte minden területén 
virágozhat, s egyidejűleg szolgálhatja népeik barátságának elmélyülését, és az 
önkormányzataik közötti együttműködés erősödését.  

5.§ Mindkét aláíró fél nagy fontosságot tulajdonít annak is, hogy a két település gazdasági 
szakemberei, vállalkozói és gazdálkodó szervezetei számára lehetőség nyíljék a rendszeres 
tapasztalat és információ-cserére, a gazdasági kapcsolatok kialakításra. Az okmány aláírói 
kívánatosnak tartják azt is, hogy a testvértelepülés kapcsolat segítse elő mindkét település 
polgársága számára gyümölcsöző esetleges vegyes tulajdonú vállalkozások alapítását.  



6.§ Jelen megállapodás az aláírás napján lép életbe, s ezen megállapodást bármely időben, 
teljes egészében, illetőleg részletében meg lehet változtatni a felek kölcsönös megegyezése 
alapján.  

____________________________   __________________________ 

Tar Község Önkormányzata    Tar-Vabriga Község Önkormányzata 

Turopoli Zsolt      Nivio Stojnić 

polgármester      polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
 
Iktatószám: 109-  204     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
184/2018.(X.17.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ Javaslat Tar Község (Magyarország) és 
Csíkkozmás Község (Románia) közötti együttműködést 
megalapozó szándéknyilatkozat elfogadására” című 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata úgy dönt, hogy Tar Község 
(Magyarország) és Csíkkozmás Község (Románia) közötti 
együttműködés megalapozására elfogadja a határozat 
mellékletben foglalt szándéknyilatkozatot és felhatalmazza 
a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert 
a szándéknyilatkozat aláírására. 

Felelős:  polgármester, alpolgármester  

Határidő:  2019. március 14. 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 
 



A 184/2018.(X.17.) határozat melléklete 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLAT FELVÉTELÉRŐL 

a romániai Csíkkozmás községének és a magyarországi  Tar községnek polgármesterei 
között 

 

Meggyőződve annak felette üdvös és hasznos voltáról, ha az országaik és nemzeteik közötti 
baráti kapcsolatok a települések közötti együttműködés által elmélyülnek, annak szilárd 
tudatában, hogy a települések közötti baráti kapcsolatok gyakorivá, rendszeressé és 
gyümölcsözővé tétele polgáraik jólétének, műveltségének emelése érdekében igen nagy 
jelentőségű, polgárságuk kívánságának eleget téve elhatározzák, hogy településeik között 
testvér települési kapcsolat kiépítésén munkálkodnak, amely kapcsolatnak főbb elveit az 
alábbiakban rögzítik: 

1.§ A testvér települési kapcsolat legfőbb célja az, hogy a határ két oldalán élő népek között 
olyan szoros baráti kapcsolat jöjjön létre, hogy a két település lakossága egymást megismerje, 
tapasztalatait, kulturális értékeit az egymással való rendszeres találkozások által kicserélje.  

2.§ A két település önkormányzatai tudják, hogy ezen kapcsolat akkor lesz eredményes és 
életképes, ha polgáraik abban a lehető legaktívabban részt vesznek. Törekedni fognak jelen 
okmány aláírói arra, hogy a két település kapcsolata ne merüljön ki az önkormányzati és 
közigazgatási vezetők találkozásaiban, hanem abban a polgárság lehető legszélesebb köre 
bevonassék.  

3.§ Szükséges és kívánatos az, hogy különösen az ifjúság számára nyíljék lehetőség a 
találkozásra, mivel jelen okmány aláírói kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a két 
település, ezáltal a két nép ifjúsága egymás életét, szokásait megismerje, szoros, életre szóló 
közösségi és személyi kapcsolat jöjjön létre, amelyek egy egész életre vagy esetleg több 
generációra szólnak. Az ilyen kapcsolatok egyrészt erősítik a két nép közeledését, másrészt 
elejét veszik mindenféle ellenségeskedésnek. Arra törekszünk, hogy a két nemzet között soha, 
semmiféle ellentét ne legyen, hanem örök béke és barátság honoljon.  

4.§ Jelen okmány aláírói szerint nagy jelentőséghez juthat a két településen működő különféle 
intézmények és polgáraik által életre hívott legkülönbözőbb jellegű egyesületek között 
kialakítható és rendszeressé tehető együttműködés, amely az élet szinte minden területén 
virágozhat, s egyidejűleg szolgálhatja népeik barátságának elmélyülését, és az 
önkormányzataik közötti együttműködés erősödését.  

5.§ Mindkét aláíró fél nagy fontosságot tulajdonít annak is, hogy a két település gazdasági 
szakemberei, vállalkozói és gazdálkodó szervezetei számára lehetőség nyíljék a rendszeres 
tapasztalat és információ-cserére, a gazdasági kapcsolatok kialakításra. Az okmány aláírói 
kívánatosnak tartják azt is, hogy a testvértelepülés kapcsolat segítse elő mindkét település 
polgársága számára gyümölcsöző esetleges vegyes tulajdonú vállalkozások alapítását.  



6.§ Jelen megállapodás az aláírás napján lép életbe, s ezen megállapodást bármely időben, 
teljes egészében, illetőleg részletében meg lehet változtatni a felek kölcsönös megegyezése 
alapján. ____________________________   __________________________ 

Tar Község Önkormányzata    Csíkkozmás Község Önkormányzata 

Turopoli Zsolt      Szántó László 

polgármester      polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
 
Iktatószám: 109- 205      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
185/2018.(X.17.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-
00042 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt 
vonatkozásában a tervezett közbeszerzési eljárások 
előkészítéséhez kapcsolódó, a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói közbeszerzési feladatok 
beszerzése tárgyában beszerzési eljárás lezárására és 
nyertes ajánlattevő kiválasztására” című javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-3.2.1-16-
NG1-2017-00042 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése elnevezésű 
projekt vonatkozásában a tervezett közbeszerzési 
eljárások előkészítéséhez kapcsolódó, a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói közbeszerzési 
feladatok közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása 
vonatkozásában a beszerzési eljárás eredményes. 
 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  
 
	1. Quadrát Kft. 
Székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. 
E-mail: quadrat@chello.hu info@quadratkft.hu 
 
2.Palóc Projekt Szolgáltató Kft. 
Székhely: 3170. Szécsény, Dózsa György út 8. 
E-mail: kolosine@gamil.com 
 
3. Márkus és társai Kft. 
Székhely: 3104 Salgótarján, Május 1. út 73. 
E-mail: markusp@chello.hu 



ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-3.2.1-16-
NG1-2017-00042 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése elnevezésű 
projekt vonatkozásában a tervezett közbeszerzési 
eljárások előkészítéséhez kapcsolódó, a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói közbeszerzési 
feladatok beszerzése vonatkozásában a beszerzési 
eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott 
bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást a Márkus és társai Kft. Székhely: 3104 
Salgótarján, Május 1. út 73. adta. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  
A   Márkus és társai Kft. Székhely: 3104 Salgótarján, 
Május 1. út 73. -t a szerződésben foglaltak teljesítése 
esetén nettó: 850.00 Ft , bruttó: 1.079.500 Ft (ÁFÁ-val 
együtt) díjazás 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. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109- 206      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
186/2018.(X.17.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a  „Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-
00003 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió 
erősítése a Zagyva mentén” című projekt keretében 
projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű  
ráfordítás tárgyában projektmenedzsmenti állásra 
ajánlattételi felhívás közzétételére” című javaslatot és 
az alábbi döntést hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” 
című projekt keretében projektmenedzsmenthez 
kapcsolódó személyi jellegű  ráfordítás tárgyában 
projektmenedzsmenti állásra a határozat mellékletét 
képező ajánlattételi felhívást teszi közzé. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az alább nevezettek részére küldje ki az 
ajánlattételi felhívást: 
Lakatos László: lakatos.laszlo73@upcmail.hu 
Lakatosné Jancsovszki Enikő: lakatosneje@gmail.com 
Korpa Kinga: korpa.kinga@gmail.com 
József Ádám: adam.jozsef88@gmail.com 
Kocsis Péter: pter.kocsis@gmail.com 
 
Határidő:  15 nap 
Felelős:  polgármester 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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



A 186/2018.(X.17.) 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 TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című projekt keretében projektmenedzseri feladatok ellátása 
 
3. Minőségi és teljesítési követelmények: 
 

• A projekt szabályszerű megvalósításának koordinációja, irányítása, operatív 
működtetése; 

• A projekt megvalósításhoz szükséges adminisztratív koordinációs feladatok ellátása;  
• A projekt szakmai, pénzügyi, adminisztratív végrehajtásának folyamatos figyelemmel 

kísérése;  
• Beszámolók, kifizetési kérelmek határidőre történő és megfelelő tartalmú elkészítése a 

szakmai vezetéstől kapott információk alapján; 
• A projekt megvalósításával összefüggő dokumentumok ellenőrzése;  
• Egyéb, a projekt végrehajtásához kapcsolódó jelentések, adatszolgáltatási 

tevékenységek összeállítása;  
• Kapcsolattartás és együttműködés a projekt megvalósításában résztvevő 

munkatársakkal, projektmenedzsment tagokkal, különös tekintettel a projekt szakmai 
vezetőjével;  

• A projektet érintő külső ellenőrzésében való részvétel. 
 
4. A szerződés meghatározása: Magánszemély megbízási szerződés, munkaidő heti 10 óra 
 
5. A szerződés időtartama: A projekt záró időpontjáig (hatályos szerződés szerint 
2021.04.30) tartó határozott idejű munkaviszony. Ajánlatkérő kötelező rendelkezésre állást ír 
elő továbbá a projekt pénzügyi zárásáig (hatályos szerződés szerint 2021.07.29) 
 
6. A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (3073 Tar Szondy György út 92.) 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A díjazás a projekt előrehaladásával összhangban, havi 
ütemezéssel történik. 
 
8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
 
Kérjük, hogy a felhívás mellékletei mellé csatolja aláírt önéletrajzát. 

 

10. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. november 09. 10:00 
 
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). 
 
13. A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb vállalási ár 
 
14. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: soron következő Képviselő-testületi ülés 
 
15. 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. 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattéli felhívás nem jár 
szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6.74. § (2) bekezdés) és a 
döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást.  

 
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. ……………..……. 
 

Turopoli Zsolt 
polgármester 

  



1. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
 
Ajánlattevő adatai: 
 

Neve:  

Lakcíme:  

Adóazonosító jele  

 
 
 
Alulírott, ………………………………… Ajánlattevő a Tar Község Önkormányzata, mint 
Ajánlatkérő által kiírt TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A helyi identitás és 
kohézió erősítése a Zagyva mentén” című pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására 
irányuló ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy  
 

- miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom, és az 
ajánlatkérés feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok 
szerint ajánlatot teszek az ajánlatomban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 

- nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben 
előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. 
Nyertességem esetén vállalom az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a 
szerződés megkötését. 

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak 
szerint felmerülő költséget. 

- nyilatkozom, hogy az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a 
valóságnak, ajánlatom az ajánlattételi határidőt követő 30 napig változatlanul 
fenntartom. 

 
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 
 
 

(aláírás) 
 



2. számú melléklet 
 
 

FELOLVASÓLAP 
 
 
Ajánlattevő adatai: 
 

Neve:  

Lakcíme:  

Adóazonosító jele  

 
 
 
Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre 
kerülnek: 
 

TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva 
mentén”c. projekt projektmenedzseri feladatainak 
ellátása megbízási szerződés keretében 

 
bruttó megbízási díj …. Ft. + munkáltatót 
terhelő járulékok 
 

 
 
 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 
 

(aláírás) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
 
Iktatószám: 109-  207     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
187/2018.(X.17.) határozata 
 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-
00003 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió 
erősítése a Zagyva mentén” című projekt keretében 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű  
ráfordítás tárgyában szakmai vezetői állásra pályázati 
felhívás közzétételére” című javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 
 

3.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” 
című projekt keretében Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű  ráfordítás tárgyában 
szakmai vezetői állásra a határozat mellékletét képező 
pályázati felhívást teszi közzé. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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



A 187/2018.(X.17.) számú határozat melléklete 
Pályázati 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-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című projekt keretében szakmai vezetői feladatok ellátása 
 
3. Minőségi és teljesítési követelmények: 
 

- A projekttel kapcsolatos tevékenységek felügyelete; 
- A berendezések, eszközök, szolgáltatások beszerzésének koordinálása; 
- A pályázathoz kapcsolódó szakmai folyamatok felügyelete, ellenőrzése, beleértve a 

közbeszerzési eljárásokban való részvétel, a projekt megvalósítás folyamatainak 
dokumentálása, az előírt nyilvántartások vezetése, dokumentálása; 

- A projekthez kapcsolódó értekezleteken, vagy konzultációkon való részvétel; 
- Pályázati jelentések (szakmai beszámolók) előkészítése, kért dokumentációk 

ellenőrzése a Közreműködő Szervezet részére történő megküldés előtt, együttműködés 
azok ellenőrzése során; 

- Kapcsolattartás a projekt során a Közreműködő Szervezet kapcsolattartásra kijelölt 
munkatársaival; 

- Záró beszámoló elkészítésében való aktív részvétel; 
- A projekthez kapcsolódó szakmai vezetői kapcsolatok teljes 

körű ellátása. 
 

4. A szerződés meghatározása: Magánszemély megbízási szerződés, munkaidő heti 10 óra 

 
5. A szerződés időtartama: A projekt záró időpontjáig (hatályos szerződés szerint 
2021.04.30) tartó határozott idejű munkaviszony. Ajánlatkérő kötelező rendelkezésre állást ír 
elő továbbá a projekt pénzügyi zárásáig (hatályos szerződés szerint 2021.07.29) 
 
6. A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (3073 Tar Szondy György út 92.) 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A díjazás a projekt előrehaladásával összhangban, havi 
ütemezéssel történik. 
 
8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
 
Kérjük, hogy a felhívás mellékletei mellé csatolja aláírt önéletrajzát. 

 

10. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. november 09., 10:00 
 
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). 
 
13. A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb vállalási ár 
 
14. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: soron következő Képviselő-testületi ülés 
 
15. 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. 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattéli felhívás nem jár 
szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6.74. § (2) bekezdés) és a 
döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást.  

 
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. ……………..……. 
 
 

Turopoli Zsolt 
polgármester 

  



1. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
 
Ajánlattevő adatai: 
 

Neve:  

Lakcíme:  

Adóazonosító jele  

 
 
 
Alulírott, ………………………………… Ajánlattevő a Tar Község Önkormányzata, mint 
Ajánlatkérő által kiírt 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 ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy  
 

- miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom, és az 
ajánlatkérés feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok 
szerint ajánlatot teszek az ajánlatomban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 

- nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben 
előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. 
Nyertességem esetén vállalom az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a 
szerződés megkötését. 

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak 
szerint felmerülő költséget. 

- nyilatkozom, hogy az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a 
valóságnak, ajánlatom az ajánlattételi határidőt követő 30 napig változatlanul 
fenntartom. 

 
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 
 
 

(aláírás) 
 



2. számú melléklet 
 
 

FELOLVASÓLAP 
 
 
Ajánlattevő adatai: 
 

Neve:  

Lakcíme:  

Adóazonosító jele  

 
 
 
Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre 
kerülnek: 
 

TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva 
mentén”c. projekt szakmai vezetői feladatainak 
ellátása megbízási szerződés keretében 

 
bruttó megbízási díj …. Ft. + munkáltatót 
terhelő járulékok 
 

 
 
 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 
 

(aláírás) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
 
Iktatószám: 109- 208      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott rendes 
üléséről készült 21. sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 
11./ Egyebek 
 
Turopoli Zsolt polgármester megadja a szót Lőrincz Gábor képviselőnek. 

 
Lőrincz Gábor képviselő 
 
2018. október hónaptól a tiszteletdíjam egy részét bruttó 25.500 Ft-ot felajánlom a Tar 
Templomért Alapítványnak. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszönjük ezt a nemes cselekedetet, a felajánlást az Alapítvány nevében. 
 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. november 5. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
2./Irattár 
3./Hirdető tábla 

 

 


