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Iktatószám: ….............../2018. 
 

23. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 30-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 
Lőrincz Gábor    képviselő 
Dr.Román Kinga   képviselő 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József     képviselő 
 
Meghívottak: 
Nagyné Kis Anita   aljegyző 
Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 
 
Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 
képviselő jelen van, Bognár Balázs alpolgármester és Ágasvári Zsolt képviselő jelezte 
távolmaradását, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Javasolom, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg a Képviselő-testület: 

1./ 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 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja a  napirendi javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
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: 
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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 

 

1./ N A P I R E N D 

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 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt  polgármester szavazásra bocsátja 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 határozati javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

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: 



3 
 

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 polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 
 

kmf 
 
Turopoli Zsolt               Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester              jegyző 

 
Nagyné Kis Anita 

aljegyző 


