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Iktatószám: ….............../2019. 

 

 

6. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 1-jei 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 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József     képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita    aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

  

Köszöntöm a Képviselőket, megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 képviselő jelen van, 

Ágasvári Zsolt és Dr. Román Kinga képviselők távolmaradásukat jelezték, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Javasolom, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület: 

 

1./ Javaslat Tar Község Önkormányzatának a 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására. 

„Külterületi utak fejlesztése Tar településen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsoló 

Bíráló Bizottság létrehozására, tagjainak megválasztására, valamint az ajánlattételi 

felhívás elfogadására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió 

erősítése a Zagyva mentén elnevezésű pályázatban az infrastrukturális fejlesztéshez 

kapcsolódó, partnerségi együttműködés módszerén alapuló információs kampány 

szervezése és lefolytatása tárgyában a beszerzési eljárás lezárására és nyertes 

ajánlattevő kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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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 

44/2019.(III.1.) határozata 

 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

március 1-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Javaslat Tar Község Önkormányzatának a 2019. évi 

közbeszerzési tervének elfogadására. 

„Külterületi utak fejlesztése Tar településen” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsoló Bíráló Bizottság 

létrehozására, tagjainak megválasztására, valamint az 

ajánlattételi felhívás elfogadására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 

azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a 

Zagyva mentén elnevezésű pályázatban az 

infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi 

együttműködés módszerén alapuló információs 

kampány szervezése és lefolytatása tárgyában a 

beszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő 

kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

1./ N A P I  R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzatának a 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására. 

„Külterületi utak fejlesztése Tar településen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsoló 

Bíráló Bizottság létrehozására, tagjainak megválasztására, valamint az ajánlattételi 

felhívás elfogadására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Turopoli Zsolt polgármester 

A kiosztott határozati javaslat szerint a 2019. évi közbeszerzési tervről kell döntetnünk, a 

bíráló bizottság megválasztásáról, az ajánlattételi felhívás formájáról, és hogy kinek kerüljön 

megküldésre. 

Szeretnénk, ha június 1-re elkészülne, így a Tuzson napon már használni lehetne. 

Szeretnénk, ha az Erdészet az út elkészítése előtt leszállítaná a Csevicétől a fát, mert utána 5-6 

évig ott nem lesz termelés. Van egy megállapodásunk is az Erdészettel, mely szerint, ha az út 

károsodik, akkor azt ők helyreállítják. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzatának a 

2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására 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 

44/a2019.(III.1.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja Tar Község Önkormányzatának a 2019. évi 

közbeszerzési tervét. A közbeszerzési terv a határozat 1.sz. 

melléklete 

 

A 44/2019.(III.1.) határozat 1.sz. melléklete 

 

 
 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a „Külterületi utak fejlesztése Tar 

településen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsoló Bíráló Bizottság létrehozására, 

tagjainak megválasztására, valamint az ajánlattételi felhívás elfogadására 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 

45/2019.(III.1.) határozata 

 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Közbeszerzési és beszerzési szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően a „Külterületi utak fejlesztése Tar 

településen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódóan az alábbi 4 főből álló Bíráló Bizottságot 

hozza létre és az alábbi bizottsági tagokat jelöli ki:  

1. Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző jogi 

2. Szellő Eszter                  pénzügyi 

3. Laczkóné Dénes Orsolya felelős akkreditált   

                 közbeszerzési szaktanácsadó

 közbeszerzési 

4. Laczkó Csaba  közbeszerzés tárgya szerinti 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

a Döntéshozó testület a „Külterületi utak fejlesztése Tar 

településen” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – hirdetmény 

közzététele nélküli eljárás ajánlattételi felhívást elfogadja.  

 

3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az 

ajánlati felhívást az alábbi cégeknek küldi ki: 

− Keli-Bau Kft.3135 Szécsényfelfalu, Hrsz. 350/4 

− Master Universitas Kft. 6065 Lakitelek, Csokonai u 6. 

− K+L Euro Truck Rent Kft. 1141 Budapest Szugló utca 82. 

− Szomor és Társa Építő Kft. 1098 Budapest, Epreserdő utca 

12. I/8. 

− Green Goes Kft. 2030 Érd, Bádogos utca 57. 

 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 

történő megküldéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

2./ 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 elnevezésű pályázatban az infrastrukturális fejlesztéshez 

kapcsolódó, partnerségi együttműködés módszerén alapuló információs kampány 
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szervezése és lefolytatása tárgyában a beszerzési eljárás lezárására és nyertes 

ajánlattevő kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: 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 elnevezésű 

pályázatban az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi együttműködés 

módszerén alapuló információs kampány szervezése és lefolytatása tárgyában a 

beszerzési eljárás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására 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 

46/2019.(III.1.) 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  elnevezésű pályázatban  az infrastrukturális  

fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi együttműködés 

módszerén alapuló információs kampány szervezése és 

lefolytatása tárgyában a 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-5.3.1-16-

NG1-2017-00003 azonosítószámú, a helyi identitás és 

kohézió erősítése a Zagyva mentén  elnevezésű pályázatban  

az infrastrukturális  fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi 

együttműködés módszerén alapuló információs kampány 

szervezése és lefolytatása vonatkozásában a beszerzési 

eljárás eredményes. 

 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

a.)Tempo-Consulting Kft. 2194 Tura Erdész u. 8. 

b.)Infonity Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 1046 Budapest Kiss Ernő utca 2. 

c.)Concrete Media Kft. 1148 Budapest Adria sétány 14. 
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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  elnevezésű pályázatban  

az infrastrukturális  fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi 

együttműködés módszerén alapuló információs kampány 

szervezése és lefolytatása vonatkozásában  a beszerzési 

eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott 

bírálati szempont alapján a Concrete Media Kft. 1148 

Budapest Adria sétány 14. ajánlati ára a legalacsonyabb. 

(nettó: 2.292.990 Ft, bruttó: 2.912.096 Ft) 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 

szükséges intézkedés megtételére.  

 

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 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 

 

 


