
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38- 100   /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2019.(VI.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

június14-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./Javaslat a 3073 Tar, Szondy György út 156. cím alatt 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, a Pöttöm Panna 

bölcsőde létrehozására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú, Pöttöm Panna 

bölcsőde kialakítása Taron című támogatási kérelem 

benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat 

benyújtására konzorciumi megállapodás Tar Község 

Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzati 

Hivatal között Tar Község Önkormányzata 

gesztorságával. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

 

 

 

4./ Javaslat a TOP.1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívásra, 

Pöttöm Panna bölcsőde kialakítására Taron című 

támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi 

felhívás elfogadására, megalapozó dokumentum 

elkészítésére. Ajánlattételi felhívás kiküldése. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 



Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat a  TOP.1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívásra, 

Pöttöm Panna bölcsőde kialakítására Taron című 

támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi 

felhívás elfogadására, a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentáció, valamint nyertes pályázat 

esetén az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002 projekt 

azonosítószámú, Tar önkormányzati épületének 

energetikai korszerűsítése projekt című pályázat 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában ismételt 

ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

7./ Javaslat 24105 jelű út mentén a 0+772 km 

szelvényben szelvényezés szerinti jobb oldalon 

autóbuszmegálló peron és utas váró építése tárgyában 

ajánlattételi felhívás kiküldésére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Javaslat a Tar Szondy György út gyalogátkelőhely 

kialakítása tárgyában a 24105 j. út 1+142 km. 

szelvénynél – ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.3-17 azonosítószámú (Tar 

belterület 660/1 hrsz, 3073 Tar, Szondy György út 86.) 

Helyi piac kialakítása Tar településen című pályázat 

tárgyában a közbeszerzési eljárások előkészítéséhez 

kapcsolódó ajánlattételi felhívás kiküldésére, a felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói közbeszerzési 

feladatok ellátására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

10./Javaslat a Városok Hálózata című Európai Uniós 

projektbe, 12 ország 1-1 települése részvételével egy 5 



alkalmas konferenciához történő kapcsolódásra 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

11./ Javaslat a 2019. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 2. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.)Irattár 

2)Hirdető tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

Iktatószám: 38- 101  /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2019.(VI.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „J A V A S L A T a 3073 Tar Szondy 

György út 156. cím alatt  bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény, a Pöttöm Panna bölcsőde létrehozására „ 

című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésében 

meghatározott gyermekek bölcsődei ellátását – 

figyelemmel 175. § (5) bekezdésében meghatározott 2020. 

december 31-i határidőre – bölcsődei ellátást nyújtó új 

intézményt, 1 csoportos bölcsödét hoz létre (14 fő) a 3073 

Tar Szondy György út 156. számú 1/1 önkormányzati 

tulajdonú ingatlanon. 

 

2.) A Bölcsőde neve: Pöttöm Panna bölcsőde. 

 

3.) A Képviselő-testület jelen döntésével felhatalmazza a 

polgármestert, hogy  a kötelező bölcsődei szolgáltatás 

biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket 

megtegye, valamint a szükséges dokumentumokat aláírja.  

 

Határidő:értelemszerű 

Felelős: polgármester 

Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 2. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

_______________________________________________________ 

Iktatószám: 38- 102        /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2019.(VI.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a TOP-1.4.1-19 kódszámú, 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú 

felhívásra, Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása Taron 

című támogatási kérelem benyújtására” című javaslatot 

és az alábbi döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Kormányának pályázati felhívása 
értelmében, a bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 
felhívásra (A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-19) pályázatot 
nyújt be „Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása Taron” 
címmel. 

2. A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit, hogy a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos további intézkedéseket 
tegyék meg annak érdekében, hogy a pályázat a pályázati 
felhívás értelmében az előírt határidőre és tartalommal 
megérkezzen a kiíróhoz.  

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat a 
felhívásnak megfelelően vállalja a támogatásból 
megvalósított projekt 5 évig történő fenntartását és 
működtetését. 

Határidő:  pályázati felhívás értelmében 
Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester 

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

polgármester                                        jegyző 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 2. 

                                     Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 

 



Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

_______________________________________________________ 

Iktatószám: 38-  103  /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2019.(VI.14.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Tar Község Önkormányzata 

polgármesterének előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozza a TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése című felhívásra vonatkozóan. 

1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a bölcsődei 

férőhely kialakítása Tar községben megvalósuljon. 

2./ A projekt megvalósításához támogatási forrást kíván 

igénybe venni az Önkormányzat, tehát a TOP-1.4.1-19 

kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 

tárgyú felhívásra, Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása 

Taron című támogatási kérelmet kíván benyújtani 

konzorciumi formában, 100%-os támogatási intenzitással. 

A konzorcium tagjai: Tar Község Önkormányzata és a 

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

konzorciumi megállapodás megkötésére, mely 

konzorcium gesztora Tar Község Önkormányzata. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a konzorcium 

vezetőt a TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése tárgyú felhívásra, Pöttöm Panna 

bölcsőde kialakítása Taron című támogatási kérelem 

előkészítésével, a gazdasági szereplők ajánlattételre való 

felhívásával és a kapcsolódó szerződések aláírásával. 

 Határidő:  az pályázati felhívás értelmében 

Felelős:  polgármester  

                jegyző 

Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

 

 

 



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 2. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38- 104        /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2019.(VI.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a TOP-1.4.1-19 kódszámú, 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú 

felhívásra, Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása Taron 

című támogatási kérelem vonatkozásában ajánlattételi 

felhívás elfogadására, megalapozó dokumentum 

elkészítésére tárgyú javaslatot és az alábbi határozatot 

hozza:  

1.) A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 

támogatási felhívás vonatkozásában – a megalapozó 

dokumentum elkészítésére vonatkozó- ajánlattételi 

felhívást a határozat 1. számú melléklete szerint 

elfogadja, melyet postai úton és e-mailen is kiküld az 

ajánlattevők részére. 

2.)  Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
a.) Dargon Fejlesztő és Támogató Egyesület 3100 

Salgótarján, Füleki út 124.  
b.) INNO NIVO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 3100 

Salgótarján Füleki út 124. 
c.) Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3100 

Salgótarján Rákóczi út 36. 
Felelős: polgármester 

              jegyző 

Határidő: Képviselő-testületi ülést követően azonnal 

 
 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 



Tar, 2019. július 2. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 97/2019.(VI.14.) 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:  TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek 

     kialakítása, bővítése tárgyú felhívásra, Pöttöm Panna  

bölcsőde kialakítása Taron című támogatási kérelem 

vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, 

megalapozó dokumentum elkészítésére 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:  
 

TOP-1.4.1-19 kódszámú Felhívás „Segédlet a Megalapozó dokumentum 

elkészítéséhez útmutató alapján 

4.  A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 

5.  A szerződés időtartama:  határozott, a pályázat beadási határidő vége, de  

legkésőbb 2019. július 31. 

6.  A teljesítés helye: 3073 Tar Szondy György út 92. 

7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a megbízott által kiállított  

 számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással. 

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: 

 Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének  

 kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. június 21.  

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. 

 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu


13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: A képviselő-testület következő ülésén  

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. 

c)  Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 

 Turopoli Zsolt polgármester 

 Tel.: 06-32-470-777 

 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

Amennyiben e-mailen érkezik az ajánlat, az eredeti és másolati példány nem releváns. 

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, 2019. június ……….. 

      Turopoli Zsolt 

      polgármester 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

_______________________________________________________ 

Iktatószám: 38-   105  /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2019.(VI.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-1.4.1-19 kódszámú, 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 
támogatási felhívás vonatkozásában ajánlattételi felhívás 
elfogadására, a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentáció, valamint nyertes pályázat esetén az 
engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére” tárgyú 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  

1.) A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 
támogatási felhívás vonatkozásában – a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint 
nyertes pályázat esetén az engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítésére vonatkozó - ajánlattételi felhívást a 
határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja, melyet e-
mailen és postai úton is megküld az ajánlattevők részére. 

2.)  Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
a.) Qvalitás Mérnökiroda Kft., 3100 Salgótarján, Kazinczy 
u. 37. 
b.) TIM-FOR-ART Kft., 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12. 
c.) Mátra-Mérnökiroda Kft., 3145 Mátraterenye, 
Vörösmarty u. 4. 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követően azonnal 

Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 

Tar, 2019. július 2. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

3.)Irattár 

4)Hirdető tábla 



A 98/2019.(VI.14.) 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 

1. Beszerzés tárgya: 
TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése című támogatási felhívás 

vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására, a 

pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció, 

valamint nyertes pályázat esetén az engedélyes és 

kiviteli tervek elkészítésére  

3.   Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

- pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:  
A pályázati felhívásban rögzítettek szerint (alaprajz, helyszínrajz, műszaki leírás). 

- engedélyezési tervdokumentáció: 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 8. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal   

- kiviteli tervdokumentáció: 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

IV. fejezet, 22-23. §-aiban foglaltak szerinti műszaki tartalommal. 

- A tervdokumentációkat elektronikusan és papír alapon is szolgáltatni kell. 
4.  A szerződés meghatározása: megbízási szerződés 

5.  A szerződés időtartama: határozott,  

- pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció: legkésőbb 2019. július 31. nap 
- engedélyezési tervdokumentáció: a megbízási szerződés aláírását követő 60 nap 
- kiviteli tervdokumentáció: a megbízási szerződés aláírását követő 120 nap 

6.  A teljesítés helye: Tar Község Önkormányzata, 3073 Tar, Szondy György u. 92.  

7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 Az ajánlatkérő az adott munka befejezését követően, a megbízott által kiállított  

 számla ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással. 

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: 

 Tar Község Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének  

 kiegyenlítése a munka befejezését, teljesítését követően történik. 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. június 21.  

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: A képviselő-testület következő ülésén  

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. 

c)  Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni: 

 Turopoli Zsolt polgármester 

 Tel.: 06-32-470-777 

 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 

Ha az ajánlat e-mailen érkezik, az eredeti és másolati példány nem releváns. 

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, 2019. június ……….. 

      Turopoli Zsolt 

      polgármester 
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Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38-  106       /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2019.(VI.14.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „  Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-

2017-00002 projekt azonosítószámú, Tar 

önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése 

projekt című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése 

tárgyában ismételt ajánlattételi felhívás kiküldésére” 

című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-
3.2.1-16-NG1-2017-00002 projekt azonosítószámú, Tar 
önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése projekt 

című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában 

ismételt ajánlattételi felhívást a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal  az alábbi szervezeteknek küldi meg 

postán és e-mail útján is: 

 

a.) Silver 2009. Kft, 3182 Karancslapujtő Orgona út 

10. 

b.) Xandra Ker& Vill Kft. 3141 Salgótarján Zagyva út 

12. 

c.) Farmer-Bau Kft., 1071 Budapest Peterdy utca 39. 

1. em. 9. 

 

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

gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 

történő megküldéséről. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határidő: 2019. június 14. 
 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 2. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 99/2019. (VI.14.) 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:   TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002 projekt  

azonosítószámú, Tar önkormányzati épületének 

energetikai korszerűsítése projekt című pályázat 

kivitelezési munkáinak elvégzése mellékelt tervek 

alapján 

 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002 projekt azonosítószámú, Tar önkormányzati épületének 

energetikai korszerűsítése projekt című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése mellékelt 

tervek alapján. 

 

4. A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 

 

5. A szerződés időtartama: határozott idejű, 2019. augusztus 31.  

6.A teljesítés helye: 3073 Tar Szondy György út 156. 

 

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, (miről, milyen értékben, az elmúlt mondjuk öt 

évből) 

b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, 

(közhiteles adatbázis miatt nem kérhető) 

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

9.A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget a teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-ának 

megfelelő összeg mértékében biztosítja.  

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. június 21.  

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. 

 

A Képviselő-testület az érvénytelennek nyilvánítás jogát fenntartja. 

 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: a képviselő-testült következő ülése 

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, 2019. június 13. 

      Turopoli Zsolt 

      polgármester 
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Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38-  107    /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2019.(VI.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „  Javaslat 24105 jelű út mentén a 

0+772 km szelvényben szelvényezés szerinti jobb 

oldalon autóbuszmegálló peron és utasváró építése 

tárgyában ajánlattételi felhívás kiküldésére” című 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1./Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

24105 jelű út mentén a 0+772 km szelvényben 

szelvényezés szerinti jobb oldalon autóbuszmegálló peron 

és utasváró építése tárgyában az ajánlattételi felhívást a 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal  az alábbi 

szervezeteknek küldi meg postán és e-mail útján is: 

 

a.) Toldi Csaba 3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 

171. 

b.) TTSan-Term Kft. 3068 Mátraszőlős Major út 16. 

c.) Mecun-Di Kft. 1139 Budapest Szegedi út 12. 

 

2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 

történő megküldéséről. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. június 14. 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 2. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 



A 100/209.(VI.14.) 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 

 

3. Beszerzés tárgya:   24105 jelű út mentén a 0+772 km szelvényben  

szelvényezés szerinti jobb oldalon autóbuszmegálló  

peron és utasváró építése   

 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Buszmegálló peron építés a 24105. j. állami közút mentén történik. A közútkezelői 

hozzájárulásban rögzítettek betartása mellett történhet a munkavégzés. Munkavégzés 

megkezdése előtt azt a Magyar Közút NZrt. Nógrád megyei igazgatóságának be kell jelenteni. 

Munkavégzés során a vonatkozó tervdokumentáció és Útügyi Műszaki Előírás előírásait be 

kell tartani. Tervezett anyagoktól való eltérés csak a Megrendelő és műszaki ellenőr 

jóváhagyásával lehetséges. Elkészült létesítmény kapcsán a műszaki átadás átvételi eljáráshoz 

a beépített termékek teljesítménynyilatkozatát át kell adni.  
 

4. A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 

5. A szerződés időtartama: határozott idejű, 2019. szeptember 27.  

6.A teljesítés helye: 24105 jelű út mentén a 0+772 km szelvényben szelvényezés szerinti jobb 

oldalon 

 

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, (miről, milyen értékben, az elmúlt mondjuk öt 

évből) 

b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, 

(közhiteles adatbázis miatt nem kérhető) 

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

9.A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. június 21. 

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: a képviselő-testült következő ülése 

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, 2019. június ……. 

      Turopoli Zsolt 

      polgármester 
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Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

_______________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38- 108        /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2019.(VI.14.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „  Javaslat a Tar Szondy György 

út gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában - a 24105 j. 

út 1+142 km. szelvénynél-  ajánlattételi felhívás 

kiküldésére” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar 
Szondy György út gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában - a 

24105 j. út 1+142 km. szelvénynél-   az ajánlattételi felhívást 

a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal az alábbi 

szervezeteknek küldi meg postán és e-mail útján is: 

a.) Toldi Csaba 3064 Szurdokpüspöki Szabadság út   

     171. 

b.) TTSan-Term Kft. 3068 Mátraszőlős Major út 16. 

c.) Mecun-Di Kft. 1139 Budapest Szegedi út 12. 

 

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

gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 

történő megküldéséről. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő: 2019.06.14. 
 

Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 2. 

 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 



A 101/2019.(VI.14.) 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 

 

4. Beszerzés tárgya:   a Tar Szondy György út gyalogátkelőhely kialakítása 

a 24105 j. út 1+142 km. szelvénynél 

  

 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Tar Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a gyalogosok védelmének érdekében kijelölt 

gyalogos átkelőhelyet létesít az óvoda bejáratánál. 

A gyalogátkelőhely a 24105. j. út 1+142 km szelvényében tervezett, a gyalogosok áramlási 

irányának megfelelően. 

A gyalogátkelőhely szélessége 3,00 méter. 

A Szondy György út a tervezési szakaszon tetőszelvénnyel és kétoldali padkával kialakított, 

mindkét oldalon járdával. A szelvény szerinti bal oldali járdáról jelenleg nincs megoldva a 

biztonságos átkelés az országos közúton. 

A helyszínrajz szerinti kialakítással járda kiegészítés tervezett három méteres szélességgel. A 

burkolat mentén mindkét oldalon süllyesztett szegély tervezett szintén három méter 

szélességben. A tervezett szegélyek mögött térkő burkolat kerül kivitelezésre. 

A terület jelenlegi megvilágítottságát az út menti kandeláber sor biztosítja. Amennyiben a 

megvilágítottság nem alkalmas kijelölt gyalogátkelőhely létesítésére, úgy a szükséges 

megvilágítottságot a meglévő világítótestek módosításával, további megfelelő fényerőt 

biztosító az úttest felé benyúló világítótestek felszerelésével kívánják elérni. 

A gyalogátkelőhely kialakításakor a közúton végzendő munkák csak forgalomkorlátozás 

mellett végezhetőek a forgalomkorlátozás kialakítása során az e-ÚT 04.05.12 közúton folyó 

munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozás című útügyi műszaki előírásban 

foglaltak betartandóak. 

A terv a tervezéskor érvényben lévő és a terv készítésére vonatkozó jogszabályok, 

szabályzatok, műszaki előírások figyelembe vételével készült. Az építendő létesítmény 

kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való távolsága megfelel a vonatkozó 

munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. A kivitelezés minden fázisában be kell 

tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó munkavédelmi szabványokat, a 

kivitelező munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési 

technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat. A kivitelezés csak a 

munkaterület átadás után kezdhető meg, melyre az összes érdekelt felet meg kell hívni. A 

munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata is a munkavégzés 

megkezdhetőségére. A munkaterület átvételtől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt 

álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért, az építéshez előírt és elhelyezett közlekedés 



biztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelzőtáblák, korlátok, stb.) 

elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező a felelős. A munkavédelmi tervfejezet előírásai a 

teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak. A munkaterület 

fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási 

útvonalak, melyeket az építés érdekében a kivitelező igénybe vesz (anyagnyerő helyek, 

depóniák, keverő telepek, felvonulási terület, stb.). A kivitelező köteles a munka megkezdése 

előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti forgalomterelési tervet készíteni vagy 

készíttetni, és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 

 
A kivitelezés során a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben, az 5/1993. (XII. 26.) MüM 

rendeletben, a 33/1994. (XI.10.) IKM rendelettel kiadott Emelőgépek Biztonsági Szabályzatában, a 

31/1995. (VII.25.) IKM rendelettel kiadott Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzatban, a 

25/1996. (VIII.28.) NM számú „Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és 

munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről” című rendeletben, a MSZ 14399:1980 

„Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei”-ben 

valamint a mindenkor érvényes eseti baleset- és egészségvédelmi, tűz- és munkavédelmi 

óvrendszabályok betartandók. 

Az építés során beépíteni a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM rendeletnek megfelelő anyagokat 

szabad. 

 

4. A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 

5. A szerződés időtartama: határozott idejű, 2019. szeptember 27. 

6.A teljesítés helye: a Tar Szondy György út gyalogátkelőhely kialakítása a 24105 j. út 1+142 

km. szelvénynél 

 

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, (miről, milyen értékben, az elmúlt mondjuk öt 

évből) 

b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, 

(közhiteles adatbázis miatt nem kérhető) 

c) Aláírási címpéldány 

d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása. 

9.A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. június 21. 

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). 

mailto: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: a képviselő-testült következő ülése 

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, 2019. június …… 

 

      Turopoli Zsolt 

      polgármester 
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Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38-  109  /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2019.(VI.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.3-17 

azonosítószámú ( Tar  belterület 660/1 hrsz, 3073 Tar 

Szondy György út 86.), Helyi piac kialakítása Tar 

településen című pályázat tárgyában  

a tervezett közbeszerzési eljárások előkészítéséhez 

kapcsolódó ajánlattételi felhívás kiküldésére, a felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói közbeszerzési 

feladatok ellátására” című javaslatot és az alábbi 

döntést hozza:   

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

VP6-7.2.1-7.4.3-17 azonosítószámú ( Tar  belterület 

660/1 hrsz, 3073 Tar Szondy György út 86.), Helyi piac 

kialakítása Tar településen című” pályázat tárgyában a 

Felelős közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására 

a határozat 1. melléklete szerinti ajánlattételi felhívást 

teszi közzé, melyet postai úton és e-mailen is megküld: 

2.) Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 

1.) Laczkóné Dénes Orsolya 3100 Salgótarján Hunyadi 

körút 14. 

2.) MÁRKUS és társai Kft. 3100 Salgótarján Május 1. út  

     73. 

3.)ChainBridge Kft. 1051 Budapest Nádor utca 5. 2.em.6. 

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

         gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére   

         történő megküldéséről. 

Felelős:     polgármester 

Határidő: 2019.06.14.  
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

Tar, 2019. július 2. 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 



A 102/2019.(VI.14.) 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:   

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói közbeszerzési feladatok ellátása a VP6-

7.2.1-7.4.3-17 azonosítószámú ( Tar  belterület 660/1 hrsz, 3073 Tar Szondy György út 86.), 

Helyi piac kialakítása Tar településen című pályázat tárgyában . 

 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Tar Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a VP6-7.2.1-7.4.3-17 azonosítószámú 

( Tar  belterület 660/1 hrsz, 3073 Tar Szondy György út 86.), Helyi piac kialakítása Tar 

településen című pályázat tárgyában. 

 

Ellátandó főbb tevékenységek: Az eljárást megindító felhívások tervezetének összeállítása, a 

Közbeszerzési Dokumentumok (műszaki leírás nélkül) összeállítása, az eljárási cselekmények 

ÉKR-ben történő irányítása, lebonyolítása, a közbeszerzési cselekmények (kiegészítő 

tájékoztatás, alkalmassági és érvényességi vizsgálat) elvégzése, összegzés elkészítése, 

eredményről szóló tájékoztató hirdetményének elkészítése, feladása, döntés-előkészítésben 

való közbeszerzés-szakmai közreműködés, szerződéskötésben való közreműködés, esetleges 

jogorvoslati eljárásban való közreműködés. 

 

4. A szerződés meghatározása:  megbízási szerződés 
 

5. A szerződés időtartama: határozott idejű, a támogatási szerződéssel összefüggésben a 

mérföldkő határnapja 

6.A teljesítés helye: 3073 Tar Szondy György út 86. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A kifizetés 30 napos fizetési határidő 

alkalmazásával banki átutalással történik.  

 

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. 

Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

 

9.A számlázás módja: az ajánlatkérő rész-számlázásra nem biztosít lehetőséget. 



10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. június 21. 

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 , ajánlati kötöttség időtartamát (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: a következő képviselő-testületi ülés 

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. 

 

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.  

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, 2019. június ……. 

       Turopoli Zsolt 

       polgármester 

 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
mailto:titkarsag@tarkozseg.hu


Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

______________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38-  110 /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2019.(VI.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Városok Hálózata című Európai 

Uniós projektben, 12 ország 1-1 települése részvételével 

egy 5 alkalmas konferenciához történő kapcsolódásra” 

című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 

a Városok Hálózata című Európai Uniós projektben, 12 

ország 1-1 települése részvételével,  

a.) Municipality of Tar Hungary  

b.) Comune di Valdina Italy  

c.) Raunas Novada Dome Lithuania  

d.) Moletu Rajono Savivaldybes Latvia  

e.) Camara Municipali de Gondomar Portugal  

f.) Reinickendorf Germany  

g.) Obec Batka Slovakia  

h.) Safi Local Council Malta  

i.) Dèpartement du Calvados France  

j.) Asociación Luenda Spain  

k.) One Terrene International Cyprus  

l.) Association of Estonian Cities Estonia  

m.) Social Welfare Centre of Central Macedonia 

 egy 5 alkalmas konferenciához történő kapcsolódást. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. július 2. 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.)Irattár 

3)Hirdető tábla 



 

 

Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 

________________________________________________________ 

 

Iktatószám: 38-  89       /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 14-én megtartott rendkívüli 

üléséről készült 15. sz. jegyzőkönyvéből. 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2019.(VI.14.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Javaslat a 2019. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtására” 

című javaslatot megtárgyalta és az alábbi döntést 

hozza: 

1,) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

2,) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges 

mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 
 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 

polgármester                                        jegyző 

 

 

 Kis Anita sk. 

aljegyző 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

 

Tar, 2019. június 19. 

                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                jegyző 

    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 

              ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 

1.) Iratanyag 

2.) Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 3060 Pásztó, Fő út 21. 

3.)Irattár 

4)Hirdető tábla 

 


	Tar Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a gyalogosok védelmének érdekében kijelölt gyalogos átkelőhelyet létesít az óvoda bejáratánál.
	Határidő: Azonnal, illetve folyamatos
	Felelős: polgármester

