
Iktatószám: ….............../2018. 
 

17. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 14-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 
Ágasvári Zsolt   képviselő 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József    képviselő 
 
Meghívottak: 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Kis Zsoltné     jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 7 képviselőből 4 képviselő jelen van, 
Bognár Balázs alpolgármester, Balog László és Dr. Román Kinga képviselők jelezték 
távolmaradásukat az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
Az alábbi napirendeket javasolom megtárgyalni a Képviselő-testületnek: 
 
1./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú „MÁTRA NYUGATI 
KAPUJA” című pályázat keretében - a „Turisztikai létesítmények kivitelezése - építési 
beruházás” tárgyában a Kbt. 115.§ szerinti – közbeszerzési eljárás megindításával 
kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadására 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/a/2018.(VIII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. augusztus 14-i rendkívüli ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
 
1./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító 
számú „MÁTRA NYUGAT KAPUJA” című pályázat 
keretében - a „Turisztikai létesítmények kivitelezése - 
építési beruházás” tárgyában a Kbt. 115.§ szerinti – 
közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos 
ajánlattételi felhívás elfogadására 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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1./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú „MÁTRA NYUGAT 
KAPUJA” című pályázat keretében - a „Turisztikai létesítmények kivitelezése - építési 
beruházás” tárgyában a Kbt. 115.§ szerinti – közbeszerzési eljárás megindításával 
kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az előterjesztés most került kiosztásra. Az ülést megelőzően volt az Előkészítő és Bíráló 
(továbbiakban: KB) ülése. 7 cég lett előzetesen megkeresve piackutatás céljából abból a 
célból, hogy alkalmasak-e, van-e kapacitásuk, szeretnének-e részt venni. 1 cég nem jelzett 
vissza, 1 pedig jelezte, hogy nem fog ajánlatot visszaküldeni. 5 cég maradt, e az 5 cég 
jelentkezhet a közbeszerzési felhívásra. A Testületnek most az a feladata, hogy ha egyetért 
vele, hagyja jóvá a KB javaslatát. 
 
Kérdés:  
 
Tóth József képviselő 
Mennyire ismerjük ezeket a cégeket? Mennyire megbízhatóak? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Környékbeli cégek. Salgótarján, Mátraverebély. A Nógrádkassal most is dolgozunk, a régi 
hivatal épületét újítják, Toldi Csaba is dolgozott már a településen, valamint egy Mátraszőlősi 
cég.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A közbeszerzés elektronikus. A közbeszerzési szabályzatot a Képviselő-testület e szerint 
fogadta el korábban.  
Az előző ülésen kiválasztott közbeszerző Márkus Pál számára is hozzáférést biztosítunk a 
felülethez. Az ajánlattételi felhívást ebben a rendszerben fogjuk rögzíteni. 
 
Tóth József képviselő 
A közbeszerzést mekkora összegtől kell kiírni? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Építési beruházás esetén nettó 25 millió forinttól kell közbeszerzést lefolytatni. Ettől 
magasabb összegről van szó, a Kbt. 115§ szakasza szerinti közbeszerzési eljárást fogjuk 
lefolytatni.  
Nyílt közbeszerzési eljárás olyan formában, hogy ki kell küldeni indikatív ajánlatkérést 
minimum 7 vállalkozásnak. Ebből ez az 5 jelezte, hogy ők adnának ajánlatot. Nyílt eljárás, de 
mégis valamilyen szinten meghívásos eljárás, mert csak ez az 5 vállalkozás tehet ajánlatot. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
100 millió forint felett van az az összeghatár, amikor már bárki bejelentkezhet. 
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Tóth József képviselő 
Közbeszerzésnél csak környékbeli cégek jelentkezhetnek be? Arra lennék kíváncsi, hogy ezek 
a nevek hogyan merültek fel? 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő 
Hasonló munkát végeztek már a környéken. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A közbeszerző javasolt, volt, akivel dolgoztunk. Elmondta, hogy a törvényben is elsődleges 
cél, hogy a környéken lévő kis- és középvállalkozásokat hozzák helyzetbe. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Célja a törvénynek, a közelben lévő kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása, de 
természetesen kérhettünk volna indikatív árajánlatot akár Tolna megyéből is.  
 
Tóth József képviselő 
Rendben, csak úgy dolgozzanak, ahogy kell! 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A közbeszerzési eljárás lefutása kb. másfél hónap. Még egy döntést kell majd meghozni, 
amikor majd kiválasztjuk a nyertes kivitelezőt, névszerinti szavazással minősített többséggel. 
Javasolom, hogy az ajánlattételi felhívást alaposan tanulmányozza át a testület.  
Kötöttünk konzorciumi megállapodást. Kötöttünk egy külön megállapodást a beszerzésekre és 
közbeszerzéseknek a lefolytatására. A beszerzési eljárásokat Szurdokpüspöki megindítja, és 
külön dönt az ajánlatokról a három testület. Közbeszerzést Szurdokpüspökin és Taron 
folytatunk le a turisztikai pályázat kapcsán. A külön megállapodás szerint Szurdokpüspöki 
Község Önkormányzatának hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint kell 
eljárni azzal a különbséggel, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentum 
elfogadását, az eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplők kiválasztását valamint az 
eljárást lezáró döntést (a releváns részajánlat tekintetében) Tar Község Önkormányzatának 
hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerinti döntéshozók hozzák meg.  
Egy eljárást fogunk lefolytatni, melynek ugyanaz a meghívotti kör van Szurdokpüspökin és 
Taron, ezt egy eljárásként fogjuk lefolytatni, 1-5 részre bontással.  
Első rész Szurdokpüspökin a pincesor kiépítése, második rész a turisztikai bemutatóház, 
harmadik rész a kerékpártároló, negyedik rész Tar Lőrinc udvarház és bemutató barlang és 
ötödik rész a turisztikai fogadó és bemutató térnek az építése.  
Az ajánlattételi felhívás 15-ig kiküldésre kerül. 2018. augusztus 22-én helyszíni bejárást 
tartunk az ajánlattevőknek. 
 
Tóth József képviselő 
Ha megvan a közbeszerzés, és valaki megnyeri, akkor az fogja az összeset csinálni? Tehát 
Püspökin, Taron is? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Ez az ajánlatoktól függ. Elképzelhető, hogy egy csinálja mindet. A közbeszerzésnek az a 
lényege, hogy nem a legalacsonyabb árajánlatot adó nyeri a kivitelezést, pontozzák az 
ajánlatokat, és az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő a nyertes.  
Nemcsak az ár számít, hanem vannak más feltételek is meghatározva, vannak képletek, ezt 
tartalmazza a dokumentáció.  
Az anyag áll: az ajánlattételi felhívásból, a közbeszerzési dokumentumokból, közbeszerzési 
műszaki leírásból és a vállalkozási szerződés-tervezetekből. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Ezeket a dokumentumokat meg fogom küldeni a képviselőknek e-mailen. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A KB tagjai az előző ülésen kerültek megválasztásra. Márkus Pál a közbeszerző, Sisák Gábor 
műszaki szakértő, Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi szakértő, és jó magam, mint jogi 
szakértelmet biztosító tag.  
Mint elmondtam, az ülés előtt volt a KB ülése, amelyről jegyzőkönyv készült.  
A dokumentáció korrekt. A fedezettel rendelkezünk, ez a megnyert pályázat. A tervezői 
költségbecslés alapján nem igényel saját forrást. 
 
Tóth József képviselő 
Még mindig nem világos. Ha megvan a közbeszerzési eljárás, akkor kettő is nyerhet? Ha egy 
nyeri meg, akkor egyszerre indul Püspökin, Taron és Szuhán? 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Szuha az teljesen más. Szuhán sima beszerzési eljárást kell csak lefolytatni.  
Nyerhet egy is, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő egyetlen cég is.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ha van kapacitása, akkor csinálhatja párhuzamosan is, mert nem egyformák a munkák. Taron 
pl. nincs útépítés.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Más jellegűek a munkák a településeken. A vállalkozási szerződések is részei a 
dokumentációnak. A teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap, 
késedelmes teljesítése esetén, kötbért köteles fizetni. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 
azonosító számú „MÁTRA NYUGATI KAPUJA” című pályázat keretében - a 
„Turisztikai létesítmények kivitelezése - építési beruházás” tárgyában a Kbt. 115.§ 
szerinti – közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos ajánlattételi felhívás 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/2018.(VIII.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – „J A V A S L A T a TOP-1.2.1-15-NG1-
2016-00019 azonosító számú „MÁTRA NYUGATI 
KAPUJA” című pályázat keretében - a „Turisztikai 
létesítmények kivitelezése - építési beruházás” 
tárgyában a Kbt. 115.§ szerinti – közbeszerzési eljárás 
megindításával kapcsolatos ajánlattételi felhívás 
elfogadására című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
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1.)Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú 
„MÁTRA NYUGATI KAPUJA” című projekt keretében 
a „Turisztikai létesítmények kivitelezése - építési 
beruházás” tárgyú projekt vonatkozásában közbeszerzési 
eljárást indít. 

 
2.)A képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és az alábbi 
gazdasági szereplők részére megküldi: 

 
1.) Fort-Bau Therm Kft 
1074 Budapest, Dohány utca 29. 
 
2.) MECUM-DI Kft 
1139 Budapest, Szegedi út 12. 
 
3.) Nógrád „kas” Kft 
3100 Salgótarján, Nagymező út 11/A. 

 
4.) Toldi Csaba ev. 
3064 Szurdokpüspöki, Szabadság út 171. 

 
5.) TTSZAN-THERM Kft 
3068 Mátraszőlős, Major út 16. 
 
3.)Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az határozatban foglaltak 
végrehajtására. 

 
Határidő:  2018. augusztus 15. 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 
 

 
kmf. 

 
 
 

Turopoli Zsolt        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester        jegyző 

 


