
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109- 209      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
188/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
208/2018. (XII.18.) számú határozatával elfogadott 2018.  
évi üléstervben szereplő 2018. december 12-i ülés  
időpontját 2018. december 18-ra módosítja. 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 30. 
                                      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-  210     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
189/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
november 21-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./ Javaslat Tar község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének 2.számú módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének I.-III. negyedéves teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintéző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Tóthné Juhász Erika 
 
4./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének 
felülvizsgálata. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása jogcímen nyert támogatás tárgyában – 410339 
azonosítószám- ajánlattételi felhívás elfogadására a 
pályázat eszközeinek beszerzésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 



Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat ingatlanértékesítésre vonatkozó pályázati 
felhívás közzétételére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat Concello de Rodeiro(Spanyolország), 
Vecpiebalgas Novoda(Lettország), Comune di Castelmola 
(Olaszország), Safi Council (Málta), Social Welfare Centre 
of Central Macedonia (Görögország) településekkel 
testvér-települési kapcsolat kialakítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Tar, 1008 hrsz-ú 
ingatlan értékesítésére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat a Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
„külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése felhívás 
tárgyában a beszerzési eljárás lezárására és nyertes 
ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „ A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című projekt keretében a szakmai vezetői 
állás tárgyában ajánlattételi eljárás eredménytelenné 
nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú „ A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva mentén” című projekt keretében a szakmai vezetői 
állásra pályázati felhívás ismételt közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 



Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
13./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Zagyva  mentén” című pályázat projektmenedzseri 
feladatinak ellátásra 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 
 
 
Zárt ülés napirendje: 
 
1./Javaslat Antal Bálint Gergely (3073 Tar, Köztársaság út 
26.) birtok összevonási célú földcserére vonatkozó 
kérlelmének elbírálására. 
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                       Tóth Anita igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a Tar, 131, 189, 190, 197, 390/4, 653 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog bejegyzésére. 
A határozat meghozatala: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester. 
 
14./ K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 

 
 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 30. 
                                      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- 211      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
190/2018.(XI.21.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2018. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 
szóló beszámolót a mellékelt táblázatok szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 30. 
                                      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- 212      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
191/2018.(XI.21.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a polgármester 
szabadságáról szóló tájékoztatót, valamint az 5/2018.(I.17.), 
7/2018.(I.17.), 8/2018.(I.17.), 16/2018.(I.17.), 17/2018.(I.17.), 
18/2018.(I.17.), 19/2018.(I.17.), 20/2018.(I.17.), 21/2018.(I.17.), 
22/2018.(I.17.), 23/2018.(I.17.), 24/2018.(I.17.), 27/2018.(II.8.), 
28/2018.(II.8.), 31/2018.(II.12.), 36/2018.(II.14.), 37/2018.(II.14.), 
39/2018.(II.14.), 40/2018.(II.14.), 44/2018.(II.14.), 
48/2018.(II.14.), 50/2018.(II.14.), 51/2018.(II.14.), 
56/2018.(III.13.), 59/2018.(III.21.), 60/2018.(III.21.), 
61/2018.(III.21.), 62/2018.(III.21.), 63/2018.(III.21.), 
64/2018.(III.21.), 65/e/2018.(III.21.),66/2018.(III.21.) 
69/2018.(IV.18.), 70/2018.(IV.18.), 71/2018.(IV.18.), 
73/2018.(IV.18.), 74/2018.(IV.18.), 75/2018.(IV.18.), 
76/2018.(IV.18.), 76/a/2018.(IV.18.), 79/2018.(IV.26.), 
80/2018.(IV.26.), 86/2018.(IV.26.), 88/2018.(IV.26.), 
89/2018.(IV.26.), 93/2018.(IV.26.), 94/2018.(IV.26.), 
95/2018.(IV.26.), 96/2018.(IV.26.), 97/2018.(IV.26.), 
99/2018.(VI.6.), 100/2018.(VI.6.), 101/2018.(VI.6.), 
102/2018.(VI.6.), 103/2018.(VI.6.), 104/2018.(VI.6.), 
105/2018.(VI.6.), 108/2018.(VI.21.), 109/2018.(VI.21.), 
110/2018.(VI.21.), 111/2018.(VI.21.), 115/2018.(VI.21.), 
119/2018.(VII.4.), 120/2018.(VII.4.), 121/2018.(VII.4.), 
122/2018.(VII.4.), 123/2018.(VII.4.), 124/2018.(VII.4.), 
125/2018.(VII.4.), 127/2018.(VII.4.), 129/2018.(VII.20.), 
130/2018.(VII.20.), 131/2018.(VII.20.), 132/2018.(VII.20.), 
133/2018.(VII.20.), 134/2018.(VII.20.), 142/2018.(VII.27.), 
143/2018.(VII.27.), 144/2018.(VII.27.), 145/2018.(VII.27.), 
147/2018.(VIII.3.), 148/2018.(VIII.3.), 149/2018.(VIII.3.), 
150/2018.(VIII.14.), 153/2018.(VIII.22.), 154/2018.(VIII.22.), 
155/2018.(VIII.22.), 156/2018.(VIII.22.), 157/2018.(VIII.22.), 
157/A/2018.(VIII.22.), 162/2018.(IX.19.), 163/2018.(IX.19.), 
165/2018.(IX.19.), 166/2018.(IX.19.), 167/2018.(IX.19.), 
168/2018.(IX.19.), 169/2018.(IX.19.), 172/2018.(IX.19.), 
173/2018.(IX.19.), 174/2018.(IX.19.), 175/2018.(IX.19.), 
180/2018.(X.17.),  181/2018.(X.17.), 182/2018.(X.17.), 
185/2018.(X.17.), 186/2018.(X.17.),187/2018.(X.17.), 

 



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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 30. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
Iktatószám: 109- 213      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
192/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat Tar Község vízkár-elhárítási 
tervének felülvizsgálatára„ című javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
VÍZGYŰJTŐ Tervezőiroda Kft. -3100 Salgótarján 
Berzsinyi D. út 21.- által 01/2016/M tervszámon készült 
Tar Község Vízkár-elhárítási tervében az alábbi pontokat 
pontosítja: 

a.) 14. oldalon: 
Megyei Védelmi Bizottság Szervezeti felépítése, 
elérhetőségénél Megyei Védelmi Bizottság Elnök-
helyettese Seres Tibor tűzoltó ezredes igazgató 
(telefonszám: 06-32-411-400), a Megyei Védelmi 
Bizottság Titkára dr. Szalai János mk. alezredes 
(telefonszám: 06 -32- 422-268) 
 

b.) 14. oldalon: 
A KÖVÍZIG vízkár-elhárítási Szervezeti felépítésénél, 
elérhetőségénél a vízkárelhárítási ügyeletnél a 
telefonszám:  
napközbeni vízminőségi kárelhárítási ügyelet: 06-30-708-
6064 
munkaidőn kívüli műszaki ügyelet: 06-30-334-1909. 
 

c.) 14. oldalon: 
A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetőségénél 
Polgári Védelmi Kirendeltség, valamint Polgári Védelmi 
Iroda helyett Katasztrófavédelmi Kirendeltség szerepeljen. 
 

d.) 16. oldalon: 
A Szakaszvédelem vezetőnél a név: Bognár Balázs 
alpolgármester, cím: 3073 Tar Szondy György út 184., 
Tel.:06-30-849-8548, e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
 



e.) 19. oldalon 
A SZAKCSOPORTNÁL a szakaszvédelmi vezető Bognár 
Balázs , telefonszám: 06-30-849-8548 
 

f.) 44. oldalon: 
I. Homokzsák, fólia, lapát 

-3000 Hatvan Bercsényi út 49, KDV-VIZIG II. szm. 
Hatvani kirendeltség telefonszám:06-37-342-526 
-3145 Mátraterenye Kossuth út 32., Mátra-pack Trade Kft. 
(homokzsák, fólia), telefonszám: 06-32-362-173, 06-20-
957-4482, e-mail:matrapack@toldinet.hu 

                                                   g.) 45. oldalon: 
  III. HOMOK 
-3060 Pásztó Irinyi út 2731 hrsz, Kocsis tüzép Kft. 
(homok), telefonszám: 06- 
32-460-499, 06-20-557-2633 
 

h.)   45. oldalon: 
IV. Teherfuvarozó : Bibók Balázs egyéni vállalkozó, 
telefonszám: 06-70-429-8979, 3073 Tar Sport út 25. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Közép-Duna 
Völgyi Vízügyi  Igazgatóság  Vízrendezési és Öntözési 
Osztályt ( 1088 Budapest Rákóczi út 41.), valamint a 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 
 
Határidő: 2018. december 20. 
Felelős: polgármester 
 

 
 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 30. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
Iktatószám: 109-  214     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
193/2018.(XI.21.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat az  Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása jogcímen nyert támogatás 
tárgyában - 410339 azonosítószám-  ajánlattételi 
felhívás elfogadására a pályázat eszközeinek 
beszerzésére” című javaslatot és az alábbi döntést 
hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
jogcímen nyert támogatás tárgyában - 410339 
azonosítószám-  ajánlattételi felhívás elfogadására a 
pályázat eszközeinek beszerzésére a határozat 1. 
melléklete szerinti ajánlattételi felhívást teszi közzé. 
 

1.) Az	ajánlattételi	felhívás	megküldésre	kerül:	

a.)	 HOGE	Kft.	Budapest	Szőlőkert	u.7.	1033	
b.)									CORREX	ART	Kft.	Budakalász,	Szentendrei	út	1-3	2011	
c.)	 GASZTROSZERVÍZ	TRADING	Kft.	Budapest	Huyadi	
János	út	16.	,	1117	

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  Az ajánlatok kiküldési határideje 2018. 
november 28. 
 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
 
 



 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 30. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A 193/2018.(XI.21.) 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:  Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
jogcímen nyert támogatás tárgyában - 410339 
azonosítószámú pályázat keretében eszközbeszerzés 

  

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
Tar Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert az  Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása jogcímen. A támogatott pályázat megvalósításához, valamint a 
szolgáltatás korszerű fejlesztéséhez szükséges az eszközbeszerzés a csatolt eszközlista 
szerint. 
 
4. A szerződés meghatározása: adás-vételi szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: határozott idejű, a támogatási szerződés alááírását követő 3 
hónap.  
6.A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A kifizetés 15 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. 

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

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. december 05. , 15:00 óra 
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: 2018. december 12. 

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, 2018. november …….. 
       Turopoli Zsolt 

       polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109-  215     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
194/2018.(XI.21.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta a „ Javaslat 
ingatlanértékesítésre vonatkozó pályázati felhívás 
közzétételére” vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza:   

1. A Képviselő- testület értékesíteni kívánja a 3078 
Bátonyterenye Mátyás király út 16. szám alatti,  2272 
Hrsz-ú ingatlant, melyet meghirdet 7.200.000,- Ft induló 
vételáron.  

2. A Képviselő-testület a nyilvános pályázati felhívást e 
határozat mellékleteként elfogadja.  

3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a 
vagyonrendelet szerint gondoskodjon a pályázati felhívás 
hirdetéséről, az ajánlattételi határidő letelte után a döntési 
javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: eljárási rend szerint 
Felelős:    szöveg szerint  

4. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 30. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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



 
1. melléklet a 194/2018.(XI.21.) határozathoz 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

3078 Bátonyterenye Mátyás király út 16. szám alatti, 2272 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

1. Pályázatot kiíró szerv: Tar Község Önkormányzat 
    3073 Tar Szondy György út 92.  

A pályázat kiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: ….........../2018. (XI.21.) 

2. A pályázat jellege:  nyilvános pályázat 
3. 	A	pályázat	tárgya:	3078	Bátonyterenye	Mátyás	király	út	16.	szám	alatti,	2272	hrsz-ú		

ingatlan értékesítésére (nettó alapterület: 98,8 m2), a terület 
közművesítettsége: teljesen közművesített 

Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan megtekintett állapotban kerül 
értékesítésre/hasznosításra, ezért az értékesítés, illetve hasznosításra történő átvételt követően az 
ingatlan műszaki állapotával, illetve a közmű-vezetékek elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű 
követelés nem támasztható.  

4. A	vételár	megállapítása:		
Az ingatlan legalacsonyabb vételára 7.200.000,-Ft, melynek megfizetését az adásvételi szerződés 
hatálybalépésekor igazolni kell. Részletfizetési kötelezettséget nem biztosít az Önkormányzat. 

A vételár nem ÁFA köteles. 

Pályázati biztosíték az induló vételár 5%-a, azaz 360.000,-Ft 

Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. 

A pályázó köteles a pályázati biztosítékot oly módon megfizetni, hogy az legkésőbb az ajánlat 
benyújtásakor Tar Község Önkormányzata OTP Bank Rt. Pásztói Fiókjánál vezetett 11741024-
15735344 számú számláján rendelkezésre álljon.  

A pályázati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba vagy díjba beszámításra kerül. Azon pályázók 
részére, aki nem nyertek, vagy érvénytelen ajánlatot nyújtotta be, a pályázat elbírálását követő 8 napon 
belül a pályázati biztosíték visszautalásra kerül. A pályázati biztosíték után az önkormányzat kamatot 
nem térít.  

Amennyiben a nyertes pályázó visszalép hasznosítási szándékától, illetve az ajánlati kötöttség ideje 
alatt a szerződést nem írja alá, a befizetett biztosítékot elveszíti.  

5. A pályázatok benyújtásának helye, ideje, módja: 
A pályázatot legkésőbb 2018. december 07-én (péntek) 10:00 óráig lehet benyújtani a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége(3073 Tar Szondy György út 92.) 
részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban  „Mátyás király út 
16.” jelige feltüntetésével. Postai úton történő benyújtásnál a megadott határidőig a pályázatnak be 
kell érkeznie. 

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. 



Az ajánlatot 1 eredeti példányban magyar nyelven kell benyújtani.  

6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
§ A pályázó főbb adatait (név, székhely, cégnyilvántartási szám, a pályázó képviselőjének 

megnevezése, illetve természetes személy esetén név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, 
személyi szám utolsó 4 számjegye, személyi ig. száma, adóazonosító jel, stb.) 

§ Ajánlatot az ingatlan vételárának vagy egyéb hasznosítási konstrukció esetén a megajánlott 
díjának szerződéskötéskor történő megfizetésére vagy ennek határidejére, ütemezésére,   

§ Jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírási címpéldányt, 
§ A pályázati biztosíték befizetéséről szóló bizonylat másolatát, 
§ A pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati feltételek és a pályázati kiírásban foglaltak 

elfogadására, 
§ A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomása van arról hogy az ingatlan 

megtekintett állapotban kerül értékesítésre, illetve hasznosításra, ezért a birtokbaadást 
követően az ingatlan műszaki állapotával, adottságaival, illetve a közmű-vezetékek, illetve az 
ivóvíz nyomóvezeték, erőátviteli kábel elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű 
követelést nem támaszt, illetve a közműszolgáltatók nyilatkozatától függően hozzájárul a 
szolgalmi jog(ok) bejegyzéséhez, 

§ A pályázó aláírását. 
Kiíró fenntartja a jogot, hogy további kiegészítő információkat kérjen a pályázótól és ellenőrizze a 
pályázati ajánlatában foglalt adatokat, információkat.  

7. A pályázatok felbontásának helye, ideje: 
A pályázatok bontására a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége (3073 
Tar Szondy György út 92.) tárgyalóterem helyiségében 2018. december 07-én (péntek) 10.30 
órakor kerül sor.  

8. A pályázatok elbírálása: 
Elsődleges bírálati szempont a megajánlott vételár nagysága. Az ingatlan vonatkozásában a 
bérlőnek elővásárlási joga van. 
Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a legmagasabb összegű vételárat/díjat tartalmazó ajánlatok 
tekintetében, amennyiben az ajánlat(ok) összehasonlíthatók és különbségük nem haladja meg az 5 
%-ot, akkor jogosult árversenyt tartani, amelynek időpontjáról értesítést kapnak az érintett 
pályázók. Az árversenyen nyertes pályázót nem hirdet a kiíró, annak célja a végső ajánlati ár 
megismerése.  

Az ajánlatok elbírálására, az ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára Tar Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult, amelyre előreláthatólag a pályázati határidő lejártát, 
valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. (a továbbiakban: Nvtv.) 14.§ (5) 
bekezdésében meghatározott határidő elteltét követő ülésen kerül sor. 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa.  

9. Eredményhirdetés 
A képviselő-testület döntéséről minden pályázót írásban értesítünk.  

10. Szerződéskötés 
A szerződés megkötésére a döntés meghozatalát követően, előreláthatólag az ajánlati kötöttség 60 
napos időtartamán belül kerül sor. 

11. Egyéb feltételek 



A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy szerződésbe (adás-vételi szerződés esetén az ingatlan-
nyilvántartásba is bejegyezhető) garanciákat is beépíthet annak biztosítására, hogy a pályázati 
felhívásban, illetve a pályázó ajánlatában foglaltak teljesítésre kerüljenek. A kiíró a vétel teljes 
kiegyenlítését követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.  

12. Egyéb információ 
Az ingatlan értékesítése esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv, valamint a Nvtv. 14.§ (2)-(5) bekezdéseiben 
foglalt, elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

Az ingatlan tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a vevőt terheli, kivéve az épület 
energetikai tanúsítványának elkészíttetése, ami az eladó kötelezettsége. 

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján a helyszínen megtekinthető. Időpont egyeztethető 
a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén (3073 Tar Szondy György út 
92., telefonszám: 06-32-470-777,06-32-470-444)  

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben, valamint a pályázati eljárás és az ajánlatok 
elbírálása során Tar Község Önkormányzatának az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a 
vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) rendelete az irányadó.  

Tar, 2018. ……………………………… 

          Turopoli Zsolt 
           polgármester   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109-  216     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
195/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy  
Concello de Rodeiro (Spanyolország), Vecpiebalgas 
Novada (Lettország), Comune di Castelmola 
(Olaszország), Safi Council (Málta), Social Welfare 
Centre of Central Macedonia (Görögország) 
településekkel testvér-települési kapcsolatot kíván 
létesíteni. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a testvér-
települési kapcsolatot szabályozó megállapodás aláírására 
és valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 
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 30. 
                                      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: 109-217/2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
196/2018.(XI.21.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzati tulajdonú, 
Tar, 1008 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére” 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 az 
Önkormányzat forgalomképes (üzleti) vagyonát képező  
Tar, 1008 hrsz.-ú – kivett áruház, udvar – ingatlan 
40.000.- Ft azaz negyvenezer forint vételáron eladásra 
kerüljön  VENIKER Vendéglátó, Ipari és 
Kereskedelmi Kft. ( 3060 Pásztó, Fő utca 48.) részére.  
2./ A Képviselő-testület ingatlan értékesítésére vonatkozó 
adásvételi szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az 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. 
3./ Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a vevőt 
terheli.  
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 30. 
                                      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- 218      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
197/2018.(XI.21.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
„külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése felhívás 
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	 Felelős	 akkreditált	
közbeszerzési	 szaktanácsadói	 feladatok	 ellátása,	 a	
közbeszerzési	 eljárás	 lebonyolítása	 a	 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	
kódszámú	„külterületi	helyi	közutak	fejlesztése,	önkormányzati	
utak	 kezeléséhez,	 állapotjavításához,	 karbantartásához	
szükséges	erő-	és	munkagépek	beszerzése	felhívás	tárgyában	a	
Tuzson	János	Arborétumhoz	vezető	077/3,	075,	074,	063	hrsz-ú	
külterületi	 utak	 fejlesztése	 tárgyában	 a	 felelős	 akkreditált	
közbeszerző	 kiválasztása	 pályázat	 keretében	 a	 beszerzési	
eljárás	eredményes.	
	

2. Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 mint	
Döntéshozó	testület	megállapítja,	hogy	a		

a.)AXIS-ART Bt., 3100 Salgótarján Hunyadi krt. 12. 
b.)Útkataszter Bt., 3100 Salgótarján Szerpentin út 8. Fszt. 
1. 
c.)Márkus és társai Kft., 3100 Salgótarján Május 1. út 73. 
ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 
 

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 



ellátása, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú „külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése felhívás tárgyában a Tuzson János 
Arborétumhoz vezető 077/3, 075, 074, 063 hrsz-ú 
külterületi utak fejlesztése tárgyában a beszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 
szempont alapján  a legalacsonyabb árat az 
ÚTKATASZTER Bt. 3100 Salgótarján Szerpentin út 8. 
fszt. 1. adta. 
 

4. A	Képviselő-testület	felhatalmazza	a	polgármestert	a	szerződés	
megkötésére	 és	 aláírására,	 továbbá	 valamennyi	 szükséges	
intézkedés	megtételére.		

5. Az ÚTKATASZTER Bt-t  (3100 Salgótarján Szerpentin út 
8. Fszt. 1.)  a szerződésben foglaltak teljesítése esetén 
nettó: 373.000 Ft , bruttó: 473.000 (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 30. 
                                      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- 219     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
198/2018.(XI.21.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának 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 a 
szakmai vezetői állás tárgyában ajánlattételi eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására” c. javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén „ 
című projekt keretében a szakmai vezetői állás 
tárgyában az ajánlattételi eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja, mivel a megadott határidőig nem érkezett 
be ajánlat.  

Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:  szöveg szerint 

 
 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 30. 
                                      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- 220      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
199/2018.(XI.21.) 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 ismételt 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 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 30. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 
 



 
A 199/2018.(XI.21.) önkormányzati 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 30., 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 

  



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 109- 221      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
200/2018.(XI.21.) 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 projektmenedzseri 
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: 

6. 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	projektmenedzseri	
feladatinak	 ellátására	 irányuló	 beszerzés	 ajánlattételi	 eljárás	
lezárására	 és	 nyertes	 ajánlattevő	 kiválasztására	 irányuló	
beszerzési	eljárás	eredményes.	

7. Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 mint	
Döntéshozó	testület	megállapítja,	hogy	a		

a.) Kocsis Péter 3700 Kazincbarcika Thököly tér 4. II/7. 
b.) Lakatosné Jancsovszki Enikő 1163 Budapest Ágoston 

Péter u. 6. 
c.) Lakatos László 1163 Budapest Ágoston Péter u.6/2 
d.) Korpa Kinga 1174 Budapest Csillagmotor köz 6/3. 
e.) József Ádám 1012 Budapest Logodi u. 78/A. 

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

8. 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 
projektmenedzseri feladatainak ellátására irányuló 
beszerzés vonatkozásában a beszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 
szempont alapján  a legalacsonyabb árat Kocsis Péter 3700 
Kazincbarcika Thököly tér 4. II/7. adta. 



9. A	Képviselő-testület	felhatalmazza	a	polgármestert	a	szerződés	
megkötésére	 és	 aláírására,	 továbbá	 valamennyi	 szükséges	
intézkedés	megtételére.		

10. Kocsis Pétert (3700 Kazincbarcika Thököly tér 4. II/7.) a 
szerződésben foglaltak teljesítése esetén bruttó 37.500 Ft 
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 30. 
                                      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-  222     /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én megtartott rendes 
üléséről készült 22. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Lőrincz Gábor képviselő 
Az elmúlt ülésen tévesen közöltem a képviselői tiszteletdíjamból felajánlott összeget, a helyes 
összeg 27.500 Ft. 
 

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

Nagyné Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2018. november 30. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


