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Iktatószám: 130-.............../2019. 
 

 
3. számú jegyzőkönyv 

 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 6-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 
Bognár Balázs    alpolgármester 
Ágavári Zsolt    képviselő 
Lőrincz Gábor    képviselő 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József     képviselő 
 
Meghívottak: 
Kis Anita    aljegyző 
Tóth Anita          jegyzőkönyvvezető 
 
  
Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, Dr. Román Kinga jelezte távolmaradását, 
megállapítom, hogy 7 képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Javasolom, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület: 
 
1./Javaslat a téli rezsicsökkentés végrehajtása tárgyában a tüzelőanyagot természetben 
biztosító gazdálkodó szervezeteknek ismételt ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a TOP-5.3.1-16 NG1-2017-00003 azonosítószámon nyilvántartott projekt 
célterületén megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó, partnerségi 
együttműködés módszerén alapuló információs kampány szervezése és lefolytatása 
tárgyában ajánlattételi felhívás közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2019.(II.6.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 
február 6-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./Javaslat a téli rezsicsökkentés végrehajtása 
tárgyában a tüzelőanyagot természetben biztosító 
gazdálkodó szervezeteknek ismételt ajánlattételi 
felhívás kiküldésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a TOP-5.3.1-16 NG1-2017-00003 
azonosítószámon nyilvántartott projekt célterületén 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez 
kapcsolódó, partnerségi együttműködés módszerén 
alapuló információs kampány szervezése és lefolytatása 
tárgyában ajánlattételi felhívás közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 

 
1./ N A P I R E N D 
 
Javaslat a téli rezsicsökkentés végrehajtása tárgyában a tüzelőanyagot természetben 
biztosító gazdálkodó szervezeteknek ismételt ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az előző ülésen került elfogadásra az ezzel kapcsolatos ajánlattételi felhívás, melyre nem 
érkezett érvényes ajánlat. Két ajánlat érkezett, a harmadik nem adott be ajánlatot. Így 
szükséges új felhívás közzététele. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a téli rezsicsökkentés végrehajtása 
tárgyában a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezeteknek ismételt 
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ajánlattételi felhívás kiküldésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2019.(II.6.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalt a „Javaslat téli rezsicsökkentés végrehajtása 
tárgyában a tüzelőanyagot természetben biztosító 
gazdálkodó szervezeteknek ismételt ajánlattételi felhívás 
kiküldésére” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
12/2019. (I.16.) számú határozat mellékleteként kiküldött 
ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok alapján 
megállapítja, hogy a beszerzési eljárás eredménytelen. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a téli 
rezsicsökkentés tárgyában, a 416384 ebr42 azonosító 
számon nyilvántartott támogatói okiratban kapott 
támogatás felhasználása tárgyában az alábbi 
szervezeteknek ismételt ajánlattételi felhívást küld ki: 

a.) Csenter Erdészeti Kft. (Csépe Zsombor) 3082 
Kékesi út 44. 

b.) Bátony TÜZÉP Kft. Építőanyag-kereskedés, 
Bátonyterenye, Béke út 94, 3070 

c.) Zelnik Tüzép Kft., Jobbágyi, Apponyi Albert 1, 
3063 

3.) A téli rezsicsökkentés kapcsán felmerült szállítási 
költséget Tar Község  Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésében biztosítja. 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő: 2019. február 08. 
 

2./ N A P I R E N D 

Javaslat a TOP-5.3.1-16 NG1-2017-00003 azonosítószámon nyilvántartott projekt 
célterületén megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó, partnerségi 
együttműködés módszerén alapuló információs kampány szervezése és lefolytatása 
tárgyában ajánlattételi felhívás közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő:Turopoli Zsolt polgármester 
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Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-5.3.1-16 NG1-2017-00003 
azonosítószámon nyilvántartott projekt célterületén megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztésekhez kapcsolódó, partnerségi együttműködés módszerén alapuló információs 
kampány szervezése és lefolytatása tárgyában ajánlattételi felhívás közzétételére 
vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2019.(II.6.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-5.3.1-16 
NG1-2017-00003 azonosítószámon nyilvántartott projekt 
célterületén megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó, partnerségi 
együttműködés módszerén alapuló 
információs kampány szervezése és lefolytatása tárgyában  
ajánlattételi felhívás közzétételére” 
című javaslatot és az alábbi döntést hozza:  

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-5.3.1-16 NG1-2017-00003 
azonosítószámon nyilvántartott projekt célterületén 
megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztésekhez kapcsolódó, partnerségi együttműködés 
módszerén alapuló információs 
kampány szervezése és lefolytatása tárgyában a határozat 
1. melléklete szerinti ajánlattételi felhívást teszi közzé. 
 
Az	ajánlattételi	felhívás	megküldésre	kerül:	

a.)	 Concrete	Media	Kft.	1148	Budapest	Adria	sétány	14.	
b.)	 Aqua	Excellent	Kft.	2600	Vác	Dózsa	Gy.	u.	95.	
c.)	 RODEMAX-TRADE	Kft.	2600	Vác	Hordó	utca	14.	
d.)		 Tempo-Consulting	Kft.	2194	Tura	Erdész	u.	8.	
e.)		 Infonity	Kereskedelmi	és	Szolgáltató	Korlátolt			
																Felelősségű	Társaság	1046	Budapest	Kiss	Ernő	utca	2.	

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
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történő megküldéséről. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  Az ajánlatok kiküldési határideje 2019. 
február 07. 
 

A 23/2019. (II.6.) határozat 1.sz. 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:  
 
A TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámon nyilvántartott projekt célterületén 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó, partnerségi együttműködés 
módszerén alapuló információs kampány szervezése és lefolytatása. 

 
Tv spotok elkészítése:     1 darab 

Tv spotok sugárzása:     15 alkalom 
Rádió reklámok, hangfelvételek készítése:   1 darab 

Rádió reklámok, hangfelvételek sugárzása:   20 alkalom 
Nyomtatott sajtóban való megjelenés:   6 alkalom 

Írott sajtó /weblap, facebook/ készítése, karbantartása: 20 alkalom 
Fent részletezett szolgáltatásokra vonatkozóan vállalkozási szerződést az Önkormányzat köt. 
A tevékenység megvalósítása előtt, az ajánlatkérő részletes megrendelést küld az adott 
paraméterekre vonatkozóan. A nyilvánosságnak a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 kiírásban 
előírt tartalmi és formai követelményeknek kell megfelelniük. 
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

Tv spotok elkészítése: a projekt céljait és eredményeit bemutató, tartalomtól függően, 
minimum 15, maximum 120  másodperc hosszúságú TV-spot 
elkészítése. A hirdetés tartalmát az ajánlatadó az ajánlatkérővel 
előzetes köteles egyeztetni. 

Tv spotok sugárzása: az előző pontban bemutatott paraméterekkel elkészített TV-spot 
sugárzása a Concrete TV /volt Bátonyterenye Városi Televízió/ 
televíziós csatornán legalább 15 alkalommal főműsoridőben 

Rádió reklámok, hangfelvételek készítése: a projekt céljait és eredményeit bemutató, , 
minimum 15, maximum 90 másodperc hosszúságú rádiós 
reklám-spot elkészítése. A hirdetés tartalmát az ajánlatadó az 
ajánlatkérővel előzetes köteles egyeztetni 
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Rádió reklámok, hangfelvételek sugárzása: az előző pontban bemutatott paraméterekkel 
elkészített rádiós reklám-spot sugárzása a Rádió 1 
rádiócsatornán legalább 20 alkalommal főműsoridőben 

Nyomtatott sajtóban való megjelenés: az ajánlatkérővel egyeztetett, minimum 1200 
karakterből álló, minimum ¼,  oldalas megjelenés a Kelet-
Nógrádi Hírmondó havilapban legalább 6 alkalommal 

Írott sajtó /weblap, facebook/ készítése, karbantartása: az ajánlatkérő weblapján a projekt 
eredményeinek, eseményeinek folyamatos közzététele, frissítése 
valamint azokkal a település facebook oldalának folyamatos 
frissítése a 2021. október 30.-ig terjedő időszakban 

 
4. A szerződések meghatározása: vállalkozási szerződés 
 
5. A szerződés időtartama (valamennyi részre egyaránt): a szerződés aláírásától számítva 

2021.10.30.-ig. 
6. A teljesítés helye: ajánlatkérő és konzorciumi partnereinek székhelye 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Vállalkozó a számla kibocsátására -
ajánlatkérés alapján a megrendelésben/ szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően -a 
Megbízó teljesítésigazolása birtokában jogosult. Ajánlatkérő a szabályszerűen benyújtott 
számla ellenértékét, a számla keltétől számított 30 napon belül átutalás útján fizeti meg 
Megbízott által megjelölt pénzforgalmi számlájára. Vállalkozó rész számlák kibocsátására 
jogosult, a részfeladatok elvégzését követően. A kifizetés 30 napos fizetési határidő 
alkalmazásával banki átutalással történik. 
 
8. Ajánlati kötöttség: Ajánlattételi határidőtől számított 90 nap. 
 
9. A számlázás módja: A 7. pontban megjelölt paraméterek szerint. 
 
 
10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. február 14.-én  10:00 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 végösszegű ajánlat. 

Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás:  

Az ellenszolgáltatás nettó, ÁFA és bruttó értékét, melyet magyar forintban kell megadni. A 
megadott árak az egyes részfeladatok tekintetében tartalmazzák a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges összes költséget, azon felül az ajánlatadó egyéb költség megtérítésére nem jogosult. 
Több változatú ajánlat nem nyútható be. Ajánlattétellel Ajánlattevő elismeri, hogy a feladat 
elvégzéséhez szükséges engedélyek és kapacitások rendelkezésre állnak. 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: ajánlatok beérkezését követő képviselő-
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testületi ülésen. 

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, beosztása, elérhetősége: 

  Turopoli Zsolt polgármester 
 Tel.: 06-32-470-777 

 e-mail: titkarsag@tarkozseg.hu 
d.) Az ajánlatokat a 2,3. pontban feltüntetett részenként kell megtenni. Az 

ajánlatok részenként kerülnek értékelésre, és a nyertes ajánlattevővel szerződés 
is részenként – valamennyi konzorciumi partner (Tar, Szurdokpüspöki, Kozárd, 
Alsótold, Pásztó) megrendelőként történő szerelése mellett - kerülnek 
megkötésre. 

 
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 tett – az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére 
tekintettel – megfelelő ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
Tar, 2019. február …. 

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

kmf. 
 
 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester        jegyző 

 
 
 

Kis Anita 
aljegyző 
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