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Iktatószám: 130-......../2019. 

 

 

27. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 12-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 

Szekacsek Zoltán   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József    képviselő 

Meghívottak: 

Kis Anita                                       aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

Turopoli Zsolt Polgármester:  

Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből  

4  képviselő jelen van, Antal Bálint Gergely, Bognár Balázs és Lőrincz Gábor  

távolmaradásukat jelezték, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Javasolom, hogy az alábbi napirendi pont kerüljön megtárgyalásra: 

 

1./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-0042 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán 

Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 410339 azonosítószámú, a Tari Kodály 

Zoltán Általános Iskola épületében lévő főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki 

ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan ajánlattételi felhívás kiküldésére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

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: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

178/2019.(XI.12.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

november 12-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-0042 

azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

korszerűsítése, valamint a 410339 azonosítószámú, a 

Tari Kodály Zoltán Általános Iskola épületében lévő 

főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki ellenőri 

feladatok ellátására vonatkozóan ajánlattételi felhívás 

kiküldésére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-0042 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán 

Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 410339 azonosítószámú, a Tari Kodály 

Zoltán Általános Iskola épületében lévő főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki 

ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

                       Juhász Erika ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-0042 

azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 

410339 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola épületében lévő 

főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan 

ajánlattételi felhívás kiküldésére 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 

179/2019.(XI.12.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a TOP-3.2.1-16  

NG1- 2017-0042 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán 

Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 410339 

azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

épületében lévő főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki 

ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan ajánlattételi 

felhívás kiküldésére” című javaslatot és az alábbi döntést 
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hozza: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-

3.2.1-16-NG1- 2017-00042 azonosítószámú,a Tari Kodály 

Zoltán Általános Iskola korszerűsítése, valamint a 410339 

azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

épületében lévő főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki 

ellenőri feladatok ellátása vonatkozásában a határozat 

mellékletét képező ajánlattételi felhívást az alábbi 

szervezeteknek küldi meg postán és e-mailen is: 

 

a.) Sisák Art Építésziroda Kft. 3060 Pásztó Hunyadi utca 

4. 

b.) Timpanon Architekt Kft. 3100 Salgótarján Damjanich 

utca 107. 

c.) Timforart Kft. 3100 Salgótarján Hunyadi körút 12. 

 

Határidő: 2019. november 12. 

Felelős: polgármester 

 

 

A 178/2019.(XI.12.) határozat 1. 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- 2017-0042 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

korszerűsítése, valamint a 410339 azonosítószámú, a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

épületében 

lévő főzőkonyha felújítása tárgyában műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

A támogatott projektek megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

a)beruházás műszaki felügyelete 

b)az építési napló vezetése, kivonatának benyújtása 

c)a beruházás fizikai befejezésével a műszaki átadás-átvétel lebonyolítása 

 

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

kivitelezési munkálatok befejezése. 

6.A teljesítés helye: 3073 Tar Liget út 3. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  

Az ajánlatkérő a beszerzés tárgyában megjelölt feladatok elvégzését követően, a megbízott 

 által kiállított számla  ellenében a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással 

fizet 

 

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. Tar Község 

Önkormányzata előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés 

teljesítését követően történik. 

 

10.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. november 19. 

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 szempontja: 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 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 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
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  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. november 12. 

Turopoli Zsolt 

polgármester 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, az ülést 

bezárja. 

 

 

kmf 

 

Turopoli Zsolt               Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                 jegyző 

 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 
 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu

