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Iktatószám: 130-25/2019. 

 

 

25. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 4-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 

Antal Bálint              képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Szekacsek Zoltán   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita                                       aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

László Istvánné    HVB elnök 

 

Turopoli Zsolt Polgármester:  

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

6 képviselő jelen van, Tóth József távolmaradását jelezte, az ülés határozatképes, azt 

megnyitom. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Napirend előtt: 

 

Turopoli Zsolt polgármester: 

Ágasvári Sándor a Pénzügyi Bizottság megválasztott tagja az elmúlt ülésen nem tette le az 

esküt. 

Kérem László Istvánnét a Helyi Választási Bizottság elnökét vegye ki Ágasvári Sándortól az 

esküt. 

 

Ágasvári Sándor az alábbi szövegű esküt teszik le: 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagságomból eredő feladataimat Tar 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
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Isten engem úgy segéljen!” 

Esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 

Megkérem az Ágasvári Sándort, hogy az esküokmányt írja alá. 

Ágasvári Sándor aláírja az esküokmányt.  

 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Javasolom, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra: 

 

1./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 

ellátása tárgyában beszerzési eljárás lezárására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem vonatkozásában, 

megalapozó dokumentum elkészítése tárgyában beszerzési eljárás lezárására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, „Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron” című támogatási kérelem vonatkozásában, a 

pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint nyertes pályázat esetén a 

kiviteli tervek elkészítése tárgyában beszerzési eljárás lezárására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat a  VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil Ház belső korszerűsítése és 

akadálymentesítése című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában beszerzési 

eljárás lezárására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat  Bognár Balázs alpolgármester felhatalmazására a Nyugat-Hevesi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alakuló ülésén történő részvételre, 

döntéshozatalra 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
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Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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 

169/2019.(XI.4.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

november 4-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 

azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház energetikai 

korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési 

szaktanácsadói feladatok ellátása tárgyában beszerzési 

eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című 

támogatási kérelem vonatkozásában, megalapozó 

dokumentum elkészítése tárgyában beszerzési eljárás 

lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

tárgyú felhívásra, „Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron” című 

támogatási kérelem vonatkozásában, a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint nyertes 

pályázat esetén a kiviteli tervek elkészítése tárgyában 

beszerzési eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat a  VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil Ház 

belső korszerűsítése és akadálymentesítése című pályázat 



4 
 

kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában beszerzési 

eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat  Bognár Balázs alpolgármester felhatalmazására 

a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás alakuló ülésén történő részvételre, 

döntéshozatalra 

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-NG1-2017-00065 azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 

ellátása tárgyában beszerzési eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Három ajánlat érkezett vissza. Az ajánlatok érvényesek voltak. A legkedvezőbb ajánlatot 

Laczkóné Dénes Orsolya adata nettó 900.000 Ft összegben. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065 

azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása tárgyában beszerzési eljárás lezárására 

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 

170/2019.(XI.4.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a “Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-

00065 azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása 
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tárgyában beszerzési eljárás lezárására” című javaslatot 

és az alábbi határozatot hozza:  

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-3.2.1-16-

NG1-2017-00065 azonosítószámú, a Tari Művelődési Ház 

energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési 

szaktanácsadói feladatok ellátása tárgyában a beszerzési 

eljárás eredményes. 

 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

a.)Laczkóné Dénes Orsolya Salgótarján Hunyadi körút   

     14.,3100 

b.)MÁRKUS és társai Kft. Salgótarján  Május 1. út  

     73.,      3100 

c.)PALÓC PROJEKT Szolgáltató Kft. Szécsény Dózsa   

   György út 8., 3170 

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 

megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-3.2.1-16-

NG1-2017-00065 azonosítószámú, a Tari Művelődési 

Ház energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása 

tárgyában a beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi 

felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján  a 

legalacsonyabb árat Laczkóné Dénes Orsolya (3100 

Salgótarján Hunyadi körút 14.)  adta nettó: 900.000 Ft, 

bruttó: 900.000 Ft összegben (alanyi adómentes). 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 

szükséges intézkedés megtételére.   

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási kérelem vonatkozásában, 

megalapozó dokumentum elkészítése tárgyában beszerzési eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Turopoli Zsolt polgármester 

Mindhárom ajánlattevő elküldte az ajánlatát. Az ajánlatok érvényesek és szerződéskötésre 

alkalmasak voltak. 

A legkedvezőbb ajánlatot a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség adta nettó 1.210.000 Ft. bruttó 

1.536.700 Ft. összegben.  

 

Kérdés 

 
Tariné Molnár Anikó képviselő 

Az előző napirendnél volt alanyi adómentesség, itt miért nincs? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Ez egy Kft, itt nincs adómentesség. 

 

Antal Bálint Gergely képviselő 

Mennyivel volt kedvezőbb a többi ajánlattól? 

 

Kis Anita aljegyző 

A Dargonnak 1.560.000 Ft az INNO NIVO-nak 1.630.000 Ft volt. 

 

Vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari 

Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című 

támogatási kérelem vonatkozásában, megalapozó dokumentum elkészítése tárgyában 

beszerzési eljárás lezárására 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 

171/2019.(XI.4.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a “Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, Tari Idősek és 

Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés 

fejlesztése Taron című támogatási kérelem 

vonatkozásában, megalapozó dokumentum elkészítése 

tárgyában beszerzési eljárás lezárására” című javaslatot 

és az alábbi határozatot hozza:  

1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-4.2.1-

16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú 

felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának 
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és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című támogatási 

kérelem vonatkozásában, megalapozó dokumentum 

elkészítése tárgyában a beszerzési eljárás eredményes. 

   2./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

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. 

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 

megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

3./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-4.2.1-

16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú 

felhívásra, Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron című 

támogatási kérelem vonatkozásában, megalapozó 

dokumentum elkészítése tárgyában a beszerzési 

eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívásban 

meghatározott bírálati szempont alapján  a legalacsonyabb 

árat Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

(3100 Salgótarján Rákóczi út 36. )adta nettó: 1.210.000 

Ft, bruttó: 1.536.700Ft összegben.  

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 

szükséges intézkedés megtételére.   

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő:  értelemszerű 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, „Tari Idősek és Demens Személyek Klubjának és 

szociális étkeztetés fejlesztése Taron” című támogatási kérelem vonatkozásában, a 

pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint nyertes pályázat esetén a 

kiviteli tervek elkészítése tárgyában beszerzési eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség. 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Három ajánlattétel érkezett, mindhárom érvényes, szerződéskötésre alkalmas. 
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Legkedvezőbb ajánlatot a Qvalitás Mérnökiroda adta nettó 1.700.000 bruttó 2.159.000 Ft 

összegben. Ez a pályázatból 100 %-ban elszámolható. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-4.2.1-16 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, „Tari 

Idősek és Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron” című 

támogatási kérelem vonatkozásában, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció, 

valamint nyertes pályázat esetén a kiviteli tervek elkészítése tárgyában beszerzési eljárás 

lezárására 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 

172/2019.(XI.4.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a “Javaslat a TOP-4.2.1-16 kódszámú, 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra, „Tari Idősek és 

Demens Személyek Klubjának és szociális étkeztetés 

fejlesztése Taron” című támogatási kérelem 

vonatkozásában, a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentáció, valamint nyertes pályázat esetén a 

kiviteli tervek elkészítése tárgyában beszerzési eljárás 

lezárására” című javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  

1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a TOP-4.2.1-

16 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú 

felhívásra, „Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étkeztetés fejlesztése Taron” 

című támogatási kérelem vonatkozásában, a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint 

nyertes pályázat esetén a kiviteli tervek elkészítése 

tárgyában a beszerzési eljárás eredményes. 

      2./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

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. 



9 
 

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 

megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

3./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy TOP-4.2.1-16 

kódszámú, Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú 

felhívásra, „Tari Idősek és Demens Személyek 

Klubjának és szociális étrkeztetés fejlesztése Taron” 

című támogatási kérelem vonatkozásában, a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint 

nyertes pályázat esetén a kiviteli tervek elkészítése 

tárgyában a beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi 

felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján  a 

legalacsonyabb árat a Qvalitás Mérnökiroda Kft., (3100 

Salgótarján, Kazinczy u. 37.) adta,. nettó: 1.700.000 Ft, 

Bruttó: 2.159.000 Ft összegben.  

4./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 

szükséges intézkedés megtételére.   

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő:  értelemszerű 

 

4./ N A P I R E N D 
Javaslat a  VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari Civil Ház belső korszerűsítése és 

akadálymentesítése című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában beszerzési 

eljárás lezárására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az ajánlattételi felhívásra mindhárom ajánlat beérkezett, mindhárom érvényes, a beszerzési 

eljárás eredményes. 

A legkedvezőbb árat Toldi Csaba adta bruttó 10.941.177 Ft összegben. 

Az akadálymentes feljáró, burkolás, mosdók kialakítása van a pályázatban. 

Bognár Balázs alpolgármester 

Valószínű, hogy a télen elkezdődik a munka? 

Turopoli Zsolt polgármester 

Biztos, hogy elkezdődik. 

Bognár Balázs alpolgármester 
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Bútorzat az miből lesz? 

Turopoli Zsolt polgármester 

Egy két bútorzat már van. A konyhát felszerelnénk, a jövő évi költségvetésbe betervezzük, de 

rebesgettek pályázatai lehetőséget. Meglátjuk. 

Bognár Balázs alpolgármester 
A 10 millióba nincs önerő? 

Turopoli Zsolt polgármester 

10 % önerő van. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a   VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, Tari 

Civil Ház belső korszerűsítése és akadálymentesítése című pályázat kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában beszerzési eljárás lezárására 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 

173/2019.(XI.4.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a “Javaslat a  VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívás, 

Tari Civil Ház belső korszerűsítése és 

akadálymentesítése című pályázat kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában beszerzési eljárás 

lezárására” című javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a VP6-19.2.1.-18-

6-17 felhívás, Tari Civil Ház belső korszerűsítése és 

akadálymentesítése című pályázat kivitelezési 

munkáinak elvégzése  tárgyában a beszerzési eljárás 

eredményes. 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

a.)Toldi Csaba  egyéni vállalkozó  

Szurdokpüspöki 

Szabadság út 171. 

3064 

b.)Mecun-Di Kft.  

Budapest 

Szegedi út 12. 

1139 

c.)TTsan-Term Kft.  

Mátraszőlős 

Major út 16. 
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3068  

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 

megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a VP6-19.2.1.-18-6-17 

felhívás, Tari Civil Ház belső korszerűsítése és 

akadálymentesítése című pályázat kivitelezési munkáinak 

elvégzése tárgyában a beszerzési eljárásra vonatkozó 

ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján  

a legalacsonyabb árat Toldi Csaba  egyéni vállalkozó (3064 

Szurdokpüspöki Szabadság út 171.)  adta nettó: 8.615.100 Ft, 

bruttó: 10.941.177 Ft összegben. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 

szükséges intézkedés megtételére.   

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő:  értelemszerű 

5./ N A P I R E N D 
Javaslat  Bognár Balázs alpolgármester felhatalmazására a Nyugat-Hevesi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alakuló ülésén történő részvételre, 

döntéshozatalra. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

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 Bognár Balázs alpolgármester 

felhatalmazására a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás alakuló ülésén történő részvételre, döntéshozatalra 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 

174/2019.(XI.4.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

megtárgyalta a „Javaslat  Bognár Balázs alpolgármester 

felhatalmazására a Nyugat-Hevesi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alakuló 

ülésén történő részvételre, döntéshozatalra” című javaslatot 

és az alábbi döntést hozza: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Bognár Balázs alpolgármestert, hogy a 

Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás alakuló ülésén 2019. november 

06-án részt vegyen, Tar Község Önkormányzatát minden 

tekintetben képviselje, és  szavazzon a napirendben 

megjelölt kérdésekben. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: alpolgármester 

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

kmf 

Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                  jegyző 

 

Kis Anita 

aljegyző 


