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Iktatószám: ….............../2020 

 

 

12. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 28-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 Gergely   képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Szekacsek Zoltán   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József     képviselő 

 

Meghívottak: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendeket tárgyaljuk meg. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2020.(VIII.28.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. 

augusztus 28-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet 

tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a vízi közmű- és szennyvíz rendszerének 2021-

2035 évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) 

véleményezésére és jóváhagyására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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2./ Javaslat a beszerzési szabályzat felülvizsgálatára, új 

beszerzési szabályzat megalkotására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 

igényléséről. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat az Önkormányzati tulajdonban lévő út,- 

hídépítés/felújítás -2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú, 

3080502048 projekt azonosító számú támogatás 

vonatkozásában elnyert pályázat tárgyában kivitelezési 

munkálatok elvégzésére beszerzése tárgyában ajánlattételi 

felhívás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat a vízi közmű- és szennyvíz rendszerének 2021-2035 évekre szóló Gördülő 

Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére és jóváhagyására 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A tervet minden évben az ÉRV szakemberei készítik el. A fejlesztést, a szokások tűzcsap 

cserék, csőcserék vannak betervezve. Bízunk benne, hogy a szennyvíztisztítónk 

agglomerációját elfogadják és tudunk pályázni, meg tudjuk szűntetni a nehezen működő 

szennyvíztelepünket. A tervek nem tartalmazzák, hogy a József Attila út végén lévő két 

tartály, - ami betongyűrűkből van- egyikénél repedést tapasztaltak, ami nem veszélyes, de 

előbb utóbb ezzel is kellene foglalkozni nekik. 

 

Kérdés: 

 

Tóth József képviselő 

Ezt a hibát jelezték már felénk? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Nem, ezt csak szóban mondták, hivatalosan nem értesítettek bennünket. 

Egyeztetek velük, hogy ezzel mi a szándékuk. 
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Vélemény, észrevétel, javaslat nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a vízi közmű- és szennyvíz 

rendszerének 2021-2035 évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) véleményezésére 

és jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2020.(VIII.28.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Tar vízi közmű - és szennyvíz 

rendszerének 2021-2035 évekre szóló Gördülő Fejlesztési 

Terve (GFT) véleményezésére és jóváhagyására.” című 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-

a alapján –  Tar vízi közmű- és szennyvíz rendszerének   - 

beruházási tervből, felújítási és pótlási tervből álló 2021-2035 

évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) jóváhagyja, 

az abban foglaltakkal egyetért.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az ÉRV Észak-

magyarországi Regionális Vízművek Zrt-t, hogy az 

önkormányzat helyett térítésmentesen elkészített a 2021-2035 

évekre szóló 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé 2020. 

szeptember 30-ig benyújtsa. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

véleményező nyilatkozat, beruházásról szóló nyilatkozat és 

meghatalmazás – aláírására és az ÉRV Észak-magyarországi 

Regionális Vízművek Zrt. részére történő megküldésére.  

Határidő: 2020. szeptember 10. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

              Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
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2./ N A P I R E N D 
Javaslat a beszerzési szabályzat felülvizsgálatára, új beszerzési szabályzat 

megalkotására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az elmúlt időszakban többször jelezték az ajánlattételi felhívásunknál, hogy túl szigorú és túl 

sok olyan anyagot kérünk be hozzá, amely egyértelműek és fellelhetőek, cégbírósági 

bejegyzés, aláírási címpéldány stb. Ezekre most is megvan a lehetőség, de nem releváns 

A másik változás, a döntési összeghatárok, valamint a három ajánlat bekérésének összeghatára 

990.000 Ft-ra módosulna. Az árak is változnak, és az idő is azt igazolta, hogy egyszerűbb az 

eljárás így. 

Nagyobb összeghatár módosulás a polgármesteri hatáskörben lefolytatható beszerzés összege, 

ami eddig 1 millió forint volt, a javaslat szerint 5 millió forintra emelkedne. A pályázatoknál 

látható volt, hogy többször kellett összehívni testületi ülést pl. műszaki ellenőr 

kiválasztásában, ami viszonylag kisebb tétel, de fontos része a pályázatoknak. Plusz 

jegyzőkönyvek, plusz munkákat generáltunk ezekkel. Természetesen a beszámolási 

kötelezettség a döntésekről megmarad.  

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A beszerzési szabályzat egységes lesz a négy településen, megkönnyítve ezzel a jegyző, 

aljegyző munkáját.  

A 990/e forintos értékhatárt a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések 

megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII.23.) 

Korm.rendelet teszi lehetővé. Pályázati előírások, feltételek esetén természetesen a három 

ajánlat bekérését alkalmazzuk  

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a beszerzési szabályzat 

felülvizsgálatára, új beszerzési szabályzat megalkotására vonatkozó határozati 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2020.(VIII.28.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 

és megtárgyalta „Javaslat a beszerzési szabályzat 

felülvizsgálatára, új beszerzési szabályzat megalkotására” 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
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1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tar 

Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

2./A Beszerzési Szabályzat az elfogadását követő napon lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a 70/2016. (IV.20.) számú 

határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat hatályát veszti.  

 

Határidő:  szöveg szerint 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

                Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
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A 84/2020.(VIII.28.) határozat melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAR KÖZSÉG   

ÖNKORMÁNYZATA 

BESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tar Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 84/2020. (VIII.28.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

                                                                                                               Turopoli Zsolt 

                                                                                                                 polgármester 
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A gazdasági verseny tisztaságának megóvása, továbbá valamennyi ajánlattevő számára az 

egyenlő feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

hatálya alá nem tartozó árubeszerzések, építési beruházások, továbbá szolgáltatások 

igénybevétele az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú 

Korm.rendelet 13. § (2) bekezdés b.) pontja (a továbbiakban: Ávr.) alapján az alábbiak szerint 

kerül meghatározásra: 

I. 

Általános rendelkezések 

 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed Tar Község Önkormányzatára (továbbiakban: 

Önkormányzat) és költségvetési szerveire – a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 

kivételével, illetve az ott dolgozó köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és egyéb 

munkavállalókra. 

 

1. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési 

értékhatárokat el nem érő, továbbá a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartozó 

árubeszerzések,építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza 

azokat az eljárási szabályokat, melyeket az önkormányzati költségvetés terhére megvalósított 

beszerzések lefolytatása során alkalmazni kell. 

 

2. Alapelvek 

 

A beszerzési eljárásban az Önkormányzat, illetve az Intézmények, mint Ajánlatkérő köteles 

biztosítani, a vállalkozás, mint Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny 

tisztaságát. 

Ajánlatkérőként az Önkormányzatnak, illetve az Intézményeknek azonos bánásmódot kell 

biztosítania az ajánlatkérésben résztvevő Ajánlattevők számára. 

Ezen szabályzatban biztosított jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban, 

a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. 

 

3. A szabályzat tárgyi hatálya 

 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az Önkormányzat, 

illetve az Intézmények költségvetésében biztosított fedezetének értékhatára az eljárás 

megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti értékhatárokat, továbbá azokra a beszerzésekre, 

amelyek a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartoznak. 

A beszerzés tárgya lehet: 

a.) árubeszerzés, 

b.) építési beruházás, 

c.) szolgáltatás megrendelése. 

 

a.) Árubeszerzés: 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó 

dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi 

joggal vagy anélkül történő –  megszerzése az önkormányzat részéről. 

Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 
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b.) Építési beruházás: 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka 

megrendelése (és átvétele) az önkormányzat részéről: 

- a Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése 

vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

- építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 

együtt; 

- az önkormányzat által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 

eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. 

 

c.)Szolgáltatás megrendelése: 

Az olyan – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – visszterhes szerződés, 

amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az önkormányzat részéről. 

Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – beszerzési tárgyat foglal 

magában, a meghatározó értékű beszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. 

 

II. 

Ajánlatkérő nevében eljáró személyek 

 

Az Önkormányzat beszerzései vonatkozásában az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében 

eljáró és nettó 5.000.000,- Ft értékhatárig döntő személy a Polgármester, ezen értékhatár felett 

a közbeszerzési értékhatárig a Képviselő-testület dönt. 

 

Az Intézmények beszerzései vonatkozásában az egyes Intézmény, mint Ajánlatkérő nevében 

eljáró és nettó 500.000,- Ft értékhatárig döntő személy az Intézményvezető, ezen értékhatár 

fölött nettó 5.000.000,- Ft értékhatárig döntő személy a Polgármester, ezen értékhatár felett a 

közbeszerzési értékhatárig a Képviselő-testület dönt. 

 

Az Önkormányzat részéről indított ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása során a 

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal jár el. 

Az egyes Intézmények részéről indított ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása során 

az Intézmény jár el, munkáját a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal segíti. 

 

III. 

A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai 

 

1. A versenyeztetés megvalósítása három különböző Ajánlattevőnek megküldött ajánlatkérés 

útján valósul meg, az alábbi esetek kivételével: 

- ha a szerződést műszaki-technikai, jogi vagy egyéb sajátosságok, művészeti szempontok, 

vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes 

teljesíteni, 

 

- építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött 

szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési 

beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges, amelyet műszaki vagy gazdasági 

okok miatt jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy 

elválasztható ugyan, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg szolgáltatás 

teljesítéséhez, 
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- árubeszerzés esetén, ha a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, vagy bővítése 

során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a 

következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő 

dolgokat kellene beszerezni vagy ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget 

eredményezne a működtetésben vagy fenntartásban, 

 

- ha a beszerzés becsült értéke nem haladja meg a nettó 990.000,- Ft-ot, 

 

- ha élet- illetve balesetveszély, valamint a vagyonvédelem elhárítása érdekében haladéktalan 

intézkedés megtétele szükséges a beszerzés megvalósítása érdekében 

 

A fenti esetekben elegendő egy ajánlat beszerzése. 

 

2. Az Ajánlatkérő az 1. ponttól eltérő beszerzés megkezdésekor legalább három különböző 

Ajánlattevőnek köteles egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Az írásban 

megkeresett Ajánlattevőknek ajánlatuk megtételére legalább 3-21 naptári napot biztosítani 

kell. 

 Az ajánlattételi felhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az Ajánlattevők 

megfelelő ajánlatot tehessenek és szabályszerűen, határidőben benyújtott ajánlatok 

összehasonlíthatóak legyenek. 

 

Az ajánlattételi felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

- az Ajánlatkérő nevét, címét, telefon és fax számát, képviselő megjelölését, 

- a beszerzés tárgyát, illetve mennyiségi, műszaki, minőségi és teljesítési követelményeket, 

- a szerződés típusának meghatározását (pl: tervezési vagy szolgáltatási szerződés), 

- a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, 

- a teljesítés helyét, 

- az elbírás alapját, 

- az ajánlattételi felhívás tárgyának ellenérték megjelölésére irányuló felhívást, 

- a számlázás módját, 

- az ajánlat érvényességi idejének megjelölését, 

- az ajánlat díjmentességének rögzítését, 

- az ajánlat benyújtásának módját, 

- az Ajánlatkérő kapcsolattartóját, 

- az ajánlattételre nyitva álló határidőt, 

- az ajánlat benyújtásának címét, 

- az ajánlat elbírálásának határidejét. 

 

Az ajánlattételi felhívás elkészítéséhez felhasználható mintát az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

3. Bontás és döntés előkészítése: a beérkezett ajánlatok bontását, illetve a döntés előkészítését 

a jegyző, aljegyző/intézményvezető által eseti jelleggel felállított 3 főből álló bizottság végzi. 

A bizottság tagjai lehetnek:  a polgármester vagy alpolgármester, a jegyző vagy aljegyző, 

ügyintéző(k), intézmény(ek) dolgozói. 

A bizottság az ajánlatok bontásáról, a döntés előkészítésről feljegyzést készít.  
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4. A beszerzési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

feltételekhez, az Ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve. 

 

5. 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. 

Az ajánlatkérést EU forrásból támogatott beszerzés esetén a pályázati felhívásban foglalt 

feltételek szerint mindaddig meg kell ismételni, amíg három érvényes ajánlat nem érkezik. 

Egyéb esetben az Ajánlatkérő nevében eljáró további versenyeztetés megvalósítása nélkül 

dönthet a beszerzésről. 

 

6. Az eredményes beszerzési eljárás esetén Ajánlatkérő nevében eljáró haladéktalanul írásban 

értesíti valamennyi Ajánlattevőt az eljárás eredményéről, eredménytelen beszerzési eljárás 

esetén annak eredménytelenségéről. 

 

7. Az Ajánlatkérő kizárólag a nyertes Ajánlattevővel köthet szerződést, az eredmény írásbeli 

kihirdetésétől számított 30 naptári napon belül. A szerződést úgy kell megkötni, hogy a 

beszerzési eljárás nyertesének az ajánlattételi kötöttsége még fennálljon. A szerződés 

előkészítése, illetve végrehajtása a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 

kötelezettsége. 

 

8. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződés megkötése annak visszalépése miatt 

meghiúsul, a szerződést az Ajánlatkérő a második legjobb nyertes ajánlatot tett Ajánlattevővel 

kötheti meg. 

 

9. A beszerzési eljárással kapcsolatosan keletkezett dokumentációkat az Ajánlatkérőnek az 

Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell megőrizni, illetve selejtezni. 

 

10. Ajánlatonként nyilván kell tartani az alábbiakat: 

- ajánlattételi felhívás, 

- ajánlat(ok), 

- megrendelő és/vagy szerződés, 

- teljesítésigazolás, 

- számla, 

- utalás dokumentuma. 

 

 

 

 

 

              Turopoli Zsolt                                                       Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                polgármester jegyző  
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1. számú melléklet 

 

Ajánlattételi felhívás 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve: 

Címe: 

Képviselő: 

Telefon: 

E-mail:  

 

2. Beszerzés tárgya: 

 

3.  Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

 

4. A szerződés meghatározása: 

 

5. A szerződés időtartama: 

 

6. A teljesítés helye: 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

8. A számlázás módja: 

 

9. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 

 

10. Az ajánlattétel benyújtásának címe, módja:  

 

Kérjük a 

borítékon/ ajánlaton rögzíteni: ”Ajánlat a ……………………-hoz” 

 

11. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 

 

12. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles. 

b) Az ajánlatot egy példányban kell benyújtani.  

 

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. 
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3./ N A P I R E N D 
Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatás igényléséről. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az előző évekhez viszonyítva alacsonyabb 354 m3 szám van megállapítva. Az elmúlt évben 

374 m3-en felül volt megállapítva a jogosultságunk, ehhez képest 220 m3-t kaptunk. Az 

alapján állapítják meg a m3-t hogy a településen a rászorulók milyen létszámban vannak. A 

hátrányos helyzetűek, lakhatási támogatásban részesülők, idősek száma határozza meg a 

jogosultsági m3 számot, ami 2 m3 /ellátott. Az elmúlt évben 1,2 m3 került kiszállításra. 8-9 

adagnak nem találtunk gazdát.  

 

Kérdés: 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

A létszámtól függ, hogy mennyit tudunk adni? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Igen létszámtól. Az elmúlt évben volt olyan, hogy jogosult lett volna a fára, de nem kérte. 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről vonatkozó határozati 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 

az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2020.(VIII.28.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 

„Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről.” 

szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 3. melléklet 1.8. pont alapján, az önkormányzat 2019. 

évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, az 

önkormányzat 2018. évi OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján 

aktív korúak ellátásában részesülők száma,  
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a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 

(osztva hárommal), illetve a 2020. január 1-ei 

lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva 

kettővel) együttes száma alapján 354 m3 kemény lombos 

fafajtájú tűzifa-támogatáshoz kapcsolódó támogatási igényt 

nyújt be. 

 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nyilatkozza, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nyilatkozza, hogy az igénylési feltételeket és a pályázati 

kiírásban foglaltakat megismerte, elfogadja, támogatási igényét 

annak alapján nyújtja be. 

 

4. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, 

hogy legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon 

hatályba lépteti a szociális tűzifa juttatásáról a rendeletét. 

 

5. A szállításból származó költségek fedezetét a Képviselő-

testület a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

pályázatot készítse el és nyújtsa be. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4./ N A P I R E N D 
Az Önkormányzati tulajdonban lévő út,- hídépítés/felújítás -2020 című, MFP-ÖTU/2020 

kódszámú, 3080502048 projekt azonosító számú támogatás vonatkozásában elnyert 

pályázat tárgyában kivitelezési munkálatok elvégzésére beszerzése tárgyában 

ajánlattételi felhívás lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Megérkezett a három ajánlat, mindhárom érvényes volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Keli-Bau 

Kft adta. Dolgoztak a településen, jó munkát végeztek. Bízunk benne, hogy hamarosan 

megköthetjük a szerződést és szeptemberben megkezdődhet a kivitelezés. 
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Kérdés: 

 

Antal Balint Gergely képviselő 

A másik két ajánlattevő dolgozott már a településen? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Igen a Veres 1 Útépítő már dolgozott. 

 

Vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzati tulajdonban lévő 

út,- hídépítés/felújítás -2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú, 3080502048 projekt 

azonosító számú támogatás vonatkozásában elnyert pályázat tárgyában kivitelezési 

munkálatok elvégzésére beszerzése tárgyában ajánlattételi felhívás lezárására és nyertes 

ajánlattevő kiválasztására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2020.(VIII.28.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta – az Önkormányzati tulajdonban lévő út,- 

hídépítés/felújítás -2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú, 

3080502048 projekt azonosító számú támogatás vonatkozásában 

elnyert pályázat tárgyában kivitelezési munkálatok elvégzésére 

beszerzése tárgyában ajánlattételi felhívás lezárására és nyertes 

ajánlattevő kiválasztására című javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy az Önkormányzati 

tulajdonban lévő út,- hídépítés/felújítás -2020 című, MFP-

ÖTU/2020 kódszámú, 3080502048 projektazonosító számú 

támogatás vonatkozásában elnyert pályázat tárgyában 

kivitelezési munkálatok elvégzésére tárgyú építési 

tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására irányuló 

beszerzése tárgyában a beszerzési eljárás eredményes. 

 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

- Keli-Bau Kft. 3135 Széchényfelfalu, hrsz 350/4 

- Green-Goes Kft. 2660 Balassagyarmat Pf. 25 

- Veres 1 Útépítő Kft. 2163 Vácrátót Széchenyi út 4. 

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, 

szerződéskötésre alkalmasak. 
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3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, a 322699 azonosítószámú az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása  tárgyú építési 

tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására irányuló 

beszerzése eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívásban 

meghatározott bírálati szempont alapján – legalacsonyabb nettó 

összegű ellenszolgáltatást a – a Keli-Bau Kft. 3135 

Széchényfelfalu hrsz. 350/4. adta. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi szükséges 

intézkedés megtételére.  

 

5. A Keli-Bau Kft-t a szerződésben foglaltak teljesítése esetén 

bruttó 12 745 720 Ft (ÁFÁ-val együtt) díjazás illeti meg. 

 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő:  értelemszerű 

 

 

 

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

 

kmf. 

 

 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester            jegyző 


