
Iktatószám: TAR/1448-     2021. 

 

 

 

5. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 30-án 

megtartott 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 

Antal Bálint Gergely   képviselő 

Szekacsek Zoltán   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József    képviselő 

 

Meghívottak: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

Turopoli Zsolt polgármester:  

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

5 képviselő jelen van, Bognár Balázs alpolgármester, képviselő és Lőrincz Gábor 

képviselő jelezték távolmaradásukat, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. 

 

Javasolom, hogy az alábbi három napirend kerüljön megtárgyalásra: 

  

1./ Javaslat a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatás igénylésére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat Tar Község Helyi Esélyegyenlőségi Program  kötelező felülvizsgálatára 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Juhász Erika ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú A „MÁTRA NYUGATI 

KAPUJA TURSZTIKAI PROJEKT” keretében immateriális javak (film) készítésére 

vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadására  

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 38/2021.(VIII.30.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. 

augusztus 30-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket 

tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a kistelepülési önkormányzati rendezvények 

támogatás igénylésére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Javaslat Tar Község Helyi Esélyegyenlőségi 

Program  kötelező felülvizsgálatára 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Juhász Erika ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú 

A „MÁTRA NYUGATI KAPUJA TURSZTIKAI PROJEKT” 

keretében immateriális javak (film) készítésére vonatkozó 

ajánlattételi felhívás elfogadására  

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 kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatás igénylésére 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény: 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, a kistelepülési önkormányzati 

rendezvények támogatás igénylésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 39/2021.(VIII.30.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 

és megtárgyalta a „Javaslat a kistelepülési önkormányzati 

rendezvények támogatás igénylésének jóváhagyására” c. 

előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatás 

igénylésével. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pontban szerinti támogatás igénylésével kapcsolatos valamennyi 

szükséges intézkedés és jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  szöveg szerint 

 

 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Helyi Esélyegyenlőségi Program  kötelező felülvizsgálatára 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Juhász Erika ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény: 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság tagja 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tar Község Helyi Esélyegyenlőségi 

Program  kötelező felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, a Tar Község Helyi Esélyegyenlőségi 

Program  kötelező felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 40/2021.(VIII.30.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program”   felülvizsgálata című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
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1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában foglaltak alapján – 

Tar Község Önkormányzata a 2019-2024 évekre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját  áttekinttette, megállapította,  hogy 

a 2019. évben készült HEP-et változtatás nélkül elfogadja.    

 

2. A Képviselő-testület felkéri  a Polgármestert, hogy a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 

elfogadásáról az érintetteket értesítse.  

 

Határidő:  azonnal szöveg szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú A „MÁTRA NYUGATI 

KAPUJA TURSZTIKAI PROJEKT” keretében immateriális javak (film) készítésére 

vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadására  

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, a a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 

azonosítószámú A „MÁTRA NYUGATI KAPUJA TURSZTIKAI PROJEKT” 

keretében immateriális javak (film) készítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás 

elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 

0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 41/2021.(VIII.30.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 

azonosítószámú A „MÁTRA NYUGATI KAPUJA 

TURSZTIKAI PROJEKT” keretében,  immateriális javak 

(film) készítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás 

elfogadására” c. előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-

1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú A „MÁTRA 

NYUGATI KAPUJA TURSZTIKAI PROJEKT” keretében 

immateriális javak (film) készítése vonatkozásában határozat 

1. számú melléklete szerinti ajánlattételi felhívást elfogadja. 

 

2./ Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 

 

Digitális Legendárium Kft. 

Székhely: 1022 Budapest, Lévay utca 9. a. ép. 2. 

Cégjegyzékszám: 01-09-203705 

Adószám: 25167146-2-41 

Kapcsolattartó: Hajnal Ödön Gábor 

A cég e-mail címe: hajnal@digitalislegendarium.hu 

 

PAZIRIK Kft. 

Székhely: 7100 Szekszárd, Honvéd utca 25. 

Cégjegyzékszám: 17 09 005627 

Adószám: 13731014-2-17 

Kapcsolattartó: Tóth Zsuzsanna 

A cég e-mail címe: zsuzsanna.toth@pazirik.hu 

 

Geo-Gráf Kft. 

Székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 40. B. ép. 

Cégjegyzékszám: 02 09 067438 

Adószám: 12620863-2-02 

Kapcsolattartó: Szász István (70 312 0484) 

A cég e-mail címe: info@geograf.hu 

 

3./A képviselő-testület felkéri a tisztségviselőit, hogy 2021. 

augusztus 31-ig gondoskodjon az ajánlattételi felhívás 

ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

  

Határidő:  1.-2. pont esetében azonnal, 

  3. pont esetében szöveg szerint 

Felelős:  1.-2. pont esetében: Turopoli Zsolt polgármester  

                        3. pont esetében szöveg szerint 

 

  

mailto:info@geograf.hu


6 
 

Melléklet a 41/2021.(VIII.30.) számú határozathoz. 

 

 

Ajánlattételi felhívás 

 

 

1. Az Ajánlatkérő neve:  Tar Község Önkormányzata 

Címe:     3073 Tar, Szondy György út 92. 

Képviseli:    Turopoli Zsolt polgármester 

Telefon:   06 32 470-777/ 06 32 470-444 

E-mail:   titkarsag@tarkozseg.hu 

 

 

2. Beszerzés tárgya:  

 

A TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú A „MÁTRA NYUGATI KAPUJA 

TURSZTIKAI PROJEKT” vonatkozásában  immateriális javak közül a film elkészítése 

 
3.  Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

 

A mellékelt dokumentáció szerint helyszíni fotózás, forgatás Tar Lőrinc udvarházát és 

történetét bemutató kisfilm, Diaporáma készítése 

 

4. A szerződések meghatározása: Szolgáltatási szerződés  

 

5. A szerződés időtartama: határozott idejű a szerződéskötést követő 6 hónap 

 

A szerződés időtartama - a munkarészek tervezettnél nagyobb mértékű és indokolt elhúzódása 

esetén - szerződésmódosítással, közös megegyezéssel, meghosszabbítható. 

56.2.) Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

6. A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelyén, illetve a projekt helyszíneken, és a településen. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: szerződés szerint Az ajánlatkérő az 

ellenszolgáltatás a szabályszerűen kiállított, és igazolt számla kézhezvételét követően 15 

napon belül átutalással fizeti meg az ajánlattevő számára. 

 

8. A számlázás módja: Rész-számlázásra ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget. 

 

9. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2021. szeptember 10-én 12.00 óra 

 

10. Az ajánlattétel benyújtásának címe, módja: személyesen a (3073 Tar, Szondy György 

út 92.) vagy e-mailen elektronikus üzenet mellékleteként küldjék meg az ajánlatkérő jelen 

felhívásban megjelölt titkarsag@tarkozseg.hu elektronikus levélcímére. 

 

 

 

mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
mailto:titkarsag@tarkozseg.hu
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 Kérjük a borítékon/ajánlaton rögzíteni: „Ajánlat a – „MÁTRA NYUGATI KAPUJA 

TURSZTIKAI PROJEKT” vonatkozásában film készítésére” 

 

11. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2021. szeptember 23-án testületi ülés 

Ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidőt követő 30 nap 

 

 A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontja legalacsonyabb ajánlati ár. 

Az ajánlati árat - egyösszegű átalány árban kell megadni a felhívás 1. számú 

mellékleteként megküldött ajánlattételi nyilatkozat, valamint dokumentáció által 

tartalmazott költségvetés benyújtásával. 

 

12. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a) Az ajánlattétel díjmentes. 

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 tett – az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére 

tekintettel – megfelelő ajánlatot, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 

 

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 Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell 

arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

 

 

Tar, 2021. augusztus 31. 

 

 

Tisztelettel:  

  

 

 

    Turopoli Zsolt 

 polgármester 
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1. sz. melléklet 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

Tárgy: A TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú A „MÁTRA NYUGATI 

KAPUJA TURSZTIKAI PROJEKT” vonatkozásában immateriális javak közül film 

készítése 

 

1. Ajánlattevőként kijelentem, hogy a részemre megküldött ajánlatkérés és árazatlan 

költségvetés alapján az alábbi ajánlatot nyújtom be.  

 

Ajánlattevő megnevezése: ………………………………………. 

 

Székhelye: ……………………………………….  

 

Adószám/Cégjegyzékszám: ………………………………………. 

 

Telefon/fax: ………………………………………. 

 

E-mail cím: ………………………………………. 

2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérésben megadott ajánlati feltételek rám, mint 

ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek. 

 

3. Az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak, ajánlatom 

az ajánlattételi határidőt követő 30 napig változatlanul fenntartom. 

 

4. Az ajánlatban szereplő ajánlati árat teljes mértékben a fentiek figyelembevételével 

alakítottam ki, és nyertességem esetén ezen iratokban szereplő feltételeknek megfelelően az 

alábbi összeg erejéig szerződésben is rögzítem vállalásaimat: 

 

Ajánlati ár: nettó…………………Ft.+ÁFA bruttó ……….……………….,-Ft. 

 

5. Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 

pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés 

(1a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

Kelt,………………….év….…hó…...nap 

 ….......................................................... 

             ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselők munkáját, a rendkívüli ülést 

bezárja. 

 

 

kmf 

 

 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

 polgármester              jegyző 


	Ajánlattételi nyilatkozat

