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16. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 20-án megtartott 
rendes 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,  
Dr. Sal Klára Rita ügyintéző 
Kis Zsoltné  jegyzőkönyvvezető 
 
1 érdeklődő állampolgár 
 
Turopoli Zsolt polgármester:  
Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
 
Javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal, hogy 
negyedik napirendként a 
Javaslat Tar Község Önkormányzata és Intézményeiben végrehajtandó intézkedések az 
energetikai megtakarítások okán 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
ötödik napirendként a 
Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG12016-00019 azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja 
turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában „Hardver, berendezések, installációk, 
kiállítás kivitelezés” ajánlattételi felhívás kiküldéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
tárgyaljuk meg, az Egyebek napirend száma 6-ra változik. 
 
Zártt ülés keretében felvételre javaslom a 
Javaslat a „Tar község vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban közbenső dönté 
meghozatalára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
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Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
napirend megtárgyalását. 
 
A Képviselő-testület a napirend módosítására vonatkozó javaslatot 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, amelyet 
a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 93/2022.(X.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. 
október 20-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 
1./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 3/2010.(II.3.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára, új önkormányzati rendelet megalkotására 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: dr. Sal Klára igazgatási és jogi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: dr. Sal Klára igazgatási és jogi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./Javaslat az ingatlan-nyilvántartás szerint Tar Község 
Önkormányzata 2/4 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 
zártkert 1503 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére Görőcs 
Krisztián kérelme kapcsán 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: dr. Sal Klára igazgatási és jogi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./Javaslat Tar Község Önkormányzata és Intézményeiben 
végrehajtandó intézkedések az energetikai megtakarítások 
okán 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG12016-00019 azonosítószámú 
„Mátra Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat 
vonatkozásában „Hardver, berendezések, installációk, kiállítás 
kivitelezés” ajánlattételi felhívás kiküldéséről. 
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A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
6./ Egyebek 

 
 
Zártt ülés  
1./Javaslat a „Tar község vízrendezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban közbenső dönté meghozatalára. 
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 az önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2010.(II.3.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új önkormányzati rendelet megalkotására 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: dr. Sal Klára igazgatási és jogi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy egy mai kornak megfelelő újrendelet-tervezetet 
készítettünk elő, terjesztjük a Képviselő-testület elé. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat vagyonáról a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2010.(II.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új 
önkormányzati rendelet megalkotására” vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló  önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 
rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 8/2022.(X.24.) rendelete 

az önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás  
szabályairól. 

    
    Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
2./ N A P I R E N D 
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Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: dr. Sal Klára igazgatási és jogi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
216 m3 fára kaptunk támogatást a pályázatban. Az értékhatároknál és a mennyiség 
megállapításánál törekedtünk arra, hogy kb. 200 háztartás kaphasson szociális tűzifát. A rendelet 
a kihirdetés követő napon lép hatályba. Novembertől lehet beadni a kérelmeket. A kiszállítással 
kapcsolatban arról adok tájékoztatást, hogy az EGERERDŐ a fa egy részét már kiszállította. A 
megnövekedett lakossági igények miatt valószínű, hogy a fa másik fele januárban kerül majd 
kiszállításra. Januárban be tudjuk fejezni a kiszállítást.  
A szállítási költség az önkormányzatot terheli. Ez kétrészletből tevődik össze. Egyrészt az ide 
szállítása a fának, másrészt a lakosságnak történő kiszállítás. Ez tetemes költség. Meglátjuk, hogy 
tudjuk megoldani. Legtöbb helyen az bevett szokás, hogy elviszik a támogatásban részesülők. 
Vannak azonban olyanok is, ahol különböző okok miatt nem tudják megoldani a szállítást. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, 
amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
rendeletet alkotta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 9/2022.(X.24.) rendelete 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
     
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Dr. Sal Klára elhagyja az üléstermet. 
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3./ N A P I R E N D 
Javaslat az ingatlan-nyilvántartás szerint Tar Község Önkormányzata 2/4 tulajdoni 
hányadban tulajdonát képező zártkert 1503 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére Görőcs 
Krisztián kérelme kapcsán 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: dr. Sal Klára igazgatási és jogi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az értékesítésről már korábban döntött a testület. Az ingatlan akkor nem szerepelt a 
vagyonkataszterben. Akkori döntés az volt, hogy ha meglesz az értékbecslés és a 
vagyonkataszterbe  bekerül az ingatlan, akkor ismét megtárgyalja a kérelmet és felhatalmazást 
kapok a szerződés aláírására. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrinc Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Javaslat az ingatlan-nyilvántartás szerint Tar Község 
Önkormányzata 2/4 tulajdoni hányadban tulajdonát képező zártkert 1503 helyrajzi számú ingatlan 
értékesítésére Görőcs Krisztián kérelme kapcsán javaslatot, azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az ingatlan-nyilvántartás szerint Tar 
Község Önkormányzata 2/4 tulajdoni hányadban tulajdonát képező zártkert 1503 helyrajzi 
számú ingatlan értékesítésére Görőcs Krisztián kérelme kapcsán határozati javaslatot, 
amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 95/2022.(X.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 
ingatlan-nyilvántartás szerint Tar Község Önkormányzata 2/4 
tulajdoni hányadban tulajdonát képező zártkert 1503 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése Göröcs Krisztián kérelme kapcsán tárgyú javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület Göröcs Krisztián 3073 Tar, Táncsics út 28. 
szám alatti lakos részére értékesíti a tari 1503 hrsz-ú „zárkert” 
megjelölésű „legelő” művelési ágú ingatlannak az Önkormányzat 
tulajdonát képező 2/4-ed tulajdoni hányadát.  A Képviselő-testület 
az adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdoni hányad vételárát a 
fogalmi értékbecsléssel egyezően 25.500 Ft (azaz: huszonötezer-
ötszáz forint) összegben állapítja meg. A vételár megfizetése az 
adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. 
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Az adásvételi szerződéskötéssel kapcsolatban felmerülő eljárási díj, 
az értékbecslés díjának arányos része a vevőt terheli. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésével, 
felhatalmazza annak aláírására. 
 
2. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2010. (II.3.) 
önkormányzati rendelet 13.§ a) pontja alapján az értékesítést 
megelőzően az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdoni hányadot 
forgalomképes (üzleti) vagyoni körbe sorolja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester   

 
4./N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata és Intézményeiben végrehajtandó intézkedések az 
energetikai megtakarítások okán 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az előterjesztés azokat az intézkedéseket tartalmazza, amelyeket a megtakarítás érdekében 
szükségesnek tartok megtenni. Ez egy alap. Az, hogy menetközben hogyan tudjuk a 
rezsiköltségeket kigazdálkodni menetközben fog kiderülni. Bízunk benne, hogy ezek az 
intézkedések segítenek rajtunk és, hogy nem fog a végtelenségig elhúzódni a háború, 
valamennyire rendeződnek az energiapiaci árak és normalizálódik a lakosság és az 
önkormányzatok helyzete. Legnagyobb kiadás és ennél fogva kiadásemelkedés a közvilágítás. Itt 
egy ideje már tárgyalásokat folytattam, ajánlatokat is kaptam. Minél hamarabb szeretném a ledes 
világítást megvalósítani. Egy-két hetes munka lenne a kivitelezőnek.  
Mint látható a helyiségek bérbeadása felfüggesztésre kerülne. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a „Javaslat Tar Község Önkormányzata és Intézményeiben 
végrehajtandó intézkedések az energetikai megtakarítások okán” előterjesztést, azt a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata és 
Intézményeiben végrehajtandó intézkedések az energetikai megtakarítások okán  
határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 96/2022.(X.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat Tar Község Önkormányzata és Intézményeiben 
végrehajtandó intézkedések az energetikai megtakarítások 
okán” c. előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy energiamegtakarítás kapcsán a következő intézkedéseket 
hajtsa végre: 
 

- A Szondy György út 92. alatt található Önkormányzati épületben 
működő Művelődési ház nagyterme 2022. november 1-jétől csak 
fagymentesítés erejéig legyen fűtve, ezáltal a terem bérbeadását a 
fenti dátumtól határozatlan időre felfüggesztjük. 
 

- A Szondy György út 92. alatt található Önkormányzati épületben 
működő Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
helyiségeiben a hőszivattyús fűtést maximum 21 C-on lehet 
üzemeltetni. 
 

- A Szondy György út 92. alatt található Önkormányzati épületben 
működő Könyvtári Szolgáltató hely 14 C erejéig legyen fűtve, az 
ott dolgozó két személy az Önkormányzat helyiségeibe költözzön 
munkavégzésre, a Könyvtár nem tart zárva, de csak kölcsönzésre 
lehet igénybe venni. 
 

- A Szondy György út 94. alatt található Önkormányzati épületben 
működő Közösségi ház termei 2022. november 1-jétől csak 
fagymentesítés erejéig legyenek fűtve, ezálaltal a terem bérbeadását 
határozatlan időre felfüggesztjük és a helyi Civil szervezetekkel az 
ingatlanra kötött szívességi használati szerződéseket a Kossuth út 2. 
alatt működő Civil házba irányítjuk át.  
 

- A Kossuth út 2. alatt található Civil ház fűtését 14 C-os 
temperáláson működtetjük gázfűtéssel. Azokra az időszakokra, 
amikor a civil egyesületek használják az épületet, programozott 
elektromos panelekkel biztosítanánk a meleget, mivel az épületen 
napelemes rendszer üzemel. 
 

- A Szondy György út 57. alatt található Családsegítő szolgálat és a 
Házi segítségnyújtás nyitvaálló helyiségében a gázfűtését 14 C-os 
temperáláson működtetjük. Azokra az időszakokra, amikor a 
családsegítő, vagy a házi segítségnyújtásban dolgozók használják 
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az épületet, programozott elektromos panelekkel biztosítanánk a 
meleget, mivel az épületen napelemes rendszer üzemel. 
 

- A Petőfi út 1 sz. alatt található Turisztikai fogadóépületben 10 C-os 
temperálást, fagymentesítő üzemeltetést alkalmaznánk. 
 

- A Kossuth út 4 sz. alatt található Tornateremben 10 C-os 
temperálást, fagymentesítő üzemeltetést alkalmaznánk, a terem 
bérbeadását szüneteltetnénk. 
 

- A Zrínyi út 19 sz. alatt található Önkormányzati ingatlan esetén 10 
C-os temperálást, fagymentesítő üzemeltetést alkalmaznánk. 
 

- A Tari Örökzöld Óvoda és Konyha, Szondy György út 156. alatti 
épületében a napközbeni időben a fatüzeléses kazánnal 
biztosítanánk a megfelelő hőmérsékletet, az éjszakai órákban és 
hétvégén 18 C-os temperálást biztosítanánk a gázüzemű fűtéssel. 
 

- Tar Község területén üzemelő közvilágítás cseréjét gazdaságosabb 
üzemeltetésű LED-es világítótestekre, a folyamatban levő 
tárgyalásokat rövid határidőn belül véglegesítse a polgármester és 
terjessze a Képviselőtestület elé. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről, 
valamint az előterjesztésben foglaltakról tájékoztassa a bérlőket és 
a Civil szervezeteket. 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  polgármester   

 
 
5./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG12016-00019 azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja 
turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában „Hardver, berendezések, installációk, 
kiállítás kivitelezés” ajánlattételi felhívás kiküldéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Amint azt a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam egy elég hosszadalmas egyeztetésen 
vagyunk túl. Úgy látszik mostanra minden akadály elhárult és meg tudjuk nyitni a barlangot. 
 
Kérdés nem volt. 
 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
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A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a TOP-1.2.1-15-NG12016-00019 azonosítószámú „Mátra 
Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában „Hardver, berendezések, 
installációk, kiállítás kivitelezés” ajánlattételi felhívás kiküldéséről előterjesztést, azt a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-1.2.1-15-NG12016-00019 
azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában 
„Hardver, berendezések, installációk, kiállítás kivitelezés” ajánlattételi felhívás 
kiküldéséről  határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 97/2022.(X.20.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú 
„Mátra Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat 
vonatkozásában „Hardver, berendezések, installációk, kiállítás 
kivitelezés” ajánlattételi felhívás kiküldéséről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: képviselő-testület) a Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-
2016-00019 azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja turisztikai 
projekt” című pályázat vonatkozásában „Hardver, 
berendezések, installációk, kiállítás kivitelezés” ajánlattételi 
felhívás kiküldéséről a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
az alábbi szervezeteknek küldi meg: 
 

a) 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., 
b) GEANAT Kft. 
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. 5.em 1/c  
Cégjegyzékszám: 01 09 990649 
Adószám: 14248991-2-43 
Kapcsolattartó: Biró Ferenc 
A cég e-mail címe: iroda@geanat.hu., 
c) Geo-Gráf Kft. 
Székhely: 7672 Boda, Jókai utca 6. 
Cégjegyzékszám: 02 09 067438 
Adószám: 12620863-2-02 
Kapcsolattartó: Szász István 
A cég e-mail címe: info@geograf.hu. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
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ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő: 2022. október 26. 
 

 

A 97/2022.(X.20.) rendelet 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 
e-mail:   titkarsag@tarkozseg.hu 

Képviselő:   Turopoli Zsolt polgármester 
2. Beszerzés tárgya:   
 
TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra Mátra Nyugati Kapuja turisztikai projekt című támogatási 
kérelem vonatkozásában a „Hardver, berendezések, installációk, kiállítás kivitelezés” 
beszerzésére. Műszaki tartalom az ajánlattételi felhívás mellékletét képezi.  
 
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
Műszaki tartalom az ajánlattételi felhívás mellékletét képezi. 
 
4. A szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés 
 
5. A szerződés időtartama: a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés szerinti tervezett fizikai 
befejezés dátuma. 
6.A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A kifizetés az ajánlatkérő rendelkezésére álló 
forrásból 30 napos fizetési határidő alkalmazásával banki átutalással történik. 
 
8. A számlázás módja: Ajánlatkérő előleget a teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő 
összeg mértékében, valamint 1 db rész-számlázásra lehetőséget biztosít. 
9.  Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2022. november 3. 

10. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar, Szondy György út 92. 
11. 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). 
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Kérjük a borítékon/ajánlaton rögzíteni: „Ajánlat Mátra Nyugati Kapuja turisztikai projekt 
című támogatási kérelem vonatkozásában a Hardver, berendezések, installációk, kiállítás 
kivitelezés beszerzési munkák elvégzésére” 

Az ajánlatban előírt adatszolgáltatás: az ajánlat érvényességének idejét (ajánlattételi 
határidőt követő 90 nap), illetve az ajánlati árat (nettó ár, Áfa-s bruttó ár) kell megadni. 

Az ajánlati árat - egyösszegű átalány árban kell megadni a felhívás 1. számú mellékleteként 
megküldött ajánlattételi nyilatkozat benyújtásával. 
 
12. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: ajánlattételi határidőt követő 15 napon belül  

 
13.  A beérkezett ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb ajánlati ár. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás nem jár 
szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6:74 § (2) bek.) és a döntéshozó 
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást egészben vagy részenként is. 

       Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.  
 

14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 
a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles. 
b) Az ajánlatot egy példányban kell benyújtani. 
c) Az ajánlatkérő kapcsolattartója, beosztása, elérhetősége: Turopoli Zsolt polgármester,  
06-20-556-69-74 
 
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, 2022. október 19. 

 
Tisztelettel:  

 
Turopoli Zsolt 
polgármester 
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6./ Egyebek 
 

- Javaslat a ”Népi építészeti program keretében népi építészeti értékek megújulását 
támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra c. kiírás keretében, a 3073 Tar, 
Szondy György út 80. alatti ingatlan felújítása kapcsán pályázat benyújtására 
vonatkozó 92/2022.IX.28.) határozat visszavonására. 
 

Turopoli Zsolt polgármester 
Az előző testületi ülésen döntöttünk a Szondy György út 80. szám alatti ingatlan kapcsán a 
tervezésről és a kivitelezésről. A pályázat feltöltésekor derült ki, hogy addig amíg a tervezésben 
foglaltak dokumentumai nincsenek meg, addig nem lehet a kivitelezésre pályázatot benyújtani. 
Így javaslom a ”Népi építészeti program keretében népi építészeti értékek megújulását támogató 
szakmai előkészítésre és épületfelújításra c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy György út 80. 
alatti ingatlan felújítása kapcsán pályázat benyújtására vonatkozó 92/2022. (IX.28.) határozat 
visszavonását. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a a ”Népi építészeti program keretében 
népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra c. 
kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy György út 80. alatti ingatlan felújítása kapcsán 
pályázat benyújtására vonatkozó 92/2022.IX.28.) határozat visszavonására 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 
 98/2022.(X.20.) határozata 
 

A Képviselő-testület a ”Népi építészeti program keretében népi 
építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és 
épületfelújításra c. kiírás keretében, a 3073 Tar, Szondy György út 
80. alatti ingatlan felújítása kapcsán pályázat benyújtására 
vonatkozó 92/2022. (IX.28.) határozatát visszavonja. 

 
 
A Képviselő-testület ülése zárt ülésként folytatódik. 
 

kmf 
 
 
Turopoli Zsolt     Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester        jegyző 
 
 
 


