
1 
 

17. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 7-én 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 
Lőrincz Gábor     képviselő 
Tariné Molnár Anikó    képviselő 
Tóth József     képviselő 
 
Meghívottak: 
Molnárné dr. Kontra Bernadett  jegyző,  
Dr. Sal Klára Rita  ügyintéző 
Kis Zsoltné   jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester:  
Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 
képviselő jelen van, Bognár Balázs alpolgármester és Szekacsek Zoltán képviselő 
távolmaradását jelezte, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. Javaslom, hogy az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg a Képviselő-testület: 
 
1./ Javaslat a Tar Szondy György út 138. sz. alatti, 787 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: dr. Sal Klára igazgatási és jogi előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 kódszámú pályázat keretében a „Pöttöm 
Panna bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú, a Kbt.112.§(1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja 
turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában a „Hardver, berendezések, installációk, 
kiállítás kivitelezés” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja 
turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában a „Hardver, berendezések, installációk, 



2 
 

kiállítás kivitelezés” vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására és újbóli 
kiküldésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
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 
 99/2022.(XI.7.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. 
november 7-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 
1./ Javaslat a Tar Szondy György út 138. sz. alatti, 787 hrsz-ú 
ingatlan értékesítésére 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: dr. Sal Klára igazgatási és jogi előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Javaslat a TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 kódszámú 
pályázat keretében a „Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása 
Taron” tárgyú, a Kbt.112.§(1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
megválasztására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú 
„Mátra Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat 
vonatkozásában a „Hardver, berendezések, installációk, 
kiállítás kivitelezés” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelenné 
nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú 
„Mátra Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat 
vonatkozásában a „Hardver, berendezések, installációk, 
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kiállítás kivitelezés” vonatkozásában ajánlattételi felhívás 
elfogadására és újbóli kiküldésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat támogatási igény benyújtása rendkívüli 
önkormányzati támogatásra. 
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 Tar Szondy György út 138. sz. alatti, 787 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: dr. Sal Klára igazgatási és jogi előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Csépe Róbert adott be vételi ajánlatot 4. millió Ft összegben. Az épületre értékbecslést 
készíttetünk a nyár elején, ahol az ingatlant 3 millió forintra értékelték. Javaslom, hogy a 
határozati javaslatban foglaltak szerint értékesítsük az ingatlant. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a „Javaslat a Tar Szondy György út 138. sz. alatti, 787 hrsz-
ú ingatlan értékesítésére” vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Szondy György út 138. sz. alatti, 787 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére 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 

 100/2022.(XI.7.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Tar, Szondy György úr 138. sz. alatti, 787 hrsz-ú „kivett, lakóház, 
udvar” megjelölésű ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta:  
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A Képviselő-testület értékesíti Csépe Róbert 3073 Tar, Tar Lőrinc 
út 27. szám alatti lakos részére a Tar, Szondy György út 138. sz. 
alatti, 787. hrsz-ú, 848 m2 nagyságú „kivett, lakóház, udvar” 
megnevezésű forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlant.  
 
A lakóingatlan eladási ára 4.000.000 Ft. (azaz: négymillió forint), 
amely a szerződés aláírásával egyidejűleg, egyösszegben fizetendő.  
Az értékesítés megtekintett állapotban történik, az ügyvédi és az 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költsége a vevőt terheli.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésére, aláírására.  
 
Határidő: 2022. november 15. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester  

 
2./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 kódszámú pályázat keretében a „Pöttöm Panna 
bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú, a Kbt.112.§(1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Sikerült a kiviteli terveket olyan állapotba hozni, hogy a közbeszerző tudjon vele dolgozni. Ezt 
megelőzően Bíráló bizottságot kell létrehozni. 4 tagot javaslok megválasztani. Jogi szakértőnek 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyzőt, pénzügyi szakértelem szerint Bedőné Bózsár Zsuzsannát, 
beszerzés tárgya szerint szakértőként Sisák Gábort, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező 
Márkus Pált. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a „Javaslat a TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 kódszámú 
pályázat keretében a „Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú, a Kbt.112.§(1) bekezdés 
b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
megválasztására” vonatkozó előterjesztést 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 TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 
kódszámú pályázat keretében a „Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú, a 
Kbt.112.§(1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán a Közbeszerzési 
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Bíráló Bizottság megválasztására 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 

 101/2022.(XI.7.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
„Javaslat a TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 kódszámú pályázat 
keretében a „Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú, 
a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
megválasztására” vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 
hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-
19-NG1-2019-00001 kódszámú pályázat keretében „Pöttöm 
Panna bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú projektben 
közbeszerzési eljárás során eljáró Előkészítő és Bíráló 
Bizottságát az alábbi összetételben választja meg: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett elnök (jogi szakértelem) 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna  bizottsági tag (pénzügyi  
        szakértelem) 
Sisák Gábor    bizottsági tag (beszerzés  

tárgya szerinti szakértelem) 
Márkus Pál    bizottsági tag (közbeszerzési  

szakértelem) 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
3./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja 
turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában a „Hardver, berendezések, installációk, 
kiállítás kivitelezés” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az ajánlattételi felhívás a határozat szerinti 3 szereplőnek kiküldésre került. November 3-ig egy 
ajánlat sem érkezett vissza. Több tisztázandó kérdésük volt, így nem nyújtották be az ajánlatukat. 
Bízunk benne, hogy a következő felhívásra már be fogják nyújtani és érvényes ajánlatot fogunk 
kapni. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
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A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú „Mátra 
Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában a „Hardver, berendezések, 
installációk, kiállítás kivitelezés” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására 
vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 
azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában 
a „Hardver, berendezések, installációk, kiállítás kivitelezés tárgyú beszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására 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 
102 /2022.(XI.7.) 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 a „Hardver, 
berendezések, installációk, kiállítás kivitelezés” tárgyú 
beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására” című 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 125/2018. (VII. 4.) számú határozatával jóváhagyott 
Beszerzési szabályzatának III. pont 4. pontja értelmében –  a 
TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú „Mátra 
Nyugati Kapuja Turisztikai Projekt” című pályázat 
vonatkozásában a „Hardver, berendezések, installációk, 
kiállítás kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja, mivel a 2022. november 3.  
meghatározott ajánlattételi határidőig nem nyújtottak be 
ajánlatot az ajánlattételre felkért alábbi gazdálkodó 
szervezetek: 
 
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 



7 
 

Adószám: 12620863-2-02 
Kapcsolattartó: Szász István 
A cég e-mail címe: info@geograf.hu. 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit, hogy a 
beszerzés kapcsán a megismételt ajánlattéli felhívásra 
vonatkozó előterjesztés készítse el és nyújtsa be a képviselő-
testület elé. 
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:  szöveg szerint 

 
4./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja 
turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában a „Hardver, berendezések, installációk, 
kiállítás kivitelezés” vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására és újbóli 
kiküldésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta „a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosítószámú „Mátra 
Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában a „Hardver, berendezések, 
installációk, kiállítás kivitelezés” vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására és újbóli 
kiküldésére” vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 
azonosítószámú „Mátra Nyugati kapuja turisztikai projekt” című pályázat vonatkozásában 
a „Hardver, berendezések, installációk, kiállítás kivitelezés” vonatkozásában ajánlattételi 
felhívás elfogadására és újbóli kiküldésére 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 
103 /2022.(XI.7.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-
00019 azonosítószámú „Mátra Nyugati Kapuja 
Turisztikai Projekt” keretében a „Hardver, 
berendezések, installációk, kiállítás kivitelezése” 
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vonatkozásában ajánlattételi felhívás elfogadására és 
újbóli kiküldésére” című előterjesztést és a következő 
döntést hozza: 
 
2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: képviselő-testület) a TOP-1.2.1-15-NG1-
2016-00019 azonosítószámú Mátra Nyugati Kapuja 
Turisztikai Projekt” keretében a n „Hardver, 
berendezések, installációk, kiállítás kivitelezése 
vonatkozásában az ajánlattételi felhívást elfogadja és 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. 
 
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határidő: 2022. november 8. 
 

 

 
 

 
A 103/2022. (XI.7.) határozat 1.sz. melléklete 

Ajánlattételi felhívás 
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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 16. 

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). 

Kérjük a borítékon/ajánlaton rögzíteni: „Ajánlat Mátra Nyugati Kapuja turisztikai projekt 
című támogatási kérelem vonatkozásában a Hardver, berendezések, installációk, kiállítás 
kivitelezése” 

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. 
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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. november ………….. 

 
Tisztelettel:  

 
 

Turopoli Zsolt 
 polgármester 

 
5./ N A P I R E N D 
Javaslat támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Kétszer van lehetőség egy éven belül ilyen rendkívüli támogatási igény benyújtására. Egyszer 
már éltünk ezzel a lehetőséggel, ott a benyújtott igényünk egy részére kaptunk támogatást. Most 
az elmúlt időszak közüzemi számláinak a kifizetése okoz gondot. November 10-ig van lehetőség 
a pályázat benyújtására. Egyeztettem az Államkincstárral és a Belügyminisztériummal, kértem 
ebr 42. megnyitását. A régebbi lejárt számlákra nyújtjuk be az igényünket. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
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Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a „Javaslat támogatási igény benyújtása rendkívüli 
önkormányzati támogatásra” vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a támogatási igény benyújtása rendkívüli 
önkormányzati támogatásra 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 
104 /2022.(XI.7.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
„Előterjesztés támogatási igény benyújtása rendkívüli 
önkormányzati támogatásra„ című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi CX. törvény (a továbbiakban: költségvetési 
törvény) 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján pályázatot nyújt be 
vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2022. november 10- e támogatási kérelem 
benyújtására 
Felelős: polgármester 

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

 

kmf 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester            jegyző 


