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18. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 9-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 
Bognár Balázs     alpolgármester 
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 6 
képviselő jelen van, Szekacsek Zoltán képviselő távolmaradását jelezte, az ülés 
határozatképes, azt megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. Javaslom, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalja 
meg a Képviselő-testület: 
 
1./ Javaslat a  TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 kódszámú pályázat keretében a „Pöttöm 
Panna bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú, - a Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti – 
nyílt feltételes közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos ajánlattételi felhívás 
elfogadására. 
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: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 
képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  105 /2022.(XI.9.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. 
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1./ Javaslat a  TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 kódszámú 
pályázat keretében a „Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása 
Taron” tárgyú, - a Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti – 
nyílt feltételes közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos 
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  TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 kódszámú pályázat keretében a „Pöttöm Panna 
bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú, - a Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti – nyílt 
feltételes közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos ajánlattételi felhívás 
elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 

A közbeszerző elkészítette a dokumentációt, amely alapján ki lehet írni a közbeszerzést. A 
Közbeszerzési bizottság a tegnapi napon ülésezett, az ülés jegyzőkönyve az előterjesztéshez 
csatolásra került. 

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) 
bekezdése b) pontja szerinti – nyílt feltételes közbeszerzési eljárás megindításával 
kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadására” vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 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) bekezdése b) pontja szerinti – nyílt feltételes közbeszerzési eljárás megindításával 
kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  106 /2022.(XI.9.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának 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) bekezdése b) pontja szerinti – nyílt feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos ajánlattételi 
felhívás elfogadására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Pöttöm Panna bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú - az 
előterjesztés mellékletét képező - ajánlattételi felhívást és 
közbeszerzési dokumentumot jóváhagyja. 
 
2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jóváhagyott ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum 
alapján a TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001 azonosítószámú 
„Bölcsőde kialakítása Taron” tárgyú - a Kbt. 112. § (1) bekezdése 
b) pontja szerinti – nyílt hirdetmény közzétételével történő 
közbeszerzési eljárást indít. 
 
3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az határozatban foglaltak 
végrehajtására. 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
 

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

kmf 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester            jegyző 


