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Iktatószám:116-…../2015. 
 

13. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 4-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 
Balog László alpolgármester 
Ágasvári Zsolt képviselő 
Bognár Balázs képviselő 
Dr. Román Kinga képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Bedőn Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefon történt. 
 
Javaslom, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület  
 
 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 1.sz. módosítására.      
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2015. I. negyedéves költségvetésének  
      teljesítéséről. 
      A rendelet elfogadása: minősített többség 
      Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat az avar és kerti hulladék égetés valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi  
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     szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
4./ Javaslat Tar község közigazgatási területére kiírt pályázatra 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat Helyi Sportfejlesztési Koncepció (2015-2019) elfogadására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Egyebek 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
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 
 
 65/2015. (VI.4.) határozata 

1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi   
      költségvetésének 1.sz. módosítására.      
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna  
                             gazdálkodási előadó 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2015. I.  
      negyedéves költségvetésének teljesítéséről. 
      A rendelet elfogadása: minősített többség 
      Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna  
                              gazdálkodási előadó 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat az avar és kerti hulladék égetés valamint a  
     szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló  
     önkormányzati rendelet megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna  
                             gazdálkodási előadó 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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4./ Javaslat Tar község közigazgatási területére kiírt  
     pályázatra 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat Helyi Sportfejlesztési Koncepció (2015- 
      2019) elfogadására. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./  Egyebek 

 
1. N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 1.sz. módosítására.      
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2015. évi költségvetés 1.sz. módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezetet, 655/e forinttal történt módosítás, ennyivel emelkedett a bevételi illetve a 
kiadási főösszeg. Autóbusz értékesítésből származik bevétel illetve központi pótelőirányzatot 
tartalmaz a javaslat. A Bizottság  a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Milyen autóbuszról van szó? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A Kistérségnek az autóbuszai lettek értékesítve. Az eladási árat osztották szét a települések 
között lakosságarányosan. Mivel az Önkormányzatnak a Kistérség felé 600/e forint körüli 
összegű tartozása volt, ez levonásra került és különbözetet kaptuk most meg. Ez 265/ e forint. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
A központi irányító szervi támogatás megtervezésekor nem terveztek jól ezért emelni kellett a 
pénzeszköz átadást 26.332/e forinttal. Ez mi? 
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Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
Nem érteni mit mond. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Az óvodára mi kapjuk meg a finanszírozást, és ugyanannyit adunk tovább. A 26.332/e Ft az 
az Óvoda költsége. Nem a pályázatról van szó. Volt azzal is valami gond, nem jól lett 
elszámolva költség. Az volt a probléma, hogy meg lett bízva olyan aki nem is végezhetett 
volna pénzügyi teljesítést. Ez 181/e Ft volt. Ennyit kellett visszafizetni. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
Intézményfinanszírozás. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
De intézményünk csak az óvoda van, ott pedig ugyanaz az összeg. Miből adódik ez a nagy 
különbség? 
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
 
A költségvetés összeállításakor intézményfinanszírozás címén 5.175/e forint lett tervezve a 
26.332/e helyett. Tévesen lett megtervezve az összeg.  
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Ezt a részletes kibontásnál lehet látni 3 mellékletben van. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Az igazgatási tevékenység ebbe a módosításba benne sincs, pedig ott is 37 millióról 54 
millióra növekedett az összeg. 
A személyi juttatásoknál miből adódik ez a 10 milliós különbség? Ez meg sincs említve a 
módosításoknál. 
 
Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
 
A KGR rendszerbe a kiadásoknak és a bevételeknek egyenlőnek kell lenni és ehhez kell 
igazítani az összegeket. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
A személyi juttatást azt előre lehetett tudni! Van még a dologi és egyéb kiadásoknál 7 millió 
forint. Ezt még jobban el tudom fogadni, mert adódhatnak kiadások, bár ezt is jó lenne tudni 
hogy mit takar? Érthetetlen számomra hogy ezt nem lehetett tervezni. Ha tenni kell valahová 
akkor legalább olyan helyre tegyük, ahol jobban magyarázható. 
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Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
A jelenlegi módosítás inkább tájékoztató jellegű, azért készült, hogy lássuk, hogy hol tartunk. 
A következő negyedévben részletesebb indokolást fogunk készíteni.  
Javaslom, hogy évvégén, amikor eltelik egy év, a gazdálkodási előadó a főkönyvi kivonat 
alapján adjon egy bővebb részletesebb tájékoztatást a kiadásokról és bevételekről, hogy a 
képviselők lássák, hogy milyen tárgyú kiadások, bevételek vannak az önkormányzatnál. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala: minősített többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének 1. sz. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-
testület  5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 14/2015. (VI.15.) rendelete 
 
 Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
 3/2015. (II.27.) rendeletének módosításáról. 
  
Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
2. N A P I R E N D 
 
Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2015. I. negyedéves költségvetésének       
teljesítéséről. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2015. I. negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 6 
igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
  66/2015. (VI.4.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről 
szóló beszámolót a mellékelt táblázatok szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3./ N A P I R E N D  
 
Javaslat az avar és kerti hulladék égetés valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi  
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Nem értek egyet azzal, hogy egy héten háromszor ne lehessen ablakot nyitni a füst miatt. 
Szombaton, amikor teregetnek ne lehessen égetni! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Amikor ez szóba került, akkor az volt a kérés, hogy három napot jelöljünk ki tűzgyújtásra. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
A korábbi rendeletben kedden 10-15 óráig lehetett égetni. Falun élünk, nem várható el a 
lakosságtól, hogy szabadságot vegyen ki azért, hogy a kerti hulladékot el tudja égetni. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Komposztálni kell! 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
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Igen lehet azt is, de nem mindenki komposztál.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Ez a baj. Ezért kell egy napot kijelölni.  
 
Tóth József képviselő  
 
Eddig egy nap volt, és ez volt a baj. Szerintem szavazzuk meg az előterjesztés szerinti 
javaslatot. 
 
Ágasvári Zsolt képviselő  
 
Javaslom, hogy a csütörtököt vagy a szombatot vegyük ki. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A hétvége vélelmezhetően azért került bele, mert aki dolgozik, csak akkor tudja elégetni a 
kerti hulladékot. Javaslom, hogy a szombati nap maradjon benn. 
 
Hangzavar 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
Én maradnék csak a keddi napnál. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Támogatom Tariné javaslatát, kedden 19.00 óráig lehessen égetni. 
 
Szombaton megy a takarítás, minden tárva nyitva, és akkor égetnek.  
 
Hangzavar. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Nem lehet létezni amikor égetés van. Amikor az az időszak van, ősszel meg tavasszal, nem 
lehet kinyitni a rendelő ablakot. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Nálunk folyamatosan nyitva van, nem tapasztalom, hogy ilyen rossz lenne a helyzet.  
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
A két napos javaslatot támogatják-e a képviselők? 
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Ágasvári Zsolt képviselő  
 
Igen, javaslom, hogy a két nap maradjon. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Egy napot javaslok. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Az elhangzott vélemények ismertében két módosító javaslata van a képviselőknek. 
Az egyik, hogy marad az egy keddi nap és az idejét 19 óráig meghosszabbítjuk, a másik 
pedig, hogy  szombaton 9-12 óra között lehet égetni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a kedd 10-19 óra közötti égetésre 
vonatkozó módosító javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 2 igen 5 nem, 0 tartózkodás 
mellett elutasított. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a kedd 10-19 óra és a szombat 9-12 óra 
közötti égetési időpont meghatározására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 5 igen,  2 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
A rendelet-tervezetben nem határoztak meg jogkövetkezményt. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
A rendelet nem tartalmazhat szankciót, ezt egy külön rendeletben kell majd meghatározni. Ez 
a rendelet még nem készült el, az alaprendeletek után lenne célszerű ezt a rendeletet 
megalkotni.  
A márciusi ülésen a Katasztrófavédelmi tájékoztató kapcsán elhangzott, hogy ha az 
önkormányzati rendeletben meghatározott időponttól eltérő időpontban történik égetés az 
milyen büntetési tétel alá esik. Ez adott esetben 60/e Ft büntetési tétel alá esik. Ha a 
tűzoltóság beavatkozik 200/e Ft-ig is elmehet. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
Ez csak a Katasztrófavédelem tudja kiszabni? 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
Igen. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala: minősített többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az avar és kerti hulladék égetés, 
valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló módosított rendelet-tervezetet, 
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amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 13/2015. (VI.15.) rendelete 
  
 az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri  
 tűzgyújtás helyi szabályairól  
 
 rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
4./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar község közigazgatási területére kiírt pályázatra 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság javasolja, hogy a díjazásra 
az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítsa a 60-60 / e forintot.  
A Bizottság javasolja, hogy a bíráló bizottság tagjait kérje fel a bizottságban történő 
részvételre, valamint az ajándékutalványokat szerezze be. 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
A Tiszta udvar rendes ház megnevezéssel nem értek egyet. Nekem ez a régi múltat idézi 
vissza, demagógnak, sértőnek tartom annak részéről, aki nem kapja meg. 
 
Lehetne pl. Virágos Tar, vagy ilyesmi.  Korábban is volt már ilyen, lehetne annak 
megfelelően.  
 
Tóth József képviselő  
 
Lehetne „Legszebb porta” 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
A leg az egyet jelent. Hogy lesz ebből három? 
 
Tariné Molnár Anikó képviselő  
 
Szép porták, vagy Tar szép portái. 
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Tóth József képviselő  
 
Szerintem legyen a névben a legszebb. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Szép porták 2015, elfogadható lenne? 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Tar szép portái? A Tar legyen benne! 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Az elnevezés módosításra vonatkozó javaslatok alapján két pályázati cím rajzolódott ki az 
egyik a  Tar szép portái 2015, a másik a másik a Tar legszebb portái. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar szép portái 2015 elnevezésre 
vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 1 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mellett 
elutasított. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar legszebb portái elnevezésre 
vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
Szavaztatni szükséges még a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a Képviselő-testület 
megbízza a polgármester, hogy értesítse a zsűri tagjait. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A Tar legszebb portái pályázat zsűrijébe Ladóczkiné Újházi Beáta, László Istvánné és a 
Művelődési Bizottság tagjait javaslom. Az érintetteket megkérdeztem, úgy nyilatkoztak, hogy 
vállalnák a feladatot. 
 
Javaslom még, hogy a zsűri tagjai ne vehessenek részt a pályázatban. 
 
Tóth József képviselő  
 
Nem értek egyet, hogy a zsűri tagjai ne pályázhassanak. A szavazásba ne vegyenek részt, de a 
pályázatból ne zárjunk ki senkit! 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a bíráló bizottság 
tagjai a bírálatkor amennyiben saját, vagy hozzátartozójuk ingatlanáról van szó, a 
szavazásban nem vehetnek rész, valamint a pályázati díjakra fordítandó összeget a 2015. 
évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja  A Képviselő-testület a módosító 
javaslatotokat  6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja módosításokkal kiegészített Tar 
Legszebb portái pályázatra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 
6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
  

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 67/2015. (VI.4.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Tar 
legszebb portái” címmel pályázatot hirdet a község 
valamennyi helyi lakos részére. 
 
A pályázaton a belterületi ingatlanok előtti közterületek 
tisztántartásával, szépítésével, dísznövényekkel, történő 
beültetésével lehet részt venni. 
 
A legszebb 3 ingatlan tulajdonosa, használója az alábbi 
díjazásban részesül:   

I. helyezett 30 000 Ft 
II. helyezett 20 000 Ft 
III. helyezett 10 000 Ft 

 
értékű kertészeti ajándék. 
 
A Képviselő-testület a pályázati díj fedezetét a 2015. évi 
költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.  
 
Pályázaton a 1. sz. melléklet szerinti pályázati lap 
kitöltésével lehet részt venni. 
 
A pályázat elbírálásakor a zsűri tagja nem vehet részt a 
szavazásban a saját, vagy hozzátartozója ingatlanának 
értékelése során. 
 
A pályázati lapok a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aulájában 
elhelyezett gyűjtőládába 2015. augusztus 31-ig lehet 
eljuttatni. 
 
A pályázatokat a Művelődési és Szociális Bizottság 
valamint Ladóczkiné Újházi Beáta és László Istvánné 
bírálja el. 
A pályázat eredményhirdetésére 2015. szeptember 28-án 
kerül sor.        
A pályázati felhívást hirdetmény útján és Tar község 
honlapján közzé kell tenni. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős : Turopoli Zsolt polgármester 

 
  
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A másik pályázati kiírás egy fotópályázatra vonatkozik. A Pénzügyi Bizottság ezt a javaslatot 
is megtárgyalta. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot. A Pénzügyi Bizottság javasolja, 
hogy  a 3. helyezés díját 10.000 Ft-ban állapítsa meg a Képviselő-testület. Javaslat továbbá, 
hogy a Képviselő-testület kérje fel Polgármester Urat, hogy a Zsűri tagjait értesítse a 
felkérésről és gondoskodjon az ajándékok megvételéről. 
A pályázat díjazásának költségeit szintén a 2015. évi költségvetés terhére javasolja 
elszámolni. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A zsűri tagjainak javaslom:  
Urbán Ádám aki az elmúlt évben sajtódíjat nyert fotós 
Mikuska István pásztói fotós 
Tóth József szintén pásztói fotós. 
Tartalékfőnek javaslom – ha valaki akadályoztatva lenne –  
Konka Pétert MTI Nm-i sajtófotósát 
 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Egy személy hány fotót adhat le és milyen módon?  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Bele lehet tenni hogy témakörönként 3-3 képet lehet leadni pályázónként. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Meg kellene határozni, hogy milyen módon adják be, javaslom a papír alapon formát. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Meg lehet határozni, hogy A5-ös méretben kell beadni a képeket.  
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
Az elhangzottak alapján még az alábbi módosítás kerülne be a határozatba: 
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A pályázati adatlapokat és fotókat személyesen a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltségének titkárságán személyesen lehet benyújtani. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja  
3-3 papíralapú fotót lehet benyújtani kategóriánként, amelyek mérete 15X20 cm-es,  
a harmadik díj 10.000 Ft, a díjazás fedezetét a Képviselő-testület a 2015. évi 
tartalékkeret terhére biztosítja, 
a pályázati adatlapokat és fényképeket személyesen lehet benyújtani a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltség titkárságán,  
a zsűri tagjaira és felkérésére vonatkozó módosító javaslatokat, amelyeket a Képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított fotópályázat kiírására 
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 
 
 68/2015. (VI.4.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„Fotózd a faludat” címmel pályázatot hirdet a község 
valamennyi bejelentett lakcímmel rendelkező helyi lakosa 
részére. 
A pályázatot 4. kategóriában hirdeti meg:  
                    1. épített értékeink 
                    2. portré 
                    3. tájkép 
                    4. csendélet 
 
A kategóriák összességéből kikerülő helyezetek az alábbi 
díjazásban, részesülnek:  
 
      I. helyezett: 30 000 Ft értékű ajándék  
                         és az E-on   
                        Önkormányzati naptár fotópályázatán  való   
                         nevezés. 
     II.helyezett: 20 000 Ft értékű ajándék 
     III.helyezett:15 000 Ft értékű ajándék     
 
A pályázaton a 1. számú adatlap kitöltésével és a mellé 
csatolt papír alapú 15x20 cm-es kategóriánként maxium 3-
3 fotóval lehet részt venni, amelyet személyesen kell 
leadni a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Tari Kirendeltségének titkárságán . 
A pályázat benyújtási határideje:  2015. augusztus 31-ig. 
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A pályázatot az arra felkért 3 fős nem helyi lakosokból 
álló szakértő zsűri bírálja el. 
A Zsűri tagjai 
Urbán Ádám aki az elmúlt évben sajtódíjat nyert fotós 
Mikuska István pásztói fotós 
Tóth József szintén pásztói fotós. 
  
Amennyiben valamely a zsűri valamely tagja 
akadályoztatva van:  
Konka Péter MTI Nm-i sajtófotós 
 
A pályázat eredményhirdetésére 2015. szeptember 10-én 
kerül sor.        
A pályázati felhívást hirdetmény és a Tar község 
honlapján közzé kell tenni. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 

Bedőné Bózsár Zsuzsanna elhagyja az üléstermet 
 
5./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Helyi Sportfejlesztési Koncepció (2015-2019) elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Sportfejlesztési koncepció a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Az iskola udvarán szeretnénk egy műfüves pályát építeni, ehhez szükséges, hogy az 
önkormányzat rendelkezetten 5 éves sportfejlesztési koncepcióval. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző ismerteti a koncepciót. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala: egyszerű többség 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Helyi Sportfejlesztési Koncepció 
(2015-2019) elfogadására 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 
 
 69/2015. (VI.4.) határozata 
 



 15 

 Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról  
 szóló 2014. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése alapján  
 meghatározza Tar Sportfejlesztési Koncepcióját és a  
 határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
 
6./ N A P I R E N D 
 
Egyebek 
 
Bognár Balázs képviselő  
 
A megalakult Szabadidő Egyesületnek szeretnék felajánlani 1 havi tiszteletdíjukat (május 
havi) az alábbi képviselők: 
Ágasvári Zsolt, Bognár Balázs, Dr. Román Kinga és Tóth József. 
Polgármester úr is jelezte felajánlási szándékát :ő 1 havi költségtérítését ajánlja fel. 
Balogh László alpolgármester Úr a tiszteletdíjából a képviselői tiszteletdíj összegével azonos 
összeget ajánl fel az egyesület részére. 
Kérjük, hogy a felajánlások összege ne kerüljön kiutalásra a képviselőknek, azt a Szabadidő 
Egyesület megnyitandó számlájára utalja a Hivatal.  
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, az ülést 
bezárja. 
 

Kmf 
 
 
 
 
Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester                   jegyző 
 
 
 
                nevében és megbízásából: 
 
     
     Nagyné Kis Anita 
              aljegyző 


