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Iktatószám:…………./2015 
2. számú jegyzőkönyv 

 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i rendkívüli  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén a jegyzői  
                        Irodában 3073 Tar, Szondy György út 92. 
                        
 
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: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület Ágasvári Zsolt és Tariné Molnár Anikó képviselőket 
válassza meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta Ágasvári  Zsoltot és Tariné 
Molnár Anikót jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt, ez napirendi pont megtárgyalását javaslom: 
 
Javaslat a Startmunka mintaprogramban való részvételre  
 
Turopoli Zsolt szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi napirendi pontot tárgyalta: 
 
1./ Javaslat a Startmunka mintaprogramban való részvételre. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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1. N A P I R E N D 
 
Javaslat a Startmunka mintaprogramban való részvételre. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdés-vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
Tóth József képviselő  
A 260/e forint mit takar? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az Startmunka mintaprogram új elemként jelenik meg, hogy nem 100%-ban finanszírozottak, 
hanem az önkormányzatoknak önrészt kell biztosítaniuk. A hosszabb távú foglalkoztatásnál 
megmaradt a 10%, 15 fő fölött, és 15 főnként változik a saját erő mértéke. Próbáltuk úgy 
alakítani a mutatókat, hogy minél kevesebb önrészt kelljen biztosítani. 
A lényege a dolognak, hogy minél több ember foglalkoztatunk, annál kevesebb önrészt kell 
biztosítanunk. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Kellenek ezek az eszközök? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Ez egy mintaprogram, a tervezett munkákhoz, ez az eszközmennyiség van előirányozva. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Van még olyan eszköze is az önkormányzatnak, amihez még hozzá sem nyúltak. 
 
Hangzavar 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Az eszközök nagy része kapa, ásó 2 fűkasza van benne és egy motoros fűrész. 
A lényege, hogy a program 263.731 Ft-ba kerülne az önkormányzatnak. 
 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
És mi van a többi ötlettel? Ez csak a tereprendezés. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Volt szó az energiafű telepítéséről. Voltam Szirákon, ahol már van ilyen ültetvény. Egyenlőre 
vannak félelmeim ezzel kapcsolatban. Mi van, ha jövőre nem lesz 15 fő, aki ezt karbantartsa? 
Ha ez nincs karbantartva, akkor az 2-3 év után nagyon rossz látványt mutat. 
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Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A mezőgazdaság egy sajátos dolog. Ha egy csavargyártó üzem nem gazdaságos, akkor az leáll 
és holnaptól nem termel csavart. Ha növénytermesztést, vagy állattenyésztést már nem lehet 
így kezelni.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
De ez az egyetlen terület, ahol tudunk foglalkoztatni. Nincs szakértelmük az érintett 
embereknek. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Sajnos mindenütt kell szakértelem, még a fakitermelésnél is. Pont ezért álltak le ezek a 
projektek. A brikettálásnál is kéz brikettálót javasoltak.  
 
Tóth József képviselő  
Akkor a közeljövőben ilyen szakembereket kell majd képeznünk. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
Akik itt közmunkára jelentkeznek emberek, azok egyértelműen olyan emberek, akiket 
irányítani kell.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Természetesen az ötletek nem lettek elvetve, szeretném ha véghez lennének víve, de ezek 
hosszabb felkészülést, átgondolást igényelnek. 
A hosszabb távú közfoglalkoztatásban nincs kevésbé kötött az, hogy milyen munkakörökben 
alkalmazzuk és ezeken az ötleteken is gondolkozhatunk. elvetve az, hogy mire használjuk a 
közmunkásokat. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A kiosztott előterjesztés határozati javaslatát lecseréljük, kiegészítettük még 
„A Képviselő-testület a 263.731 forint összegű önrészt a 2015. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. „ szöveggel. 
 
Tóth József képviselő  
A testületnek azon kellene gondolkodni, hogy hosszabb távon végezhető termelő 
munkalehetőséget teremtsünk. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
A terv az, hogy a közmunkát kivezessék a rendszerből. Szociális szövetkezet formájában 
kellene ennek tovább működnie. Alsótoldon kísérletet tettünk egy szociális szövetkezet 
létrehozására. Jövőre már lesz valamilyen tapasztalat ezzel kapcsolatban.  Jövő héten lesz az 
alakuló ülése. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Turopoli Zsolt szavazásra bocsátja a határozati javaslat módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a START munkaprogram 
elfogadására vonatkozó módosított határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2015. (I.27.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte és jóváhagyta a Startmunka mintaprogramot. 
A projekt időtartama 2015. március hó 3 nap – 2015. 
december 31. nap. 
A Képviselő-testület a 263.731 forint összegű önrészt a 
2015. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Startmunka mintaprogramban történő részvételre 
vonatkozó kérelem Pásztói Járási Munkaügyi 
Kirendeltségére (3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 11.) 
történő benyújtására, valamennyi szükséges intézkedés és 
jognyilatkozat megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 
 

Kmf 
 
 
 
Turopoli Zsolt      Molnárné Dr.Kontra Bernadett 
polgármester         jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
Ágasvári Zsolt képviselő : ………………………………aláírás………………dátum 
 
Tariné Molnár Anikó: …………………………………..aláírás ………………dátum 
 
 


