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Iktatószám:………..-……./2016. 
 

4. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-i 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 
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 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Dr. Bárányi Gyula György Pénzügyi Bizottság tagja 
Fercsik Zsuzsanna Örökzöld Óvoda mg. Vezetője 
László Istvánné könyvtáros 
Strémen Géza Zoltán Tar Községért Alapítvány tagja 
Tari Józsefné Tar Községért Alapítvány tag jelöltje 
Sándor Sándor Tar Községért Alapítvány elnöke 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott ülésén a 148/2015.(XII.9.) számú 
határozattal elfogadta a 2016. évi üléstervét, melyben  a mai napra tervezett napirendi pontok 
egyikeként szerepel a  
 
„A 2016. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére.” 
Ez az előterjesztés nem készült el, ezért kérem az ülés napirendjéről levenni. 
Erről határozattal kell döntenie a Képviselő-testületnek. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2016. évi teljesítménykövetelmény 
célok meghatározása a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
részére napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 26/2016. (II.15.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 148/2016.  
 (XII.9.) számú határozatával elfogadott üléstervében a február  
 15-ére tervezett ülés 5. napirendi pontját „2016. évi  
 teljesítménykövetelmény  célok meghatározása a  
 Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal  
 köztisztviselői részére”  
 napirendjéről leveszi. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat az alábbi 
módosításokkal tárgyaljuk meg: 
8. napirendnek javaslom felvenni a  
Javaslat „a Mária-tisztelet zarándok és búcsú hagyománya Magyarországon és a 
Kárpát-medencében” a szellemi –kulturális örökség nemzeti jegyzékébe történő 
felvételének támogatására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Tudopoli Zsolt polgármester 
 
9. napirend 
Tari Polgárőr Egyesület székhely áthelyezési kérelme 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10. napirend 
Javaslat Tar Községért Közalapítvány székhelyének áthelyezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
A meghívó szerinti 8-as napirend 11-re, a 9-es 12-re változna. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
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 
 27/2016. (II.15.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
február 15-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi  
     költségvetésére. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                            Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb  
     eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Kis Zsoltné ig.-i ügyintéző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ A Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati  
     kötelezettség teljesítéséről. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
     Előterjesztő: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
4./ Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságolási  
     ütemtervére. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 

   Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
     Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
5./ Javaslat Tar Község Vízkár elhárítási tervének  
     elfogadására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat Tari Örökzöld Óvoda Alapító okiratának  
     módosítása. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                            Fercsik Zsuzsanna mb óvodavezető 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
7./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                           Fercsik Zsuzsanna mb óvodavezető 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat „a Mária-tisztelet zarándok és búcsú hagyománya   
     Magyarországon és a Kárpát-medencében” a szellemi – 
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     kulturális örökség nemzeti jegyzékébe történő felvételének  
     támogatására. 
     A határozat elfogadása: minősített többség 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Tari Polgárőr Egyesület székhely áthelyezési kérelme 
     A határozat elfogadása: minősített többség 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
10./ Javaslat Tar Községért Közalapítvány székhelyének  
       áthelyezésére. 
      A határozat elfogadása: minősített többség 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
           
11./ Javaslat Tar Községért Közalapítvány létesítő okiratának  
     módosítására. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
12./ Egyebek 

- Tájékoztatás 2016. évi Startmunka mintaprogram és    
   önkormányzati útőr mintaprogramról. 
   Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

   
1. N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésére. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                      Bedőné Bózsár Zsuzsanna pü-i ügyintéző 
                      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésére 
vonatkozó javaslatot. Az Örökzöld Óvoda költségvetését és a Tar Község Önkormányzata 
2016. évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezetet a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda 2016. évi 
költségvetésére vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 28/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Tari Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetésére vonatkozó 
javaslatot. 
A Képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda 2016. évi 
költségvetését elfogadja. 
A Tari Örökzöld Óvoda 2016. évi költségvetése e határozat 
1.sz. mellékletét képezi. 

 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2016. 
évi költségvetésére 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 
 1/2016. (II.22.) rendelete 
 Tar Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről. 
 Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
2. N A P I R E N D 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű      
határozatokról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné ig.-i ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A tájékoztatót kiegészíteném azzal, hogy ebben a hónapban 2 nap szabadságot vettem ki, 
február 1-2-án, amely a 2015. évi áthozott szabadság terhére történt. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 
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 
 29/2016. (II.15.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, 
valamint a 120/2015.(IX.25.), 121/2015.(IX.25.), 122/2015. 
(IX.25.), 123/2015.(IX.25, 126/2015.(X.29.), 
127/2015.(X.29.), 134/2015.(XI.11.), 140/2015.(XI.26.), 
145/2015.(XII.9.), 146/2015.(XII.9.), 151/2015.(XII.9.), 
152/2015.(XII.9.), 153/2015.(XII.9.),  határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 
3. N A P I R E N D 
A Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előterjesztő: Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozati 
kötelezettségek teljesítéséről. 
 
Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a vagyonnyilatkozati kötelezettség 
teljesítéséről szóló Pénzügyi Bizottsági tájékoztatót, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 30/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a 
Pénzügyi Bizottságnak a képviselők és hozzátartozóik, a 
megbízott bizottsági tagok és hozzátartozói 2016. évi 
vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről szóló 
beszámolóját, azt elfogadja. 
 

4. N A P I R E N D 
Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                      Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
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Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervére 
vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Polgármester 2016. évi szabadságolási 
ütemtervére vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Polgármester 2016. évi 
szabadságolási ütemtervének 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 
 31/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Turopoli 
Zsolt polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét a 
határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

 
5. N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Vízkár elhárítási tervének elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Kiosztásra kerül a vízkár-elhárítási terv. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A vízkár-elhárítási tervet minden évben felül kell vizsgálni. Az elmúlt időszakban ez nem 
történt meg. Most egy új, átdolgozott terv készült, amelynek az alapját az eddigi terv adta. A 
terv ma délutánra készült el. 
A vízkár-elhárítási terv azért szükséges, mert ha a településen vízkár történik akár árvíz, akár 
belvíz miatt, a településen intézkedni kell, ez a terv tartalmazza az intézkedni jogosult 
személyét, meg vannak jelölve a gépek, amelyeket használni lehet, térképeken van jelölve, 
hogy melyek azok a területek amelyek leginkább veszélyeztetettek. Jelölve vannak a 
veszélyeztetett épületek, árterületek. A terv beküldésre kerül a Katasztrófavédelemhez, és ők 
fogják szakmailag jóváhagyni. Amennyiben valamilyen észrevételt tesznek, akkor a 
tervezőiroda felé jelezni fogjuk és a módosítást el fogják végezni. 
Javaslom a vízkár-elhárítási terv elfogadását. 
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Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Tar Község Vízkár-elhárítási tervének 
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 
 32/2016. (II.15.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a  
 Tar Község Vízkár- elhárítási tervét. 
 A Képviselő-testület a VÍZGYŰJTŐ Tervező Iroda 3100  
 Salgótarján, Berzsenyi D. út 21 Handó Attila vízgazdálkodási  
 szakértő által készített 01/2016, 02/2016 tervszámú Tar  
 Község Vízkár-elhárítási Tervét elfogadja. 
 A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert,  
 hogy a vízkár-elhárítási tervet elbírálás végett küldje meg a  
 Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és  
 Öntözési Osztály 1088 Budapest, Rákóczi út 41. részére. 
 A felülvizsgált tervet küldje meg a Nógrád  Megyei  
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 
  
6. N A P I R E N D 
Javaslat Tari Örökzöld Óvoda Alapító okiratának módosítása. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                      Fercsik Zsuzsanna mb óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda Alapító okiratának 
módosítására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda Alapító okiratának módosítására 
vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda Alapító 
okiratának módosítására 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 
 33/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(2) bekezdése alapján a Tari Örökzöld Óvoda Alapító 
okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
Határidő: 2016. február 26.  
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
             Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 

 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda Alapító 
okiratának egységes szerkezetbe foglalásra 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 
 34/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(2) bekezdése alapján a Tari Örökzöld Óvoda Alapító okiratát 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a határozat 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

       Határidő: 2016. február 26. 
   Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
                 Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 

 
 
7. N A P I R E N D 
Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Fercsik Zsuzsanna mb óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva 
tartására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására vonatkozó 
előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva 
tartására 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 
 35/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) 
bekezdés b.) pontja alapján a fenntartásában működő Tari 
Örökzöld Óvoda heti és éves nyitva tartásának idejét a 
következők szerint határozza meg: 

 
 

1.) A Képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda heti nyitva 
tartását a 2015/2016. nevelési évben hétfőtől- péntekig 6:30 
órától 16:30 óráig heti 50 órában állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület a 2015/2016.-os nevelési évben a 
Tari Örökzöld Óvoda nyári nyitva tartásának ütemezését az 
alábbiak szerint határozza meg: 
A Tari Örökzöld Óvoda a 2015/2016. nevelési évben –amely 
2015. szeptember 1-jétől –2016. augusztus 31-ig tart – 2016. 
július 18. naptól 2016. augusztus 14. napig zárva tart. 
 
3.) A Képviselő- testület utasítja a megbízott óvodavezetőt, 
hogy a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva és nyitvatartási 
időpontjáról haladéktalanul a helyben szokásos módon 
tájékoztassa a szülőket! 
 
Határidő: 2016. február 15.  
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
         Fercsik Zsuzsanna megbízott óvodavezető 

 
 
8./ N A P I R E N D 
Javaslat „a Mária-tisztelet zarándok és búcsú hagyománya Magyarországon és a 
Kárpát-medencében” a szellemi –kulturális örökség nemzeti jegyzékébe történő 
felvételének támogatására. 
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A határozat elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Megkeresés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A település tagja a Mária Út Közhasznú Egyesületnek. Az Egyesült megkereste az 
Önkormányzatot, hogy a zarándoklásban és a búcsújárásban megjelenő Mária tisztelet 
felvételét kezdeményezze a szellemi kulturális örökségek közé. Javaslom, hogy ezen 
kezdeményezést támogassuk és felhatalmazást kérek a támogató nyilatkozat aláírására. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a kérelmet, azt a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Mária Út Közhasznú Egyesült 
támogatói nyilatkozat kérelmének támogatására 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 
 36/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a 
Mária Út Közhasznú Egyesület kérelmét, melyben támogatói 
nyilatkozatot kértek arra vonatkozóan, hogy az 
Önkormányzat, mint a Mária Út Közhasznú Egyesület tagja 
támogassa az Egyesület azon kérelmét, „a Mária-tisztelet 
zarándok és búcsú hagyománya Magyarországon és a Kárpát-
medencében” a szellemi-kulturális örökség nemzeti jegyzékbe 
történő felvételét. 
A Képviselő-testület egyetért és támogatja a kezdeményezést, 
és felhatalmazza Turopoli Zsolt polgármestert a támogatói 
nyilatkozat aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
9./ N A P I R E N D 
Tari Polgárőr Egyesület székhely áthelyezési kérelme 
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A határozat elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A Tari Polgárőr Egyesület megkereste az Önkormányzatot, hogy a régi Hivatal (Szondy 
György út 55) szám alól a Szondy György út 92. szám alá (hrsz: 663/2) helyezhessék át a 
székhelyüket. A kérelemről a Képviselő-testületnek szükséges döntést hozni. Javaslom, a 
székhelyhasználati kérelem támogatását. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Polgárőr Egyesület  kérelmét, azt a 
Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tari Polgárőr Egyesület kérelmét, azt a Képviselő-
testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Polgárőr Egyesült székhely 
áthelyezési  kérelmének támogatására 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 
 37/2016. (II.15.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  
 a Tari Polgárőr Egyesület székhelyhasználatának  
 módosítására vonatkozó kérelmét azt elfogadja. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
hozzájárulást adja, hogy a Tari Polgárőr Egyesület a Tar 
Község Önkormányzata épületét 3073 Tar, Szondy György út 
92. (hrsz: 663/2) székhelyként használja. 
A Képviselő-testület az 5/2007. (II.13.) sz. határozatában a 
3073 Tar, Szondy György út 55 szám alatti épületre megadott 
székhelyhasználati hozzájárulását visszavonja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a székhelyhasználati hozzájárulást aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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10./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Községért Közalapítvány székhelyének áthelyezésére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Tar Községért Közalapítvány székelye jelenleg a Szondy György út 55. sz. önkormányzati 
épület, szükséges új székhelycím megállapítása, javaslom az Önkormányzat Szondy György 
út 92. sz.(663/2 hrsz) alatti hivatalt új székhelynek. Kérem az új székhelycímhez a 
hozzájárulást. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a székhelyáthelyezést, azt egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Községért Közalapítvány 
székhelyének áthelyezésére és a hozzájárulás megadására vonatkozó javaslatot, amelyet 
a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 38/2016. (II.15.) határozata 
 Tar Község Önkormányzata  Képviselő-testület megtárgyalta  
 a Tar Községért Közalapítvány székelyének áthelyezésére és a  
 székhelyhasználat címének módosítására vonatkozó javaslatot  
 azt elfogadja. Tar Község Önkormányzatának Képviselő- 
 testülete hozzájárulását adja, hogy a Tar Községért  
 Közalapítvány a Tar Szondy György út 92. (hrsz: 663/2)  
 székhelycímként használja. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt  
 polgármestert, hogy a székhelyhasználati hozzájárulást aláírja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

11./ N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Községért Közalapítvány létesítő okiratának módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Mivel választásról van szó az érintetteknek szükséges nyilatkozniuk, hogy a személyüket 
érintő kérdésben hozzájárulnak-e a nyílt ülés tartásához. Az ülésen meg nem jelent érintett 
jelöltek írásban nyilatkoztak arról, hogy a személyüket érintő kérdésben hozzájárulnak a 
napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához. 
Megkérdezem a jelenlévő érintetteket, hogy hozzájárulnak-e a nyílt ülés tartásához. 
 
Bognár Balázs képviselő 
Igen, hozzájárulok. 
 
Tóth József képviselő  
Igen, hozzájárulok. 
 
Strémen Géza jelölt 
Igen hozzájárulok. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
A személyes érintettség miatt szükséges dönteni, hogy Bognár Balázs és Tóth József 
képviselők szavazhatnak-e az őket érintő  tagságuk tárgyalásánál. 
Javaslom, hogy az érintett képviselők részt vehessenek a szavazásban 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a tagságban érintett képviselők 
személyes érintettsége miatti szavazásban történő részvételének engedélyezésére 
vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 39/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar 
Községért Közalapítvány tagságban személyesen érintett 
képviselők Bognár Balázs és Tóth József esetében hozzájárul 
ahhoz, hogy az érintett képviselők a szavazásban részt 
vegyenek. 

 
Turopoli Zsolt polgármester 
A kiküldött anyagban egy tag még nem lett jelölve, erre a helyre Erki Tiborné Tar, Toldi út 1. 
szám alatti lakost javaslom.  
A Felügyelő Bizottságba jelölt Tari Józsefné jelezte, hogy nem kíván részt venni a 
Bizottságba, helyére Battáné Bózsár Mária Tar Zrínyi út 8. szám alatti lakost javaslom. 
 
Kérdés nem volt. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
Sándor Sándor Tar Községért Alapítvány volt elnöke jelezte, hogy szót kér. Javaslom, hogy a 
testületet, adja meg a szót. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megadja a szót Sándor Sándornak. 
 
Sándor Sándor Tar Községért Közalapítvány volt elnöke 
Tisztelt Tariak! A közalapítvány minden évben egy naptárral így szólította meg a Tariakat, 
amelyet a lakosság már várt. Ez több célú volt, és úgy gondolom, hogy ez a Közalapítványnak 
egyik sarkalatos jótéteménye volt. 
Néhány dolgot szólnék az Közalapítvány munkájáról, nem biztos hogy mindenki kellőképpen 
érti, hogy mit cselekedett eddig vagy mit hozott eddig létre ez a Közalapítvány.  
1992-ben alakult, a cégbíróság ekkor jegyzete be. Az önkormányzat némi hozzájárulása 
elindította a Közalapítványnak a lehetőségét, munkáját. Az első megmozdulásunk az volt, 
hogy összeütöttük a fejünket, hogy miként lehetne a faluban olyan tevékenységet csinálni, 
ami hasznos és látványos is lehetne. Elkezdtük a faluban a virágosítást. Különböző helyeken, 
itt a régi iskolában megépítettük a kuppókat, Dunántúlról hoztuk a köveket, földet, az 
önkormányzatnak az udvarában az orvosi rendelő előtt is nagyon szép virágosítás indult el a 
kezdeményezésünkre. Ehhez kellett az önkormányzat területén lévő iskola, óvoda, 
önkormányzati dolgozók segítsége, mert ők telepítették be. Ez egy közös lehetőség volt. Ez 
néhány évig tartott így de megszakadt. 
Közben az alapítvány foglalkozott olyan gondolatokkal is, hogy a faluban nagyon sok a 
szemét, indítsunk el egy olyan programot, hogy az iskola meg az óvoda a saját szemétét 
szedje össze, de ez nem volt sikeres. Bevallhatjuk, hogy nem minden alapítványnak sikeres 
minden megmozdulása. Az Óvoda nem támogatta, ami a legtöbb szemetet szórja szét a 
faluban. Nem sikerült. 
A következő időszakban elindítottuk a polgárőrséget, néhányan még emlékeztek rá. A faluban 
nem volt olyan ember, akit nem kerestünk meg. A Pásztói rendőrséggel, a Püspökiekkel olyan 
szintre emeltük ezt fel, hogy azt lehetett mondani, hogy talán már el is indulhat. A 
Polgármesteri Hivatal részéről az utolsó pillanatban megálljt parancsoltak és nem sikerült ez 
se. Be kell vallani, ez se sikerült. Eljött a választási időszak jött egy új polgármester. 
 
Tóth József képviselő  
Mikor volt ez a konfliktus? 
 
Sándor Sándor Tar Községért Közalapítvány volt elnöke 
2004-2005 környékén. Ekkor kezdeményeztük de nem jött létre. Jött a választás, egy új 
Képviselő-testület állt fel, és nem értettünk szót. Nem titkolom, a Román polgármesterrel én 
nem tudtam szót érteni, lehet, hogy én voltam a hibás, de egyikünk se fejtette ki, hogy ebben 
ki a hunyó. A virágosításnak vége lett, amit eddig rendeltünk megfelelő helyről, olcsón azt 
lehet mondani, hogy ez megszakadt, ez a része megállt. A továbbiakban mit lehetett csinálni, 
itt vannak az alapítványi tagok, azt lehet mondani, hogy olyan álláspontot vettünk fel mint a 
sündisznó, hogyha támadnak akkor védekezünk, ha nem akkor meg maradunk nyugodtan. 
2005-ben volt még egy olyan gondolatunk, hogy a tari várrom olyan állapotban van, hogy ezt 
helyre kellene hozni és stabilizálni. Eljutottunk odáig, hogy statikussal megmérettük az 
állapotát és a statikus mondta, hogyha igyekszünk megvédeni, akkor talán még megvédhető 
lesz ebben az állapotban ahogy van. 2005-től 2006-ban olyan állapotokat amely szükséges 
volt arra, hogy „újra építkezzünk és tervezhessünk” ezt megléptük. 2007-ben volt a várrom 
falnak az átadása. Meg is lett áldva. Hála Istennek azóta is megfelelően áll és bízunk abban, 
hogy a jövőnek egy ékszeme lesz, mert utána jött rá a falu arra, hogy ha ott valamit rendezünk 
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az egy nagyon szép olyan terület ahonnan Tar faluját és a környező településeket is megfelelő 
látvány tárul elé akik itt vannak.  
Jött egy újabb gondolat, nem tőlünk származik, de nekünk kellett végrehajtani, mert nem volt 
aki kellőképpen fel tudja karolni és végrehajtani. Ez volt a Tar Lőrinc Pokoljárásának a 600-ik 
évfordulója. Elkezdték, nem nevesíteném azt hogy kik, ezt a nemes gondolatot, ránk maradt. 
Hála Istennek 2011 szeptemberében egy olyan ünnepségsorozatot sikerült a Tar Község 
Közalapítványnak véghezvinni, ami egy hetes program volt, vasárnapi oratóriummal 
kezdődött és vasárnapi misével fejeztük be. Ezt a mai napig is többen keresik, hogy nem-e 
lehetne újra építkezni. Ez hogy sikerülhetett? Volt az alapítványnak egy olyan gondolata, 
hogy – kevés volt a pénzünk, az alapítvány indításakor kaptunk pénzt, utána az 1 %-al 
kacérkodtunk, és abból építkeztünk, úgy ahogy tudtunk. A következő időszakban, ezt tudom 
bizonyítni, hogy egyetlen forintot a tari közalapítvány nem kapott. Kapott mindenki, 
„alapítványok „ ki sokat, ki keveset. Mi egyetlen forintot se. De ez a nemes gondolat, hogy 
megszólítottunk Pesti Tari nevezetű embereket, érdekes módon 1 millió forint bejött a 
számlánkra. Igaz, hogy én csak egy százezer forintos csekket tettem hozzá, de ezzel együtt ezt 
az egy hetes programot meg tudtuk oldani. Ez az egy hetes program, aki ott jelen volt, 
mindenki büszke lehetett arra, hogy tari. Azt hiszem a Közalapítványnak ez volt az az 
időszaka ami tulajdonképpen a csúcsra vezette. Innentől kezdve, amikor a sündisznó állapot 
lett, annyit tudtunk a falun segíteni, hogy hol az óvodának, iskolának ha elakartak menni 
valahová kirándulni, minimum 50 vagy 100/e forintos buszköltséget adtunk/év. Így az 1 %-
okból fogyasztottunk is szaporítottunk is. De hasznos dolgokra tettük el a pénzünket. A 
tavalyi évben amikor már szót értettünk, mert hát halljunk szót és szót értettünk, akkor a hősi 
emlékműre 109/e forintot adtunk az önkormányzatnak a lapoknak a rendbetételére. 
Elmondanám, hogy hol tart az alapítványnak a jövőben lehetősége amit átadunk. Mint a 
gondos gazda úgy voltunk hogy a spájzban mindig sok legyen, annyit adjunk ki mindig hogy 
látni is lehessen, érezni is lehessen, de maradjon is. Jött egy ……….30.05……, amit ti 
mindannyian nagyon jól tudtok , 1.251.000 Ft parkol az alapítvány számlaszámán. Ez jött de 
majd utazik. Ez a ti döntéseteken múlik, az óvodába meg az iskolába a felhasználási 
lehetősége hogy legyen nemes, hosszantartó és olyan, amire emlékeztek. De mi van az 
alapítványnak a számlaszámán. Ebből az apró forintokból mit lehet összeszedni. A gondos 
gazda az nem szórja szét, ami az alapítványnak a számlaszámán van és átadunk az 711.293 Ft. 
Azt lehet mondani, hogy 2002-től talán a mai napig ezzel büszkélkedhetünk, hogy az amit 
eddig elmondtam ezt értük el, gondos gazda módjára, és arra kérlek titeket is képviselőket, 
hogy hasonlóképpen gondolkodjatok, hogy szaporítani, nem költekezni, nem a másikban 
keresni a hibát, hanem együtt gondolkodva a Tari emberekért, a Tariakért, mint ahogy a 
naptáron van. Mindenki a Tariakért. Nem nyalogassuk a régi sebeket, mert annak nincs 
értelme. Együtt, tovább előre. Köszönöm szépen. 
 
Taps 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszönöm szépen Sándor Sándornak a beszámolóját.  Annyit tudok hozzáfűzni, hogy az 
Alapítvány munkája, amit eddig tettek az mind-mind Tarért volt és ezt köszönjük is. Úgy 
gondolom, hogy most egy olyan irány következik, amely ezt a vonalat, hogy a Tariakért, 
Tarért, ezt fogja tovább vinni. A kuratórium és a közalapítvány eszméje is erről szól. 
Szeretném megköszönni minden tagnak, azoknak is, akik most nincsenek jelen, azoknak akik 
tovább maradnak és az új tagoknak további sikeres munkát kívánni. 
Úgy gondolom, hogy a megmarad pénzt is jó gazda módjára fogják kezelni, és a Tariakra, 
Tarra fogják felhasználni. 
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Tóth József képviselő  
Ez a 700/e forintaz adó 1 %-ából jött be? 
 
Sándor Sándor Tar Községért Közalapítvány volt elnöke 
Igen 
 
Tóth József képviselő  
Semmilyen más egyéb felajánlás nem volt. 
 
Sándor Sándor Tar Községért Közalapítvány volt elnöke 
Elindult egy alapítvány valamennyi pénzzel, tartottunk egy, egy hetes 
rendezvényprogramunk, ami túlhaladta az összes bevételünket. Én nem mondtam, hogy 
honnan volt még támogatás. Azzal együtt jött össze az a nagyon szép egy hét. És onnan újra 
építkeztünk az 1 %-ból. A tavalyi évben sem kevés 1 %-ot kaptunk. A tari alapítványok 
között mindig a csúcson voltunk. Biztos volt valami háttere.  
 
Vélemény 
 
Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tar Községért Közalapítvány Alapító 
okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság tagja 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Községért Közalapítvány Alapító okiratának 
módosítására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Közalapítványa Alapító 
Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett a Képviselő-testület a személyes érintettség miatti szavazást 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 40/2016. (II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

 1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TAR 
KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY alapító okiratának 
módosítást a határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja úgy, hogy: 
a.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tar 
Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének és 
tagjainak jelöli:  
Elnök:Bognár Balázs (3073 Tar, Szondy György út 59.) 
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Tag: Tóth József (3073 Tar, Sport út 17.) 
 
Tag: Csépe Attila (3073 Tar, Sport út 35.) 
 
Tag: Nagy Károly (3073 Tar, Szondy György út 33/a) 
 
Tag: Erki Tiborné (3073 Tar, Toldi út 1.) 
 
b./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tar 
Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának 
jelöli: 
 
Tag: Juhászné Mustó Mária (3073 Tar, Petőfi út 4.) 
 
Tag: Strémen Géza Zoltán (3073 Tar, Szondy György út 119.) 
 
Tag: Battáné Bózsár Mária (3073 Tar, Zrínyi út 8.) 
 
2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a 
polgármestert, hogy a TAR KÖZSÉGÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY-nak a Balassagyarmati Törvényszéken 
az átvezetést- jegyző bevonásával- 30 napon belül 
kezdeményezze, továbbá felhatalmazza, hogy a szükséges 
nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Közalapítványa Alapító 
Okiratának egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett a Képviselő-testület a személyes érintettség 
miatti szavazást elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 41/2016. (II.15.) határozata 
 A Képviselő-testület a Tar Község Közalapítvány Egységes  
 szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 
 Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat e határozat  
 1.sz. mellékletét képezi. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszönöm a Kuratóriumi tagoknak a megjelenésüket. 
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12./ N A P I R E N D 
 
Egyebek 
 
- Tájékoztatás 2016. évi Startmunka mintaprogram és önkormányzati útőr  
   mintaprogramról. 
   Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a járási Startmunka mintaprogram benyújtásra 
került és erről kellene döntést hozni 
Ebben az évben indul az un. önkormányzati útőr program. Itt egy tervezet került benyújtásra.  
A testület felhatalmazását kérem arra vonatkozóan, hogy ez a két pályázat benyújtásra 
kerüljön.  
A Startmunkában 15 fő, az útőr programban 8 fő foglalkoztatását javaslom. Az útőr 
programnak az a lényege hogy a településen lévő kül- és belterületi utak karbantartását 
elvégezzék. Az útőr programban nem lehet külön eszközökre pályázni, meg volt határozva, 
hogy 8 emberre milyen és mennyi eszközt adnak. Ez is egy lehetőség, hogy némi munkát 
tudjunk adni.  
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
A tavalyi startmunka ugyanúgy lenne mint tavaly? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Nem, 15 fő lenne a belvízelvezető árkoknak és patakoknak az utókezelése, mert tavaly 45 
ember volt, de ennyi létszám nehezen kezelhető.  
A startmunka március 1-jétől indulna november 30-ig, az útőr szintén ilyen időtartamú. 
A hagyományos hosszú távú közfoglalkoztatás keretében is igényfelmérés volt, ott is 15 fővel 
mennénk tovább, és az a 15 fő lenne mint most ha ez lehetséges lesz. 
Ennél a közmunkánál tavaly 1 évre adtuk be az igényt, de félévre kaptuk, csökkentett 
létszámmal. Reménykedünk hogy idén másként fog történni és nem kell szakaszolni azt, hogy 
az embereket felvenni, foglalkoztatni 5 hónapig utána 1 napra elbocsátani és a következővel 
megint felvenni.  
A startmunka és az útőr program nem igényel önrészt, a hosszú távúnál van 10 %-os önrész, 
amire a költségvetésben a szociális keretből lehet tervezni. 
Kérem a testület felhatalmazását, hogy ezeket a pályázatokat benyújthassuk. 
 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2016 évi közmunkaprogramokra a 
pályázat benyújtására történő felhatalmazás megadására vonatkozó javaslatot amelyet a 
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 42/2016. (II.15.) határozata 
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 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  
 a 2016. évi közmunkaprogram pályázati lehetőségeit. 

A Képviselő-testület 2016. évben az alábbi közmunka 
pályázatok benyújtását támogatja: 
-  hosszú távú közmunkaprogram 
- startmunka mintaprogram  
-  önkormányzati útőr mintaprogramról. 
A Képviselő-testület a hosszú távú közmunkaprogram 10%-os 
önrészét a 2016. évi költségvetés szociális feladatok ellátása 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a pályázatok benyújtására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

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

Kmf 
 
Turopoli Zsolt    Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester     jegyző 


