
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 38- 34               /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 
február 14-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésének elfogadására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ A Pénzügyi Bizottság beszámolója a 
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatban. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság 
elnöke 
Előterjesztő: Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság 
elnöke 
 
3./ Előterjesztés a Tari Örökzöld Óvoda heti, éves 
nyitva tartása és nyári zárva tartási idejének 
meghatározására. 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
  Nagyné Solti Angelika mb.óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Javaslat 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának meghatározására, valamint a 
maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére 
A határozat elfogadása: minősített többség  
Előkészítette: Nagyné Solti Angelika mb.óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Előterjesztés a Tari Örökzöld Óvoda felvételi 
időpontjának meghatározására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Solti Angelika mb.óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
6./ Javaslat a 2019. évi közmunka program 
benyújtására. 
A határozat elfogadása:egyszerű többség 
Előkészítette:Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 



 
7./ Javaslat Département du Calvados (France), Gmina 
Lublin (Poland), Municipio de Ponte de lima 
(Portugal), Obec Velká nad Iplom (Slovakia), Regione 
Autonoma Valle d’Aosta (Italy), Gorna Oryahovitsa 
Municipality (Bulgaria), Comune di Pagliara (Italy) 
and Vimmerby kommun (Sweden) településekkel 
testvértelepülési kapcsolat létesítésére. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
8./ Javaslat az önkormányzat által pénzügyi 
támogatásban részesített egyesületek beszámolja a 
2018. évben kapott támogatás felhasználásának 
elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Javaslat a 416384 azonosítószámon nyilvántartott, 
téli rezsicsökkentés tárgyában tüzelőanyag beszerzése 
tárgyában beszerzési eljárás lezárására, nyertes 
ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámon nyilvántartott projekt célterületén 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez 
kapcsolódó, partnerségi együttműködés módszerén 
alapuló információs kampány szervezése és lefolytatása 
tárgyában ismételt ajánlattételi felhívás közzétételére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./Javaslat a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
felvételi körzete megállapításának véleményezésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 38-  35              /2019 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda 2019. évi 
költségvetésére vonatkozó javaslatot. 

A Képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda 2019. évi 
költségvetését elfogadja. 

Határidő:folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár 
3)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 38-          36      /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2019.II.14.() határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testület 
megtárgyalta a Pénzügyi Bizottságnak a képviselők és 
hozzátartozóik, a megbízott bizottsági tagok és 
hozzátartozói 2019. évi vagyonnyilatkozati kötelezettség 
teljesítéséről szóló beszámolóját, azt elfogadja. 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 38-     37           /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2019.(II.14.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 2019/2020. nevelési évben hétfőtől- péntekig 
6:30 órától 16:30 óráig heti 50 órában állapítja meg. 

2.) A Képviselő-testület a 2018/2019.-es nevelési évben a Tari 
Örökzöld Óvoda nyári nyitva tartásának ütemezését az 
alábbiak szerint határozza meg: 
A Tari Örökzöld Óvoda a 2018/2019. nevelési évben –
amely 2018. szeptember 1-től – 2019. augusztus 31-ig tart 
– 2019. július 01. naptól  2019. augusztus 03. napig 
lenne zárva. 

3.) A Képviselő- testület utasítja az mb. óvodavezetőt, hogy a 
Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva és nyitvatartási 
időpontjáról haladéktalanul a helyben szokásos módon 
tájékoztassa a szülőket! 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:     Nagyné Solti Angelika mb. óvodavezető 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Nagyné Solti Angelika mb.óvodavezető Tari Örökzöld Óvoda 
2.)Irattár 
3)Hirdető tábla 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 38-      38          /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2019.(II.14.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta a „Javaslat 2019/2020. 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározására, valamint a maximális 
csoportlétszám átlépésének engedélyezésére” c. 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 

1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Tari Örökzöld Óvoda (3073 Tar, Szondy György út 
156.) fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja 
alapján a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát: 2 óvodai csoportban határozza meg. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Turopoli Zsolt  polgármester 

2. Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, mint a Tari Örökzöld Óvoda (3073 Tar, 
Szondy út 156.) (a továbbiakban: intézmény) fenntartója 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(Nkt.) 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi a 
2019/2020-as nevelési évre – a Nkt. 4. számú 
mellékletében – meghatározott óvodai csoport 
maximális létszám átlépését a következők szerint: 

 

Csoport 
megnevezése 

Csoport maximális 
létszáma 

Maximális létszám 20%-on belüli 
átlépése 

fő % 

Gomba csoport 25 30 20 

Süni csoport 25 30 20 

Összesen: 50 60 20 



    Határidő: szöveg szerint 

    Felelős: polgármester 

          

 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Nagyné Solti Angelika mb. óvodavezető Tari Örökzöld Óvoda 
2.)Irattár 
3)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 38-       39         /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2019.(II.14.) határozata 
 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos  
jogszabályokat figyelembe véve az óvodai nevelést ellátó 
Tari Örökzöld Óvoda, a 2019/2020. nevelési évre 
vonatkozóan a felvételi időpontját az alábbiakban állapítja 
meg: 
2019. május 06. nap (hétfő)  8.00 és 16.00 óra 
2019. május 07. nap (kedd)  8.00 és 16.00 óra 
2019. május 08. nap (szerda)  8.00 és 16.00 óra 
2019. május 09. nap (csütörtök) 8.00 és 16.00 óra 
2019. május 10. nap (péntek)  8.00 és 16.00 óra 
Az óvoda felvételi körzete Tar Község Közigazgatási 
területe.  
Az óvodai jelentkezés helye: 3073 Tar Szondy György út 
156. 
A beiratkozás idejét és helyét a fenntartó a Tar község 
www.tarkozseg.hu honlapján, az intézményben és az 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján a helyben szokásos 
módon a szülő számára közzétesz. 
A hirdetmény a határozat 1. számú melléklete. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: mb. intézményvezető 

Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Nagyné Solti Angelika mb.óvodavezető Tari Örökzöld Óvoda 
2.)Irattár 
3)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 



A 32/2019. (II.14.) határozat 1. számú melléklete 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRA, 

 A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, 
az óvodai nevelést ellátó Tari Örökzöld Óvoda, a 2019/2020. nevelési vonatkozó felvétel 
időpontját az alábbiakban állapítja meg: 
 

2019. május 06. nap (hétfő)  8.00 és 16.00 óra 
2019. május 07. nap (kedd)  8.00 és 16.00 óra 
2019. május 08. nap (szerda)  8.00 és 16.00 óra 

                       2019. május 09. nap (csütörtök) 8.00 és 16.00 óra 
2019. május 10. nap (péntek)  8.00 és 16.00 óra 

 
Az óvodában a 2019/2020. nevelési év 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. 
napjáig tart. Az óvoda felvételi körzete: Tar község közigazgatási területe. 
Az óvodai jelentkezés helye: 3073 Tar Szondy György út 156. 
 
A beiratkozások lefolytatása az intézményben történik az intézmény vezetője által kijelölt 
helyiségben és a kijelölt személyek közreműködésével, ahol a szülőnek be kell mutatnia:  
 

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyáját, 

• a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen), 

• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, 

• sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság 

javaslatát,  

A gyermeket elsősorban abba az óvodába/tagintézménybe kell felvenni, átvenni, amelynek 
körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.  
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (11) bekezdése értelmében: az óvodába felvett 
gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének 
kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény 28. §- ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető 
dönt. 
 
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a 
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.  



2015. szeptember 1-jétől hatályos az Nkt. 8. § (2) bekezdése, mely hároméves kortól 
teszi kötelezővé az óvodát. A törvény a harmadik életév betöltésének határidejét augusztus 
31- évre teszi.  

Az Nkt. lehetőséget ad arra is, hogy a gyermek az 5. életév betöltéséig felmentést kapjon az 
óvodába járás alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
ezt indokolja.  

Az engedélyt a jegyző, (egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő 
kérésére, a védőnő és az óvodavezető véleménye alapján. Ez logikusan azt jelenti, hogy a 
felmentés kérvényezésére csak az óvodába jelentkezés után kerülhet sor. Az Nkt. 45. § (2) 
bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a 
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt 
követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 
kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 
kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy 
a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 
 
Az Nkt. 45. § (4) bekezdése alapján a tankötelezettség kezdetéről 
 a) az óvoda vezetője, 
 b) ha a gyermek nem járt óvodába, az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,  
 c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat 
alapján a szakértői bizottság dönt.  

Integrált óvodai nevelés – sajátos nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat 
szerint folyik az óvodában a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben 
foglaltak alapján. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a 
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai 
nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra 
kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől 
számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz 
(önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.  

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Az új gyermekek fogadása a nevelési évben ütemezett módon, folyamatosan történik. 

Dátum: …………………… 

        Nagyné Solti Angelika 

         mb. óvodavezető 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 38-   40             /2019 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2019. évi közmunkaprogram pályázati 
lehetőségeit és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. 
évben az alábbi közmunka pályázatok benyújtását 
támogatja: 
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (képzés) 
- Járási startmunka mintaprogram szociális jellegű 
program  
- Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági 
(növénytermesztés) program 

2.) A Képviselő-testület a közmunkaprogramokhoz 
szükséges önrészt a 2019. évi költségvetés szociális 
feladatok ellátása terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázatok benyújtására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2)Hirdető tábla 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 38-    41            /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy  

Département du Calvados (France), Gmina Lublin 
(Poland), Municipio de Ponte de lima (Portugal), Obec 
Velká nad Iplom (Slovakia), Regione Autonoma Valle 
d’Aosta (Italy), Gorna Oryahovitsa Municipality 
(Bulgaria), Comune di Pagliara (Italy) and Vimmerby 
kommun (Sweden) Estrada (Spanyolország) 
településekkel testvértelepülési kapcsolatot kíván 
létesíteni. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a 
testvértelepülési kapcsolatot szabályozó megállapodás 
aláírására és valamennyi szükséges intézkedés 
megtételére. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár 
3)Hirdető tábla 

 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 38-     42           /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Turopoli 
Zsolt polgármester érintettségének bejelentését tudomásul 
veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Turopoli Zsolt polgármester 
az önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesített 
egyesületek beszámolója a 2018. évben kapott támogatás 
felhasználásáról napirend tárgyalásán és a szavazásban 
részt vegyen. 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 38-    43            /2019 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ágasvári 
Zsolt képviselő érintettségének bejelentését tudomásul 
veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Ágasvári Zsolt képviselő  az 
önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesített 
egyesületek beszámolója a 2018. évben kapott támogatás 
felhasználásáról napirend tárgyalásán és a szavazásban 
részt vegyen. 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 38-   44             /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bognár 
Balázs képviselő érintettségének bejelentését tudomásul 
veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Bognár Balázs képviselő az 
önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesített 
egyesületek beszámolója a 2018. évben kapott támogatás 
felhasználásáról napirend tárgyalásán és a szavazásban 
részt vegyen. 

 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 38-    45            /2019 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tariné 
Molnár Anikó képviselő érintettségének bejelentését 
tudomásul veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Tariné Molnár 
Anikó képviselő az önkormányzat által pénzügyi 
támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 2018. 
évben kapott támogatás felhasználásáról napirend 
tárgyalásán és a szavazásban részt vegyen. 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 38-  46              /2019 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth 
József képviselő érintettségének bejelentését tudomásul 
veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Tóth József képviselő az 
önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesített 
egyesületek beszámolója a 2018. évben kapott támogatás 
felhasználásáról napirend tárgyalásán és a szavazásban 
részt vegyen. 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 38-     47           /2019 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2019.(II.14.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az 
Önkormányzata által pénzügyi támogatásban részesített 
egyesületek beszámolója a 2018. évben kapott támogatás 
felhasználásáról” szóló beszámolót megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari 
Polgárőr Egyesület, Tari Nyugdíjas Egyesület, Tari 
Szabadidős Egyesület, Tari Kontyvirág Hagyományőrző 
Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör, Egy a célunk Tarért 
Egyesület, Veszelovszky Ferenc (Öregfiúk Labdarúgó 
kupa), Alcatraz zenekar, Római Katolikus Egyházközség 
valamint a Midal Művészek az Idősekért Alapítvány 
beszámolóját a 2018. évben kapott támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár 
2)Hirdető tábla 

 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 38-    48            /2019 
 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2019.(II.14.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – a 416384 azonosítószámon 
nyilvántartott, téli rezsicsökkentés tárgyában 
tüzelőanyag  beszerzése tárgyában beszerzési eljárás 
lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására című 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 416384 
azonosítószámon nyilvántartott, téli rezsicsökkentés 
tárgyában tüzelőanyag  beszerzése tárgyában a 
beszerzési eljárás eredményes. 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  
Csenter Erdészeti Kft. (Csépe Zsombor) 3082 Pásztó Kékesi 
út 44. ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 
megfelel, szerződéskötésre alkalmas. 

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 416384 
azonosítószámon nyilvántartott, téli rezsicsökkentés 
tárgyában tüzelőanyag  beszerzése tárgyában a 
beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívásban 
meghatározott bírálati szempont alapján  a legelőnyösebb 
árat a Csenter Erdészeti Kft. ( 3082 Pásztó Kékesi út 44.) 
adta. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  

 
 
 



5. A Képviselő-testület a szállítási költséget a 2019. évi   
       költségvetés terhére biztosítja. 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  értelemszerű 

     
 
 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.)Irattár 
3)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 38- 49              /2019 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2019.(II.14.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámon nyilvántartott projekt célterületén megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó, partnerségi 
együttműködés módszerén alapuló 
információs kampány szervezése és lefolytatása tárgyában  
ismételt ajánlattételi felhívás 
közzétételére”című javaslatot és az alábbi döntést hozza:  

1.) Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-
5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámon nyilvántartott 
projekt célterületén megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztésekhez kapcsolódó, partnerségi együttműködés 
módszerén alapuló információs 

kampány szervezése és lefolytatása tárgyában a beszerzést 
eredménytelennek nyilvánítja, mivel nem érkezett vissza egy 
ajánlat sem. 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-5.3.1-16- NG1-2017-00003 

azonosítószámon nyilvántartott projekt célterületén megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó, partnerségi 
együttműködés módszerén alapuló információs 
kampány szervezése és lefolytatása tárgyában a határozat 1. 
melléklete szerinti ajánlattételi felhívást teszi ismételten közzé. 
3.) Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül e-mail-en és 
postai úton is: 

a.) Concrete Media Kft. 1148 Budapest Adria sétány 14. 
b.) Aqua Excellent Kft. 2600 Vác Dózsa Gy. u. 95. 
c.) RODEMAX-TRADE Kft. 2600 Vác Hordó utca 14. 
d.)  Tempo-Consulting Kft. 2194 Tura Erdész u. 8. 
e.)  Infonity Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  



1046 Budapest Kiss Ernő utca 2.  

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
Felelős:  polgármester 
Határidő: Az ajánlatok kiküldési határideje 2019. február 15. 
 

 
Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 26. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.) Iratanyag 
2.)Irattár 
3)Hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 38-     33           /2019 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én megtartott rendes 
üléséről készült 5. sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2019.(II.14.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat a Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola felvételi körzete megállapításának 
véleményezésére” c. előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a 2019/2020. tanévre 
vonatkozóan a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola (3073 
Tar Liget út 2.) (a továbbiakban: intézmény) felvételi 
körzethatáraként Tar község közigazgatási területét jelölte 
ki.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről – elektronikus úton - 2019. február 15-ig 
tájékoztassa a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztálya Hatósági 
Osztályát (3100. Salgótarján Múzeum tér 1. Hivatal rövid 
neve: STHAT KRID azonosító:142135788)  
 
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:  polgármester 
              jegyző 

Turopoli Zsolt sk.                                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
polgármester                                        jegyző 
 

 Kis Anita sk. 
aljegyző 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2019. február 25. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

    Kis Zsoltné 
                 ig.fm. 
A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.) NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 
3.)Irattár 
4)Hirdető tábla 

 



 
 


