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Iktatószám: 130-......../2019. 

 

 

21. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 4-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 

Bognár Balázs    alpolgármester 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József    képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita                                       aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből  

5 képviselő jelen van, Ágasvári Zsolt és dr. Román Kinga távolmaradásukat jelezték, az 

ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok kerüljenek 

megtárgyalásra azzal, hogy még az alábbi napirendek is kerüljenek felvételre.: 

 

5./ Javaslat 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Óvodaudvar” című pályázati 

kiírásra pályázat benyújtására a Tari Örökzöld Óvodába játszótéri eszközök 

beszerzésére. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

7./ Javaslat az EUROPE FOR CITIZENS programhoz történő csatlakozási 

szándéknyilatkozat aláírásának utólagos jóváhagyására. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Javaslat Görőcs Krisztián 3073 Tar, Táncsics út 28. szám alatti lakos 1433 és 1434 

hrsz-ú területek megvásárlására benyújtott kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadás: minősített többség 
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Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

                     Tóth Anita igazgatási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda létszámának 2 fővel történő bővítésére a 096015 

kormányzati funkción. 

A határozat elfogadás: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

napirendi javaslatot, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadott. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

amelyet a képviselő-testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2019.(IX.4.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

szeptember 4-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének 1. számú módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 

ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésének I. féléves teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 

ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
3./ Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról 
szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette:Kis Anita aljegyző 

          Juhász Erika szociális ügyintéző 

 Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
4./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
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A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turupoli Zsolt polgármester 
 

5./ Javaslat 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás igénylésére. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében az 

„Óvodaudvar” című pályázati kiírásra pályázat 

benyújtására a Tari Örökzöld Óvodába játszótéri 

eszközök beszerzésére. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

7./ Javaslat az EUROPE FOR CITIZENS programhoz 

történő csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásának 

utólagos jóváhagyására. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Javaslat Görőcs Krisztián 3073 Tar, Táncsics út 28. 

szám alatti lakos 1433 és 1434 hrsz-ú területek 

megvásárlására benyújtott kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadás: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

                    Tóth Anita igazgatási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda létszámának 2 

fővel történő bővítésére a 096015 kormányzati 

funkción. 

A határozat elfogadás: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

 

1./ N A P I R E N D 

Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 1. számú módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

1.számú módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésének 1.sz. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a 

képviselő-testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 

alkotta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2019.(IX.10.) rendelete 

Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről  

szóló 2/2019. (II.21.) rendeletének módosításáról. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

2. N A P I R E N D 
Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

amelyet a képviselő-testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2019.(IX.4.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az      

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló 

beszámolót a mellékelt táblázatok szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős: polgármester 

Táblázatok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette:Kis Anita aljegyző 

           Juhász Erika szociális ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság tagja 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a helyi szociális ellátások szabályozásáról 

szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt 

a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Kis Anita aljegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a helyi szociális ellátások 

szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezetet, az a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  helyi szociális ellátások 

szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019.(IX.10.) rendelete 

 
a  helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 

5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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4./ N A P I R E N D 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Az előterjesztésben két javítást kezdeményezek. Az egyik a 65/2019.(IV.17.) határozat. Itt a 

szerződés még nem került megkötésre, kérem törölni a határozati javaslatból is. A másik a 

86/2019.(V.29.), ebben az esetben nem 40.000 Ft lett megítélve és átutalva, hanem 20.000 Ft. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat módosítására 

vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadott. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok 

elfogadására vonatkozó  határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület  5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2019.(IX.4.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót, valamint a  

61/2019. (IV.17.), 62/2019. (IV.17.), 63/2019. (IV.17.), 

64/2019. (IV.17.), 66/2019. (IV.17.), 67/2019. (IV.17.), 

68/2019. (IV.17.), 71/2019. (IV.17.), 73/2019. (IV.17.),  

74/2019. (IV.17.), 78/2019. (V.27.), 81/2019. (V.29.), 

82/2019. (V.29.), 83/2019. (V.29.), 84/2019. (V.29.), 

85/2019. (V.29.), 86/2019. (V.29.), 87/2019. (V.29.), 

88/2019. (V.29.), 92/2019. (V.31.), 92/2019. (V.31.), 

94/2019. (VI.14.), 95/2019. (VI.14.), 96/2019. (VI.14.), 

97/2019. (VI.14.), 98/2019. (VI.14.), 99/2019. (VI.14.), 

100/2019. (VI.14.), 101/2019. (VI.14.), 102/2019. 

(VI.14.), 103/2019. (VI.14.), 104/2019. (VI.14.), 

106/2019. (VI.25.), 107/2019. (VI.25.), 108/2019. 

(VI.25.), 109/2019. (VI.25.), 110/2019. (VI.25.), 

111/2019. (VI.25.), 112/2019. (VI.25.), 114/2019. (VI.25.), 

116/2019. (VII.10.), 117/2019. (VII.10.), 

119/2019. (VII.16.), 120/2019. (VII.16.), 121/2019. 

(VII.16.), 123/2019. (VIII.8.), 123/2019. (VIII.8.), 
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124/2019. (VIII.8.), 125/2019. (VIII.8.), 126/2019. 

(VIII.8.), 127/2019. (VIII.8.) 

számú határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul vette. 

 

5./ N A P I R E N D 
Javaslat 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2019. évi közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás igénylésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2019.(IX.4.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testületek 

megtárgyalta a „Javaslat 2019. évi KÖZMŰVELŐDÉSI 

ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 

igénylésére” c. javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 

II 4. a) pont szerinti a KÖZMŰVELŐDÉSI 

ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁSRA 

meghirdetett pályázati kiírás alapján vissza nem térítendő 

költségvetési támogatást igényel. 
 
2./ A fejlesztés megvalósulási helye: az önkormányzati 

tulajdonban lévő Művelődési ház és Könyvtár (3073 Tar, 

Szondy György út 92., Hrsz: 663/2). 

 

3./ A tervezett fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

Felújítás költsége:                                                                     

bruttó    278 000 Ft 

Saját forrás:      

  bruttó  200.000 Ft 

___________________________________________________ 
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Tervezett fejlesztés mindösszesen:    

  bruttó 478 000  Ft 

 

4./ A Képviselő-testület a tervezett fejlesztési programot 

elfogadta, a fejlesztés megvalósításához szükséges 200.000 Ft 

(azaz kettőszázezer forint) saját erő fedezetét Tar Község 

Önkormányzata 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

5./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

 

Határidő:          a pályázati kiírás szerint 

Felelős:  polgármester 

 

6./ N A P I R E N D 
Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Óvodaudvar” című pályázati kiírásra 

pályázat benyújtására a Tari Örökzöld Óvodába játszótéri eszközök beszerzésére. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Magyar Falu Program keretében az 

„Óvodaudvar” című pályázati kiírásra pályázat benyújtására a Tari Örökzöld Óvodába 

játszótéri eszközök beszerzésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-

testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2019.(IX.4.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Magyar Falu Program 

keretében az „Óvodaudvar” című pályázati kiírásra,- a 

kiírás kódszáma: MFP-OUF/2019- pályázat benyújtása 

a Tari Örökzöld Óvodába  játszótéri eszközök 

beszerzésére” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 
1.) Tar Község Önkormányzata „a Magyar Falu Program 

kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat 

„óvodai udvar/óvodai sport” alprogramja alapján az 

ország teljes területén működő, 5000 fő, és ez alatti állandó 

lakosságszámú települési önkormányzat(ok) (a 
továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő óvodák 

játszóudvar-, udvar- és eszközfejlesztésének támogatására 

(a továbbiakban: kiírás)” című pályázati kiírásra pályázatot 
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nyújt be a Tari Örökzöld Óvoda játszótéri eszközeinek 

fejlesztésére. 

 

2.) A fejlesztéssel érintett ingatlan : 3073 Tar Szondy György 

út 156. , 828 hrsz 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar 

Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai udvar” 

pályázati kiírás 5. számú melléklete alapján az alábbi 

eszközök beszerzésére: 

-Játszótéri eszközök és szerelési költségek 

 *1 db egyensúlyozó eszközcsoport 

 *1 db csúszdaház hintaállvánnyal 

 *1 db rajztábla 

 *1 db lovacska-egyoldalas rúgós 

 *1 db rúgós libikóka kutya 

 *1  db ovál fészekhinta 01000 

 *1 db pollyball 2,5 m magas 

-Alapozási költségek 

-Ütéscsillapító talaj kialakítása szemcsés anyagból 

-Szállítási díj 

-Játszótéri eszközök használatbavétel előtti felülvizsgálata 

 

4.) A pályázat forrásösszetétele: A Magyar Falu Program 
keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os 
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 
 

   5.) Igényelt támogatás összege: 2.612.581  Ft 

6.) A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos további teendőinek elvégzésére. 
 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  polgármester   

               jegyző 

7./ N A P I R E N D 
Javaslat az EUROPE FOR CITIZENS programhoz történő csatlakozási 

szándéknyilatkozat aláírásának utólagos jóváhagyására. 

A határozat elfogadás: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozai javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 
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Külföldi kapcsolataink megkerestek, hogy partnerként csatlakozzunk a EUROPE FOR 

CITIZENS programba, amelyben 13 ország települései és civil szervezetei vannak benne.  A 

spanyolországi Curtis település volt a pályázat benyújtója. Anyagi hozzájárulást nem igényel. 

A szándéknyilatkozatot aláírtam, utólagos jóváhagyását kérem a testületnek. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az EUROPE FOR CITIZENS 

programhoz történő csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásának utólagos 

jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület  5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2019.(IX.4.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a EUROPE FOR CITIZENS 

programhoz történő csatlakozási szándéknyilatkozat 

aláírásához” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

utólagosan jóváhagyja a EUROPE FOR CITIZENS 

programhoz történő csatlakozási szándéknyilatkozat 

aláírását.  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

8./ N A P I R E N D 
Javaslat Görőcs Krisztián 3073 Tar, Táncsics út 28. szám alatti lakos 1433 és 1434 hrsz-

ú területek megvásárlására benyújtott kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadás: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

  Tóth Anita igazgatási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2019.(IX.4.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megismerte és megtárgyalta a „Javaslat 
Görőcs Krisztián 3073 Tar, Táncsics út 28. szám alatti lakos 

kérelmének elbírálására” című javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a1433 

hrsz-ú szőlő művelési ágú 1/1 tulajdonban lévő 1019 m2 

nagyságú, a 1434 helyrajzi számú legelő művelési ágú 

12/18 tulajdonban lévő 1917 m2 nagyságú ingatlanokat 

értékesíteni kívánja Görőcs Krisztián 3073 Tar, Táncsics út 28. 

szám alatti lakos részére: 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanokat 

Tar Község Önkormányzata által kirendelt értékbecslő magán 

szakértői véleménye szerint meghatározott összegben kívánja 

értékesíteni: 

-1434 hrsz-ú ingatlan, 12/16 tulajdoni hányadú, 130.000 Ft 

értékű 

- 1433 hrsz-ú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadú, 56.000 Ft   

értékű 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 

pontban meghatározott ingatlanok vonatkozásában adásvételi 

szerződést kössön abban az esetben, amennyiben Görőcs 

Krisztán a 2. pontban meghatározott összeget Tar Község 

Önkormányzata költségvetési  számlájára megfizeti és az 

adásvétel során felmerülő egyéb költségek (illeték, 

közigazgatási eljárási díj, ügyvédi munkadíj) megfizetését 

vállalja. 

4. A képviselő-testület felkéri a tisztviselőit, hogy a döntésről 

értesítse a kérelmezőt.  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester  

 

9./ N A P I R E N D 

Javaslat a Tari Örökzöld Óvod létszámának 2 fővel történő bővítésére a 096015 

kormányzati funkción. 

A határozat elfogadás: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés-vélemény nem volt. 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület  5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2019.(IX.4.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Tari Örökzöld Óvod létszámának 2 

fővel történő bővítésére a 096015 kormányzati 

funkción” című határozati javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

jóváhagyja Tar Község Önkormányzata 2019. október 15-

től 2 fővel történő státuszhely bővítését 

a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben megnevezésű kormányzati   

funkción.  

 

Határidő: 2019. október 15. 

Felelős:   polgármester 

jegyző 

pénzügyi ügyintéző 

munkaügyi ügyintéző 

 

 

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

 

kmf. 

 

 

 

Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

 


