
Iktatószám: ….............../2020 

4. számú jegyzőkönyv 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13-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 
Antal Bálint Gergely   képviselő 
Lőrincz Gábor    képviselő 
Szekacsek Zoltán   képviselő 
Tariné Molnár Anikó   képviselő 
Tóth József     képviselő 

Meghívottak: 
Kis Anita    aljegyző 
Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 
Bedőné Bózsár Zsuzsana  pénzügyi ügyintéző 
Verebélyi Béla   Pénzügyi Bizottság tagja 
Ágasvári Sándor   Pénzügyi Bizottság tagja 

Turopoli Zsolt polgármester 
Köszöntöm a Képviselőket, meghívottakat, megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 képviselő 
jelen van,  az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-
testület azzal, hogy az ülésen még az alábbi napirendek is kerüljenek megtárgyalásra: 
  
9./ Javaslat az Általános Iskola Konyhájának Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt 
kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában saját forrás biztosítására a pótmunkák 
elvégzésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

10./ Javaslat a FŐNIX MMK KÖZHASZNÚ ÉS NONPROFIT Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötött ingatlanra vonatkozó „Helyiségbérleti szerződés elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 



11./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítási számú Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt tárgyban hozott 203/2019.(XII.18.) 
határozat módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

12./ Javaslat Sándor Károly Mihály eladó és Imre Károlyné eladó tulajdonában lévő Tar 
belterület 196. hrsz. alatt felvett, természetben a Petőfi Sándor út 26. szám alatt található 
1751 m2 alapterületű ingatlan elővásárlási jogról történő lemondására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslat 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 
29/2020.(II.13.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. február 
13-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1 . / Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésének elfogadására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
                        Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

2./ Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet 
követő három évben. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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3.) Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatban. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

4.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Solti Angelika mb. óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

5.) Javaslat a 2020/2021. 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 

6.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának 
meghatározására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Solti Angelika mb. óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

7.) Javaslat az önkormányzat által pénzügyi támogatásban 
részesített egyesületek beszámolója a 2019. évben kapott 
támogatás felhasználásáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

8./ Javaslat a 2020.évi közmunka program benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

9./ Javaslat az Általános Iskola Konyhájának Korszerűsítése 2. 
rész tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában 
saját forrás biztosítására a pótmunkák elvégzésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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10./ Javaslat a FŐNIX MMK KÖZHASZNÚ ÉS NONPROFIT 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ingatlanra vonatkozó 
„Helyiségbérleti szerződés elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

11./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítási számú 
Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése 
című projekt tárgyban hozott 203/2019.(XII.18.) határozat 
módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

12./ Javaslat Sándor Károly Mihály eladó és Imre Károlyné 
eladó tulajdonában lévő Tar belterület 196. hrsz. alatt felvett, 
természetben a Petőfi Sándor út 26. szám alatt található 1751 m2 
alapterületű ingatlan elővásárlási jogról történő lemondására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

1./ N A P I R E N D 

Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
                        Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. 
Módosítást javasolok a kiküldött rendelet-tervezet tárgyában. 
A Muzsikál az Erdő Alapítvány vonatkozásában 100/e Ft. támogatás helyett 500/ e forint 
támogatás megállapítását javasolom.  
Javasolom, hogy két további civil szervezetet is vonjunk be a támogatottak körébe. Romák 
Egymásért Egyesületet és a Tartsunk össze Egyesületet 100-100/e Forinttal támogassuk. A 
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támogatás összegének fedezetét a céltartalékból javasolom fedezni. Ennek megfelelően a 
céltartalék ezzel az összeggel csökken, így 4.177.000 forintról, 3.577.000 forintra. 

Vélemény 

Bognár Balázs alpolgármester 

Az anyakönyvvezetők költségtérítése a közös hivatali költségvetésben szerepel, itt az előterjesztés 
tartalmazza, az itt nem kell feltüntetni. 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetésére vonatkozó 
rendelet-tervezetet, azt az előbb elhangozott módosításokkal a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésével kapcsolatos módosító javaslatokat, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda 2020. évi 
költségvetésének 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  
30/2020.(II.13.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tari 
Örökzöld Óvoda 2020. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot. 
A Képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda 2020. évi költségvetését 
elfogadja. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésének elfogadására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2020.(II.13.) rendelete 

 a Tar Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. 
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Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

2./ N A P I R E N D 

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben, azt a 
képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő 
három évben határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
31/2020.(II.13.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat 
saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

   
adósságot keletkeztető                                 saját bevételek összege     
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek 
                       
 2020. év (100%):         20.000.000   0,- 
 2021. év (100%):         20.000.000   0,- 
 2022. év (100%):         20.000.000   0,- 

 6



 2023. év (100%):         20.000.000                       0,- 

Határidő:  folyamatos 
Felelős:      polgármester 

3.) N A P I R E N D 
Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatban. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
A beszámoló most került kiosztásra. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden érintett 
határidőben eleget tett. 

Kérdés nem volt. 
Vélemény 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos beszámolót, azt a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatos beszámolójának 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  
32/2020.(II.13.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Pénzügyi Bizottságnak a képviselők és hozzátartozóik, a megbízott 
bizottsági tagok és hozzátartozóik 2020. évi vagyonnyilatkozati 
kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját, azt elfogadja. 

4.) N A P I R E N D 

Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
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Előkészítette: Nagyné Solti Angelika mb. óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására 
vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

Kis Anita aljegyző 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva 
tartására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 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  
33/2020.(II.13.) 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 2020/2021. nevelési évben hétfőtől- péntekig 6:30 órától 
16:30 óráig heti 50 órában állapítja meg. 

2) A Képviselő-testület a 2020/2021.-es nevelési évben a Tari 
Örökzöld Óvoda nyári nyitva tartásának ütemezését az alábbiak 
szerint határozza meg: 

A Tari Örökzöld Óvoda a 2020/2021. nevelési évben –amely 2020. 
szeptember 1-től – 2021. augusztus 31-ig tart – 2020. június 29. 
naptól  2020. augusztus 02. napig lenne zárva. 
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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 

5.) N A P I R E N D 

Javaslat a 2020/2021. 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 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a  2020/2021. nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám átlépésének 
engedélyezésére vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 

Kis Anita aljegyző 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a  2020/2021. nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám átlépésének 
engedélyezésére vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja  a 2020/2021. nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám 
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átlépésének engedélyezésére 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  
34/2020.(II.13.) 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 – 
eghatározott óvodai csoport maximális létszám átlépését a 
következők szerint: 
  

     
   Határidő: szöveg szerint 
    Felelős: polgármester 

6.) N A P I R E N D 

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
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Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának meghatározására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Solti Angelika mb. óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának 
meghatározására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 

Kis Anitar aljegyző 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tari Örökzöld Óvoda felvételi 
időpontjának meghatározására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda felvételi 
időpontjának meghatározására 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  
35/2020.(II.13.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos  
jogszabályokat figyelembe véve az óvodai nevelést ellátó Tari 
Örökzöld Óvoda, a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan a felvételi 
időpontját az alábbiakban állapítja meg: 

2020. április 20. nap (hétfő)  8.00 - 10.00 óra és 14:00 - 
16:00 
2020. április 21. nap (kedd)  8.00 - 10.00 óra és 14:00 - 
16:00 
2020. április 22. nap (szerda)  8.00 - 10.00 óra és 14:00 - 
16:00 
2020. április 23. nap (csütörtök) 8.00 - 10.00 óra és 14:00 - 
16:00 
2020. április 24. nap (péntek)  8.00 - 10.00 óra  
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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 
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A 35/2020. (II.13.) határozat 1. számú melléklete 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRA, 
 A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, az 
óvodai nevelést ellátó Tari Örökzöld Óvoda, a 2020/2021. nevelési vonatkozó felvétel időpontját 
az alábbiakban állapítja meg: 

2020. április 20. nap (hétfő)  8.00 - 10.00 óra és 14:00 - 16:00 
2020. április 21. nap (kedd)  8.00 - 10.00 óra és 14:00 - 16:00 
2020. április 22. nap (szerda)  8.00 - 10.00 óra és 14:00 - 16:00 

                       2020. április 23. nap (csütörtök) 8.00 - 10.00 óra és 14:00 - 16:00 
2020. április 24. nap (péntek)  8.00 - 10.00 óra  

Az óvodában a 2020/2021. nevelési év 2020. szeptember 1. napjától 2021. 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. §-ban 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.  
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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 
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7.) N A P I R E N D 
Javaslat az önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója 
a 2019. évben kapott támogatás felhasználásáról. 
A határozat elfogadása: 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: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat által pénzügyi 
támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 2019. évben kapott támogatás 
felhasználásáról 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  
36/2020.(II.13.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Önkormányzata 
által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 
2019. 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, Tóth József (Öregfiúk Labdarúgó kupa), 
Dornyay Béla Múzeum, Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú 
Alapítvány beszámolóját a 2019. évben kapott támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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8./ N A P I R E N D 
Javaslat a 2020.évi közmunka program benyújtására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Hagyományos hosszabb időtartamú és Start mezőgazdasági mintaprogramban nyújtunk be 
pályázatot. Egyre nehezebb olyan embereket találni, akik tudnak hasznos munkát végezni.  
A Startnál 6 fő, akik a kertben dolgoznak, 1 fő adminisztrátor. 15 fő lesz a hosszabbtávúban. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2020. évi közmunkaprogram 
benyújtására 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  
37/2020.(II.13.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2020. évi közmunkaprogram pályázati lehetőségeit és az alábbi 
döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben az 
alábbi közmunka pályázatok benyújtását támogatja: 
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  
- J á r á s i s t a r t m u n k a m i n t a p r o g r a m m e z ő g a z d a s á g i 
(növénytermesztés) program 

2.) A Képviselő-testület a közmunkaprogramokhoz szükséges 
önrészt a 2020. évi költségvetés szociális feladatok ellátása terhére 
biztosítja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok 
benyújtására. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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9./ N A P I R E N D 
Javaslat az Általános Iskola Konyhájának Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt kivitelezési 
munkáinak elvégzése tárgyában saját forrás biztosítására a pótmunkák elvégzésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Az Általános Iskola konyhájánál pótmunkák elvégzése vált szükségessé. Csaptelepek, vízvezeték 
és elektromos vezetékezésnél bizonyos felújítások merültek fel. Ennek a költségéről kellene most 
dönteni. 

Kérdés 

Bognár Balázs alpolgármester 
A pályázatból ezt nem lehet megvalósítani? Nem fedezi? 

Turopoli Zsolt polgármester 
Az ülés előtt többen megtekintettük a helyszínt. A kivitelező 24 csaptelepet számolt most 
szükséges cserére,  a pályázatban a tervező 9-el számolt. Arra hivatkozott, hogy a pályázati összeg 
fix volt, így ezek nem kerültek betervezésre. Ezekhez még számolni kell a vezetékekkel is. A 
villanyvezetékeknél nem számolt a világítás cseréjével, a vezeték cseréjével. Itt a vezetéknél olyan 
kötéseket tártak fel, ami veszélyes, ezt az iskola épületénél is át kell nézni. Azt gondoltuk, hogy ha 
most hozzányúlunk a konyhához, akkor ezek a munkák most kerüljenek elvégzésre, ne a felújítás 
után. 

Vélemény 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Általános Iskola Konyhájának 
Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában saját 
forrás biztosítására a pótmunkák elvégzésére 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  
38/2020.(II.13.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat az Általános Iskola Konyhájának Korszerűsítése 2. rész 
tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése  tárgyában saját 
forrás biztosítására a pótmunkák elvégzésére”  című javaslatot és az 
alábbi döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Általános Iskola 
Konyhájának Korszerűsítése 2. rész tárgyú projekt kivitelezési 
munkáinak elvégzése tárgyában a pótmunkák elvégzéséhez 
szükséges nettó 3.794.950 Ft, bruttó 4.819.587 Ft-ot a 2020. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

Határidő: 2020. február 20. 
Felelős: polgármester 

10./ N A P I R E N D 
Javaslat a FŐNIX MMK KÖZHASZNÚ ÉS NONPROFIT Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötött ingatlanra vonatkozó „Helyiségbérleti szerződés elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
A szerződés kiegészítést kérték. Ennek kapcsán bérleti díjban is megállapodtunk. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a FŐNIX MMK KÖZHASZNÚ ÉS 
NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ingatlanra vonatkozó 
„Helyiségbérleti szerződés 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  
39/2020.(II.13.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat a FŐNIX MMK KÖZHASZNÚ ÉS NONPROFIT 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ingatlanra vonatkozó 
„Helyiségbérleti szerződés elfogadására” című javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 

1) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 3073 Tar Zrínyi út 19. szám alatti 
épületben a FŐNIX MMK KÖZHASZNÚ ÉS NONPROFIT 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám:13 09-090674 
Székhelye: 2093 Budajenő, Szőlőhegyi u. 8. képviseli: Dr. 
Csereklyei Dániel ügyvezető) számára - amely az INC 
Ügyvitelszervező KFT jogutódja- havi 50.000 Ft bérleti díj 
megfizetése ellenében - 2020. március 01-től - telephelyet biztosít, 
hozzájárul a szervezet telephelyének 3073 Tar Zrínyi utca 19. alatti 
(Tar belt.809 hrsz)  önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő 
bejegyzéséhez.  

2) A hozzájárulás visszavonásig érvényes. 

3) A képviselő-testület, mint a 3073 Tar Zrínyi utca 19. szám 
alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a FŐNIX MMK 
KÖZHASZNÚ ÉS NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság az 
ingatlant az ingatlanra kötött Helyiségbérleti szerződés alapján 
használhassa (bérelhesse). 

4) A képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy a 
döntésről értesítse a kérelmezőt, illetve felhatalmazza a 
polgármestert az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés aláírására, a 
fióktelep létesítésére vonatkozó nyilatkozat(ok) aláírására. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: polgármester 

11./ N A P I R E N D 
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Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítási számú Tari Kodály Zoltán Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése című projekt tárgyban hozott 203/2019.(XII.18.) határozat 
módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Decemberben hoztunk határozatot a költségnövekmény tárgyában. Most kaptunk visszajelzést az 
irányító hatóságtól, hogy a 2. közbeszerzés összegét nem fogadják be, azt saját forrásként kell 
hozzátennünk, így a saját forrás összege 635.000 Ft-ra emelkedik. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 
azonosítási számú Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése című 
projekt tárgyban hozott 203/2019.(XII.18.) határozat 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  
40/2020.(II.13.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítási számú 
Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése 
című projekt tárgyban hozott 203/2019.(XII.18.) határozat 
módosítására” című javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
1) A 203/2019.(XII.18.) határozat 3. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„3.A lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a projekt teljes 
költsége bruttó 134.837.688 Ft-ra emelkedett.” 
2) A 203/2019.(XII.18.) határozat 4. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„4.A költségnövekmény-igény jóváhagyását követően a projekt új 
összköltsége és igényelt támogatási összege: 

Projekt összköltsége: 134.837.688 Ft  
Projekt támogatási összege: 134.202.688 Ft 
Jóváhagyott költségnövekmény-igény összege: 24.202.688 Ft 
Saját forrás összege: 635.000 Ft 
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A 24.202.688 Ft többletköltség az alábbiakból tevődik össze: 

Saját forrás összetétele: 

A TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042 azonosítási számú Tari Kodály 
Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt 
tárgyban a közbeszerzési eljárás teljes költsége 1.714.500 Ft, 
amelyből elszámolható költség 1.079.500 Ft. A fennmaradó 
összeget, 635.000 Ft-ot Tar Község Önkormányzata a 2020. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  

3) Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 23/2020.(I.23.) 
határozatot hatályon kívül helyezi 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Építéshez kapcsolódó költségek bruttó: 26.200.882 Ft

Megtakarításhoz kapcsolódó 
költségek: 

- Projektterv elkészítéséhez 
kapcsolódó költségsoron 
keletkezett megtakarítás 

- K i v i t e l i t e r v 
e l k é s z í t é s é h e z 
kapcsolódó költségsoron 
keletkezett megtakarítás 

- T a r t a l é k b ó l 
á t c s o p o r t o s í t o t t 
megtakarítás

bruttó: 1.998.194 Ft, amely 
az alábbiakból tevődik 
össze: 

- bruttó: 717.804 Ft 

- bruttó: 1.270.000 Ft 

- bruttó: 10.390 Ft

ÖSSZESEN: bruttó: 24.202.688 Ft

Költségvetési sor terhére el 
nem számolható költség  

(2. lefolytatott közbeszerzési 
eljárás díja):

bruttó: 635.000 Ft
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12./ N A P I R E N D 
Javaslat Sándor Károly Mihály eladó és Imre Károlyné eladó tulajdonában lévő Tar 
belterület 196. hrsz. alatt felvett, természetben a Petőfi Sándor út 26. szám alatt található 
1751 m2 alapterületű ingatlan elővásárlási jogról történő lemondására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 
Jelezték felénk, hogy van érdeklődő az ingatlanra. Erre az ingatlanra elővásárlási joga van az 
Önkormányzatnak. 6 millió körüli árat jelöltek meg. Én nem gondolnám, hogy az a ház ér annyit, 
javasolom, hogy mondjunk le az elővásárlási jogunkról. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Sándor Károly Mihály eladó és Imre 
Károlyné eladó tulajdonában lévő Tar belterület 196. hrsz. alatt felvett, természetben a 
Petőfi Sándor út 26. szám alatt található 1751 m2 alapterületű ingatlan elővásárlási jogról 
történő lemondására 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  
41/2020.(II.13.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-
ában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, figyelemmel a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó 
rendelkezésére, hogy Sándor Károly Mihály és Imre Károlyné 
tulajdonában lévő a Tar, belterület 197. hrsz. alatt felvett  kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 1751 m2 alapterületű 
ingatlan adásvétele kapcsán elővásárlási jogáról lemond, az ingatlant 
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5.900.000 Ft, azaz ötmillió-kilencszázezer forint vételárért nem 
kívánja megvásárolni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

kmf 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester         jegyző 

Kis Anita 
aljegyző
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