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Iktatószám: TAR/.............-     2022 

 

 

4. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 15-én megtartott 

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: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett         jegyző,  

Kis Zsoltné   jegyzőkönyvvezető 

Verebélyi Béla    Pénzügyi Bizottság tagja 

Sándor Nóra     Művelődési és Szociális Bizottság tagja 

      Tari Örökzöld Óvoda vezetője 

Ladóczkiné Ujházi Beáta   Tartsunk össze Egyesület tagja 

Nagy Anita     Tartsunk össze Egyesület tagja 

 

Turopoli Zsolt polgármester:  

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

képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg azzal, 

hogy 10, napirendként kerüljön felvételre az alábbi napirend, így az Egyebek 11. napirend 

lesz.  

 

10./ Javaslat Tar Község Önkormányzatának a „NÉP ÉPÍTÉSZETI PROGRAM 

KERETÉBEN NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGÚJULÁSÁT TÁMOGATÓ 

SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE TLA/NEP12022 pályázati kiírásra történő pályázat 

benyújtására. 

A határozat egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
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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 

29/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. 

február 15-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének elfogadására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

                        Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi 

ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2.) Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati 

eljárással kapcsolatban. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 

4.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda és konyha heti, éves 

nyitva tartása és nyári zárva tartási idejének 

meghatározására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Sándor Nóra óvodavezető 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5.) Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számának meghatározására, valamint a 

maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Sándor Nóra óvodavezető 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha felvételi 

időpontjának meghatározására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Sándor Nóra óvodavezető 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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7.) Javaslat az önkormányzat által pénzügyi 

támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 2021. 

évben kapott támogatás felhasználásáról. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./ Javaslat a 2022.évi közmunka program benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat a 2022. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével 

kapcsolatos támogatási igény benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

10./ Javaslat Tar Község Önkormányzatának a „NÉP 

ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN NÉPI 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGÚJULÁSÁT 

TÁMOGATÓ SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE 

TLA/NEP12022 pályázati kiírásra történő pályázat 

benyújtására. 

A határozat egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

11./ Egyebek 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

                        Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság alelnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 

elfogadására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 
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Turopoli Zsolt polgármester 

Az Önkormányzata minden évben próbálja támogatni a civil szervezeteket azoknak a 

programoknak, rendezvényeknek a megvalósításában, amelyeket a civil szervezetek szerveznek. 

Attól lesz színesebb a falu, ha a civileket is sikerül a település életébe bevonni. Ezúton is 

köszönöm a munkájukat. A támogatási keret az ez évi költségvetésben is betervezésre került.  

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda és konyha 2022. 

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  

30/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Tari Örökzöld Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésére 

vonatkozó javaslatot. 

A Képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha  2022. 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 2022. 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  

2/2020.(II.16.) rendelete 

 a Tar Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
2.) 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 

 

Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 
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Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság alelnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos tájékoztatást, 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 vagyonnyilatkozati eljárással 

kapcsolatos 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  

31/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Pénzügyi Bizottságnak a képviselők és hozzátartozóik, a megbízott 

bizottsági tagok és hozzátartozóik 2022. évi vagyonnyilatkozati 

kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját, azt elfogadja. 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Fontos változás, hogy a Képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságokba tagokat választ 

településszinten, ezt követően a HVI vezetője osztja a bizottságokba a tagokat. 18 fő szerepel a 

javaslatba, tekintettel a járványhelyzetre megemeltük a tagok létszámát.  A Szavazatszámláló 

Bizottság választott és megbízott tagokból áll. Megköszönöm azoknak akik, vállalták ezt a 

feladatot. Különleges lesz ez a választás, hiszen egyúttal országos népszavazásra is sor kerül. 

Zárt ülésen történő tárgyalást senki nem kért, az összeférhetetlenségi nyilatkozatot mindenki 

megküldte. 

 

Tóth József képviselő 

Hány fős a bizottság? 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A szavazatszámláló bizottságok 3 választott tagot kell beosztani. Ez függ a delegált tagok 

számától. A Szavazatszámláló Bizottságba 3 választott tagot kell beosztani. Amennyiben a 

megbízott tagok száma 2-nél kevesebb, a Szavazatszámláló Bizottságot ki kell egészíteni úgy, 

hogy a tagok száma 5 legyen. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Látható, hogy harcosabb lesz a kampány, mivel egy népszavazás is van mellette bizonyára 

embert próbálóbb is lesz, mint egy egyszerű választás 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztására 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  

32/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására c. 

című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése 

alapján Tar település területén működő 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztja: 

Porkolábné Fenyő Rita 3073 Tar, Sport út 5. szám alatti lakost, 

Balog Lajosné 3073 Tar, Ágasvár út 20. szám alatti lakos, 

Becze Jánosné  3073 Tar, Tar Lőrinc út 6 szám alatti lakost, 

Szellő István Rudolfné 3073 Tar, Kossuth út 17. szám alatti lakost, 

Ravaszné Széles Edit  3073 Tar, Ady Endre út 1. szám alatti lakost, 

Tóth Tamásné 3073 Tar, Ágasvár út 21. szám alatti lakost 

Juhász István  3073 Tar, Petőfi út 4. szám alatti lakost. 

Balogh Andrea 3073 Tar, Ady Endre út 13. szám alatti lakost,  

Győriné Ladóczki Andrea 3073 Tar, Rákóczi út 9. szám alatti 

lakost, 

Balogh Imréné3073. Tar, Liget út 22. szám alatti lakost, 

Nagy Jánosné 3073 Tar, Liget út 6. szám alatti lakost, 

Ozoróczki Gyuláné 3073 Tar, Ágasvár út 12. szám alatti lakost, 

Bakonyi Kriszina 3073 Tar, Szondy György út 28. szám alatti 

lakost 

Kelemen Gábor 3073 Tar, Szondy György út 63. szám alatti lakost 

Ladóczkiné Ujházi Beaáta 3073 Tar, Szondy György út 112. szám 

alatti lakost 

https://maps.google.com/?q=Sallai+%C3%BAt+6&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tar,+Liget+%C3%BAt+22&entry=gmail&source=g
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Fehér Kitti3073 Tar, József Attila út 5. szám alatti lakost 

Csurgó Róza Piroska 3073 Tar, Köztársaság út 2. szám alatti 

lakost, 

Korimné Dudás Tímea 3073. Tar, Kossuth út 5. szám alatti lakost. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a tagok eskütételéről.  

Határidő:  legkésőbb a szavazást megelőző második nap 

Felelős:  a végrehajtás előkészítéséért: Molnárné dr. 

Kontra Bernadett jegyző Szurdokpüspöki-Alsótold-Kozárd-Tar 

Községek Helyi Választási Irodájának Vezetője 

az eskütételért:   Turopoli Zsolt polgármester 

4.) N A P I R E N D 
Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda és konyha heti, éves nyitva tartása és nyári zárva tartási 

idejének meghatározására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Sándor Nóra 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 „Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda és 

konyha heti, éves nyitva tartása és nyári zárva tartási idejének meghatározására” 

vonatkozó előterjesztést, azt a képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a „Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda és 

konyha heti, éves nyitva tartása és nyári zárva tartási idejének meghatározására” 

vonatkozó előterjesztést, az 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 és konyha heti, 

éves nyitva tartása és nyári zárva tartási idejének meghatározására vonatkozó  határozati 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az 

alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

33/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés 

b.) A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés 

módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az 

óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról, pontja alapján a fenntartásában működő 

Tari Örökzöld Óvoda és Konyha heti és éves nyitva tartásának 

idejét a következők szerint határozza meg: 

 

1.) A Képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha 

heti nyitva tartását a 2022/2023. nevelési évben hétfőtől- 

péntekig 6:30 órától 16:30 óráig heti 50 órában állapítja meg. 

 

2.) A Képviselő-testület a 2022/2023-as nevelési évben a Tari 

Örökzöld Óvoda és Konyha nyári nyitva tartásának ütemezését 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

A Tari Örökzöld Óvoda és Konyha a 2022/2023. nevelési évben 

– amely 2022. szeptember 1-től – 2023. augusztus 31-ig tart.  

A nyári zárva tartás ideje: –– 2022. július 4. naptól - 2022. 

július 31. napig, 2022. július 4-től 2022. július 15-ig ügyelet 

lesz biztosítva. 

 

3.) A Képviselő- testület utasítja az óvodavezetőt, hogy a Tari 

Örökzöld Óvoda és Konyha nyári zárva és nyitvatartási 

időpontjáról haladéktalanul a helyben szokásos módon 

tájékoztassa a szülőket! 

 

Határidő:  értelemszerű 

Felelős: Sándor Nóra óvodavezető 

 

5.) N A P I R E N D 
 

Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Sándor Nóra óvodavezető 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 



9 
 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a” a 2022/2023. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám 

átlépésének engedélyezésére” vonatkozó előterjesztést, azt a képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a „ 2022/2023. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám 

átlépésének engedélyezésére” vonatkozó előterjesztést, az 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  2022/2023. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám 

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  

34/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 

megtárgyalta a „Javaslat 2022/2023. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a 

maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére” c. 

előterjesztést és a következő döntést hozta: 

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Tari Örökzöld Óvoda és Konyha (3073 Tar, Szondy György út 

156.) fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2022/2023. 

nevelési évben indítható óvodai csoportok számát: 2 óvodai 

csoportban határozza meg. 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős: Turopoli Zsolt, polgármester 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Tari Örökzöld Óvoda és Konyha (3073 Tar, Szondy út 156.) (a 

továbbiakban: intézmény) fenntartója a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 25.§ (7) bekezdése alapján 

engedélyezi a 2022/2023-as nevelési évre – a Nkt. 4. számú 

mellékletében – meghatározott óvodai csoport maximális létszám 

átlépését a következők szerint: 
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Csoport 

megnevezése 

Csoport maximális 

létszáma 

Maximális létszám 10%-on belüli 

átlépése 

fő % 

Gomba csoport 25 27,5 10 

Süni csoport 25 27,5 10 

Összesen: 50 55 10 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős: polgármester 

6.) N A P I R E N D 

Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha felvételi időpontjának meghatározására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Sándor Nóra 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 ”Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda és 

Konyha felvételi időpontjának meghatározására” vonatkozó előterjesztést, azt a képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a „Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda és 

Konyha felvételi időpontjának meghatározására” vonatkozó előterjesztést, az 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 és Konyha 

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  

35/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos 

jogszabályokat figyelembe véve az óvodai nevelést ellátó Tari  
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Örökzöld Óvoda és Konyha, a 2022/2023. nevelési évre 

vonatkozóan a felvételi időpontját az alábbiakban állapítja meg: 

 

2022. május 2. nap (hétfő)  9:00 – 12:00 és 14.00-16.00 

2022. május 3. nap (kedd)  9:00 – 12:00 

2022. május 4. nap (szerda)  9:00 – 12:00 és 14.00-16.00 

2022. május 5. nap (csütörtök) 9:00 – 12:00 

2022. május 6. nap (péntek)  9:00 – 12:00 

 

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: intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tarkozseg.hu/
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A 35/2022. (II.15.) határozat 1. számú melléklete 

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRA, 

 A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, az 

óvodai nevelést ellátó Tari Örökzöld Óvoda és Konyha, a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó 

felvétel időpontját az alábbiakban állapítja meg: 

 

2022. május 2. nap (hétfő)  9:00 – 12:00 és 14.00-16.00 

2022. május 3. nap (kedd)  9:00 – 12:00 

2022. május 4. nap (szerda)  9:00 – 12:00 és 14.00-16.00 

                       2022. május 5. nap (csütörtök) 9:00 – 12:00 

2022. május 6. nap (péntek)  9:00 – 12:00 

 

Az óvodában a 2022/2023. nevelési év 2022. szeptember 1. napjától 2023. 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. 

Kelt: ……………………           Sándor Nóra 

           óvodavezető 
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7.) N A P I R E N D 
Javaslat az önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek 

beszámolója a 2021. évben kapott támogatás felhasználásáról. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Itt is elmondom – mivel a Tari Nyugdíjas Egyesülettel is tisztázni kellett- , hogy az 

Önkormányzat betervezi a támogatást a költségvetésébe, de ha nem nyújtanak be támogatási 

igényt és a támogatási szerződés nem kerül aláírásra, akkor a támogatás nem fizethető ki. Nem 

automatikusan jár. Itt is megkérek minden civil szervezetet, hogy ha kérik a támogatást azt 

igényeljék meg. A költségvetés elfogadásra került, innentől lehet igényt előterjeszteni. A 

támogatást a megadott számlára átutaljuk. Most azok a szervezetek nyújtottak be beszámolót, 

akik az elmúlt évben kérték a támogatást. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a” Javaslat az önkormányzat által 

pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 2021. évben kapott 

támogatás felhasználásáról” 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 az önkormányzat által pénzügyi 

támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 2021. évben kapott támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló 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  

36/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az 

Önkormányzata által pénzügyi támogatásban részesített 

egyesületek beszámolója a 2021. évben kapott támogatás 

felhasználásáról” szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari Polgárőr 

Egyesület, Tari Szabadidős Egyesület, Tari Kontyvirág 

Hagyományőrző Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör, Romák Együtt 

Egymásért Egyesület, Egy a célunk Tarért Egyesület beszámolóját 

a 2021. évben kapott támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 



15 
 

 

8./ N A P I R E N D 
Javaslat a 2022.évi közmunka program benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Most van egyeztetés alatt a Munkaügyi Központtal a létszám. Valószínűleg a tavalyi évivel 

megegyező lesz. A START munkaprogram 6 + 1fő lesz. 6 munkás 1 irodai adminisztrátor. 

A hagyományosban pedig 15 főre fogunk pályázni. Valószínű, hogy csak júniusig lesz, de 100 

%-ban támogatott a hagyományos közfoglalkoztatási program. Júniusban újra be kell nyújtani 

az igényünket a támogatásra. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a” Javaslat a 2022.évi közmunka program 

benyújtására.” 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 2022.évi közmunka program 

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  

37/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2022. évi közmunkaprogram pályázati lehetőségeit és a következő 

döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület) 2022. évben az alábbi közmunka 

pályázatok benyújtását támogatja: 

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

- Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági 

(növénytermesztés) program 

2.) A Képviselő-testület a közmunkaprogramokhoz szükséges 

önrészt a 2022. évi költségvetés szociális feladatok ellátása terhére 

biztosítja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázatok benyújtására. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 



16 
 

9./ N A P I R E N D 
Javaslat a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével 

kapcsolatos támogatási igény benyújtására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Ezt minden évben az ÉRV készíti elő, az önkormányzatok nyújthatják be. Az önkormányzat 

kapja meg a támogatást, amelyet 3 napon belül tovább kell küldenünk az ÉRV-nek. A csatorna 

és a vízdíjba számolják el. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a” Javaslat a 2022. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény 

benyújtására” 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 2022. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény 

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  

38/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a 

2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására” 

című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület) 2022. évre vonatkozóan a 

lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó 

rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak 

aláírására. 

Határidő:  Azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
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10./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzatának a „NÉP ÉPÍTÉSZETI PROGRAM 

KERETÉBEN NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGÚJULÁSÁT TÁMOGATÓ 

SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE TLA/NEP12022 pályázati kiírásra történő pályázat 

benyújtására. 

A határozat egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Több évben már beszéltük, hogy a leendő faluházunkra az istálló részen –ennek összeomlott a 

teteje- a pár éve elhunyt Tuba József kovácsműhelyét építenénk. Ehhez és az épület felújítási 

tervére lehet pályázni. A maximális összeg 1,5 millió forint saját erő 20 % 300.000 Ft, amelyet a 

költségvetésben biztosítanánk. Február 28-ig kell benyújtani. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Pénzügyi Bizottság alelnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a” „NÉP ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN 

NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGÚJULÁSÁT TÁMOGATÓ SZAKMAI 

ELŐKÉSZÍTÉSRE TLA/NEP12022 pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására” 

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 ” „NÉP ÉPÍTÉSZETI PROGRAM 

KERETÉBEN NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGÚJULÁSÁT TÁMOGATÓ 

SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE TLA/NEP12022 pályázati kiírásra történő pályázat 

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  

39/2022.(II.15.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Javaslat Tar Község Önkormányzatának a „NÉP 

ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN NÉPI ÉPÍTÉSZETI 

ÉRTÉKEK MEGÚJULÁSÁT TÁMOGATÓ SZAKMAI 

ELŐKÉSZÍTÉSRE TLA/NEP12022 pályázati kiírásra történő 

pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és a következő 

döntést hozza: 

 

 

1) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete NÉP 

ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN NÉPI 
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ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGÚJULÁSÁT TÁMOGATÓ 

SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE TLA/NEP12022 „Tar 

Faluház felújításának tervezése” projektcímmel tervek 

készítése vonatkozásában pályázatot nyújt be alábbiak 

szerint. 

 

2) A pályázatban rögzített projekt terezett megvalósítási 

helye: 3073 Tar, Szondy György út 80, 656 hrsz. 

 

3) Igényelt támogatás összege: 1.500.000 Ft 

Önerő összege:    300.000 Ft 

 

4) A pályázat forrásösszetétele: A Népi Építészeti Program 

keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 80 %-

os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül, 20 / 

önerő mellett, melyet Tar Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése biztosít. 

 

5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat 

benyújtására, továbbá valamennyi szükséges intézkedés 

megtételére. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

11./ N A P I R E N D 
 Egyebek 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Egyebekben megtárgyalandó téma nincs. 

 

 

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

 

 

kmf 

 

 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester       jegyző 

 


	Határidő:  Azonnal, illetve folyamatos
	Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester

