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Iktatószám:116-…../2015. 
 

9. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-i soros  
               üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
                         Tanácstermében, 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Ágasvári Zsolt képviselő  
Bognár Balázs képviselő  
Dr. Román Kinga  képviselő  
Tariné Molnár Anikó  képviselő  
Tóth József  képviselő  
 
Meghívottak: 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
Szabó Józsefné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Tari Miklós László Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
Tóth Anita ügyintéző 
Sándor Nóra Művelődési és Szociális Bizottság tagja 
Tóth Balázs  8. napirendben érintett 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
  
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 képviselő jelen van az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
 
Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület 
azzal, hogy 13. napirendet hozzuk előre és 8. napirendként tárgyaljuk meg,  a többi napirend 
száma a 13. napirendig tolódik egyel. 
Az alábbi napirendeket javaslom felvenni: 
 
16./ Javaslat pénzintézet váltásra 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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17./ Javaslat létszámbővítésre, házi segítségnyújtás keretében foglalkoztatott, szociális  
     gondozói feladatok ellátásra. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
18./ Javaslat közterületen és önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon lévő fák kivágási  
       kérelem benyújtására. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
19./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyitva tartásának és felvételi időpontjának  
       meghatározására. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
20./ Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló 3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 16.  
       szám alatti ingatlan értékesítésére. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontok felvételére és a 
kiküldött meghívóban szereplő 13. napirend 8. napirendként történő tárgyalására 
vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
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 
 37/2015. (IV.29.) határozata 
 

1./ Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2014. évi   
     költségvetésének végrehajtásáról.           
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna  
                             gazdálkodási előadó 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási  
      szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi  
      közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet  
      megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség      
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett  
                            jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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3./ Javaslat az államháztartáson kívüli források  
     átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati  
     rendelet megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 4./ Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez  
      szükséges választópolgárok számáról szóló  
      önkormányzati rendelet megalkotására. 
      A rendelet elfogadása: minősített többség 
      Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett  
                              jegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
5./ Javaslat Felszabadulás út, Sallai út és Ságvári út  
     közterületek elnevezésének megváltoztatására. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
6./ Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos  
      hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
     szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
     A rendelet elfogadása: minősített többség 
     Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett  
                             jegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 7./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok  
       végrehajtásáról és a két ülés között történt,  
      fontosabb eseményekről. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
8./Tóth Balázs 3073 Tar Vörösmarty út 13 sz. alatti  
    lakos kérelme Tar Község építési    övezetbe sorolás  
    módosítására. 
    A határozat elfogadás: egyszerű többség 
    Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
    Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
9./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi  
     belső ellenőrzési tervére. 
     A határozata elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Győriné Új Mária  
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
10./ Javaslat a Tar Gyermekjóléti Szolgáltató (3073  
      Tar, Liget út 3) 2014. évről szóló évértékelő  
       beszámolójának elfogadására. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Tari Miklós László Gyermekjóléti  
                               Szolgálat családgondozója 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
11./ Javaslat Tar Gyermekjóléti Szolgáltató (3073 Tar,  
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       Liget út 3.) Szakmai Programjának módosítására. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Tari Miklós László Gyermekjóléti  
                               Szolgálat családgondozója 
12./ Értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
       feladatok ellátásáról 2014. évre vonatkozóan. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
                               Tari Miklós László családgondozó 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
13./Javaslat Tar Község Önkormányzatának vízkár- 
      elhárítási tervének elkészítésére kivitelező  
      kiválasztására. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
14./ Előterjesztés a Pásztói Gondozási Központ által  
       megküldött Szolgáltatási szerződéssel  kapcsolatos  
       döntés meghozatalára. 
       Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
15./Javaslat Turopoli Zsolt polgármester  
       szabadságolási ütemtervének elfogadására. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
       Előterjesztő: Balog László alpolgármester 
16./ Javaslat pénzintézet váltásra 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
17./ Javaslat létszámbővítésre, házi segítségnyújtás  
       keretében foglalkoztatott, szociális  
      gondozói feladatok ellátásra. 
     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
18./ Javaslat közterületen és önkormányzati  
       tulajdonban álló ingatlanon lévő fák kivágási  
       kérelem benyújtására. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
19./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyitva tartásának  
        és felvételi időpontjának meghatározására. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
       Előkészítette: Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
20./ Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló 3078  
        Bátonyterenye, Mátyás király út 16. szám alatti   
        ingatlan értékesítésére. 
       A határozat elfogadása: egyszerű többség 
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       Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
1. N A P I R E N D 
 
Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.           
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szabó Józsefné Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tar Község Önkormányzata 2014. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala minősített többség szükséges. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Község Önkormányzata 2014. évi 
gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 8/2015. (V.6.) rendelete 
  
 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének  
 végrehajtásáról. 
  
 Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
2. N A P I R E N D 
 
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó       
helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség      
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Kérdés –vélemény nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala minősített többség szükséges. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló  rendelet-
tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 9/2015. (V.6.) rendelete 
  
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  
 begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról. 
  
 Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
3. N A P I R E N D 
 
Javaslat az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló  
önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az államháztartáson kívüli források átvételéről és 
átadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala minősített többség szükséges. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az államháztartáson kívüli források 
átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 10/2015. (V.6.) rendelete 
  Az államháztartáson kívüli források átvételéről és  
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 átadásáról. 
 
 Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
4. N A P I R E N D 
 
Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok          
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés vélemény nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala minősített többség szükséges. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet-
tervezetet, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 11/2015. (V.6.) rendelete 
  
 a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  
 választópolgárok számáról. 
 
 Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
5. N A P I R E N D 
 
Javaslat Felszabadulás út, Sallai út és Ságvári út közterületek elnevezésének  
megváltoztatására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A határozati javaslatot módosítom. A Ságvári út esetében 5 -5 szavazat érkezett mind a 
Kodály Zoltán mind a Vidróczki elnevezésre, és a Kodály Zoltán elnevezés lett határozati 
javaslatként előterjesztve.  
Azóta egyeztettem a képviselőkkel, és arra jutottunk, hogy mivel az iskola már viseli Kodály 
Zoltán nevét, így inkább a Vidróczki út nevet kapja az utca, és rövidebb is lenne, talán jobban 
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kedvelnék. Időközben egyeztetést végeztünk a Nyugdíjfolyósítóval, így az értesítendők 
listájába őket is fel kell venni. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat módosítására 
illetve az I-III határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatot, amelyet 
a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala egyszerű többség szükséges. 
 
Turopoli Zsolt polgármester külön-külön szavazásra bocsátja a Felszabadulás út, Sallai 
út, Ságvári út elnevezésének megváltoztatására vonatkozó módosított határozati 
javaslatokat, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott 
és az alábbi határozatokat hozta: 
 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 38/2015. (IV.29.) határozata 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tar 
község közterületeinek névváltoztatásáról és névadásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint 
határoz: 

1. Tar Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Felszabadulás út névvel szereplő utcának a Szent István út 
nevet állapítja meg. 

2. Az út név változását a címnyilvántartásban fel kell 
dolgozni,  

3. a változás jelentést meg kell küldeni. 

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala 
Okmányirodai Osztály  

3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. 

- Központi Statisztikai Hivatal 2016. január 31-ig 
lejelenteni 

- Vidékfejlesztési Minisztérium Közigazgatási 
Államtitkárság Földrajzinév- bizottság 

1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. 

- Földmérési és Távérzékelési Intézet  

1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 
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- Posta Tar, Szondy György út 94. 

- Pásztói Rendőrkapitányság Pásztó, Fő utca 83-85 

- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi  

Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  

3060 Pásztó, Kölcsey utca 37 

- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi  

Kirendeltsége 

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 

- Mentőszolgálat Pásztó, Mikszáth utca 4. 

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztály 

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 36. 

- Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15.-17. 

- TIGÁZ 

4201 Hajdúszoboszló, Pf. 239. 

- ÉMÁSZ  

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u 13. 

- Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 

Pásztó, Csillag tér 21.  

- NYUFIG Budapest 1820 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2015. (IV.29.) határozata 
 



 10 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tar 
község közterületeinek névváltoztatásáról és névadásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint 
határoz: 

1. Tar Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Ságvári út névvel szereplő utcának a  

Vidróczki út nevet állapítja meg. 

2. Az út név változását a címnyilvántartásban fel kell 
dolgozni, a Járási Földhivatal részére a változás jelentést 
meg kell küldeni. 

3. a változás jelentést meg kell küldeni. 

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala 
Okmányirodai Osztály  

3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. 

- Központi Statisztikai Hivatal 2016. január 31-ig 
lejelenteni 

- Vidékfejlesztési Minisztérium Közigazgatási 
Államtitkárság Földrajzinév- bizottság 

1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. 

- Földmérési és Távérzékelési Intézet  

1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 

- Posta Tar, Szondy György út 94. 

- Pásztói Rendőrkapitányság Pásztó, Fő utca 83-85 

- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi  

Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  

3060 Pásztó, Kölcsey utca 37 

- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi  

Kirendeltsége 

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 
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- Mentőszolgálat Pásztó, Mikszáth utca 4. 

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztály 

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 36. 

- Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15.-17. 

- TIGÁZ 

4201 Hajdúszoboszló, Pf. 239. 

- ÉMÁSZ  

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u 13. 

- Dél-Nógrádi Vízmű Kft 

Pásztó, Csillag tér 21.  

- NYUFIG Budapest 1820 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2015. (IV.29.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tar 
község közterületeinek névváltoztatásáról és névadásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint 
határoz: 

1. Tar Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Sallai út névvel szereplő utcának a Tar Lőrinc út nevet 
állapítja meg. 

2. Az út név változását a címnyilvántartásban fel kell 
dolgozni, a változás jelentést meg kell küldeni. 

3. a változás jelentést meg kell küldeni. 

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala 
Okmányirodai Osztály  

3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. 
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- Központi Statisztikai Hivatal 2016. január 31-ig 
lejelenteni 

- Vidékfejlesztési Minisztérium Közigazgatási 
Államtitkárság Földrajzinév- bizottság 

1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. 

- Földmérési és Távérzékelési Intézet  

1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 

- Posta Tar, Szondy György út 94. 

- Pásztói Rendőrkapitányság Pásztó, Fő utca 83-85 

- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi  

Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  

3060 Pásztó, Kölcsey utca 37 

- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi  

Kirendeltsége 

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 

- Mentőszolgálat Pásztó, Mikszáth utca 4. 

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztály 

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 36. 

- Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15.-17. 

- TIGÁZ 

4201 Hajdúszoboszló, Pf. 239. 

- ÉMÁSZ  

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u 13. 

- Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 

- NYUFIG Budapest 1820 
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Pásztó, Csillag tér 21.  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, jegyző 

6. N A P I R E N D 
 
Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Mivel az előző napirendnél a Vidróczki út elnevezés mellett döntött a testület, így a jelenlegi 
rendelet-tervezet 1. sz. mellékletében is szükséges javítást eszközölni. A Kodály Zoltán utat 
Vidróczki útra kell javítani. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az 1. sz. melléklet módosítására 
vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntés meghozatala minősített többség szükséges. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a települési hulladékkal kapcsolatos  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-
testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 12/2015. (V.6.) rendelete 
  
 a települési hulladékkal kapcsolatos 
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
  
 Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
7. N A P I R E N D 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt,  
fontosabb eseményekről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
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Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A kiküldött anyagot három dologgal kiegészíteném. 
 
- Az önkormányzat vagyonkatasztere 2013-as állapotot mutat. A vagyonkataszteres szoftver 
képviselőjével tárgyaltam, elmondta, hogy a szerződésünk megszűnt velük. A  napi állapotra 
hozásra vonatkozó árajánlatot adtak, mely szerint 65/ e forint lenne az adatbázis egyszeri 
rendbetétele. 320 körüli azon tételek száma, amely nem jó, itt tételenként 500 Ft-ot kérnek. 
Erről még egyeztetni szeretnék, és ha végleges lesz, akkor azt a képviselőknek át fogom adni. 
 
- Érintésvédelmi vizsgálatot végeztettünk a Hivatal épületében – ez érintette a kávézót, és a 
nagyterem is- , Óvoda, Közösségi Ház, Ravatalozó. 
Ez az épület amiben most vagyunk, 1962-ben épült, a kapcsolószekrényben annyira el voltak 
érve a burkolatok, hogy azokat azonnal ki kellett cserélni mert életveszélyesek voltak. 
Probléma még, hogy nem minden konnektor földelt az épületbe. A nagyterem ilyen 
szempontból le van zárva, rendezvény egyenlőre nem engedhető be. Május 25-re van 
tervezve, a pünkösdölő, így addig ezt meg kell oldani. Átmeneti megoldásként a most 
kicserélt vezetékektől húznának egy vezetéket a színpadig, és oda felszerelnének egy elosztót, 
ez 95-100/e Ft lenne. Ezzel pár évre megoldást jelentene, addig mindenképpen, amíg nem lesz 
valami forrás arra, hogy a teljes felújítást elvégeztessük. 
 
- Tűzvédelmi szabályzat szintén hiányzik. Megkerestük, aki a tűzoltó-készülékeket vizsgálja 
és jogosult szabályzatot is készíteni. Az Óvoda, a Hivatal épülete, és külön a Művelődési ház 
tekintetében kell szabályzatot készíteni. Darabonként 50/e Ft-os árajánlatot kaptunk. 
 
Kérdés 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
A szabadidő egyesület létrehozása hol tart? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Az iratanyag elő van készítve, a mai nap fogom átadni az ügyvédnek, hogy elindítsa a 
bejegyzési folyamatot. 
 
Vélemény nem volt. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról 
szóló határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 41/2015. (IV.29.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, 
valamint az 9/2015.(II.26.), 10/2015.(II.26.), 11/2015.(II.26.), 
12/2015.(II.26.), 13/2015.(II.26.), 14/2015.(II.26.), 
15/2015.(II.26.), 16/2015.(II.26.), 17/2015.(II.26.),   
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 

 
 
8. N A P I R E N D 
 
Tóth Balázs 3073 Tar Vörösmarty út 13 sz. alatti lakos kérelme Tar Község építési    
övezetbe sorolás módosítására. 
A határozat elfogadás: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés és kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Javasolom, hogy kérjünk árajánlatot, ne zárjuk le ezt a folyamatot. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Szerintem ez nem csupán anyagi kérdés. Családi házak közé, családi házakat veszélyeztető, és 
a pihenésüket és az életterüket veszélyeztető tevékenységről van szó.  
Én sem örülnék, ha a szomszédomban folyamatosan menne a fúrás, faragás olyan szinten, ami 
már ipari tevékenységnek számít. 
 
Tóth Balázs Vörösmarty út 13. 
 
Szeretnék vállalkozást indítani, de a telephelyengedélyt nem tudják kiadni. Ez az egész 
településen probléma, mert sehová nem tudnák kiadni az engedélyt az egész faluban, mert 
olyan övezetnek van nyilvánítva, ahová nem tudnak engedélyt adni.  
A régi keverő területén, ahol senkit nem zavarnék, mert folyik ott olyan tevékenység, de ott 
sincs engedély, ennek ellenére folyik. Ott se tudják az engedélyt kiadni. Csak parkolásra és 
raktározásra van engedélyük. 
Nekem az lenne a legjobb, ha a Vörösmarty út 13. szám alá kapnék engedélyt. Az más kérdés, 
hogy kit zavar a flex, vagy más, vagy lehet, hogy valakit a légyzümmögés is zavar, mást meg 
nem zavar a nagy hangzavar se. Ennek van jogi útja, megmérik egy zajmérővel, ha azt 
mondják, hogy hangosabb, akkor Én azt belátom, hogy így van. De ha nem hangosabb? A 
környező településeken is – Hasznoson, Pásztón, Püspökin, Mátraszőlősön- lehet, mert ott 
nem ilyen az építési rendelet mint Taron. Nem tudom, hogy miért van így? 
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Turopoli Zsolt polgármester 
 
A jelenleg hatályos rendezési terv alapján nem lehet engedélyt adni. A rendezési terv 
módosításához ez az egy kérelem érkezett.  
A 21-es út kapcsán szükséges volt a rendezési terv módosítása. Ismertek a képviselők előtt a 
költségek, de a jelenleg futó rendezési terv módosítás költségét a Nemzeti Infrasturktúra 
Fejlesztő Intézet vállalja.  
A rendezési terv módosítása időben nagyon hosszadalmas, és nagy költséggel jár. 
Ha a rendezési terv felülvizsgálatra is kerülne, nem biztos, hogy a kérdéses területet építési 
övezetbe sorolása változna. 
Valószínű, hogy ha arra kerül a sor egy ipari terület ki lesz jelölve a településen. 
Egy teljes rendezési terv akár 8 millió forintba is belekerülhet. 
 
Tóth Balázs Vörösmarty út 13. 
 
Amikor kertvárosi övezetbe sorolták, akkor nem került pénzbe? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Akkor is pénzbe került, de akkor pályázati pénzből készült el. Jelenleg saját erőből kellene 
megoldani. Ha olyan igény lenne, hogy ipari területet jelöljünk ki, esetleg arra talán lenne 
esély, hogy ilyen pályázatot találjunk. 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
A robbanást követően jelentkezett először Tóth Balázs a Hivatalban, akkor úgy nyilatkozott, 
hogy az építkezés kezdetekor az építéshatóságon elmondta a későbbi terveit, miszerint a 
tárolót a későbbiekben műhellyé szeretné átminősíttetni, ahol ipari tevékenységet szeretne 
folytatni. 
Az építéshatóságnak rendelkezésére áll Tar településre vonatkozó rendezési terv, ennek 
ellenére – Tóth Balázs állítása szerint – azt a választ kapta, hogy nem lesz annak akadálya, 
hogy műhellyé nyilvánítsák. 
Tóth Balázs annak ellenére, hogy felvilágosítottuk arról, hogy a jelenlegi építési szabályzat 
szerint az adott területen műhelyet létesíteni nem lehet, tovább folytatta az építkezést. 
 
Tóth Balázs Vörösmarty út 13. 
 
Nem erről van szó, arról van szó, hogy a többinek lehet Nekem pedig nem. A többi feketén 
csinálja, mert őt nem jelenti fel a szomszédja. Ez igazságos, vagy nem igazságos? 
Van 15-20 ember, aki csinálja 15-20 éve, nem jelenti fel a szomszédja, mert nem 75-80 éves, 
hanem fiatalabb és tolerálja. Dolgozhatnak munka mellett, meg főállásban, feketén vagy nem 
feketén. Ha a szabály vonatkozik rám, akkor vonatkozzon másra is ne csak rám! 
 
Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
Ha bejelentést tesz, akkor ki lesz vizsgálva. 
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Tóth Balázs Vörösmarty út 13. 
 
Akkor, ha bejelentést teszek, nem lesz a faluba semmi, se egy autószerelő,  se egy karosszéria 
lakatos, se pék se semmi. Az jó lesz mindenkinek? 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Ezekre a telephelyekre az engedélyek azt megelőzően lettek kiadva, mielőtt a jelenleg 
hatályos HÉSZ életbe lépett. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 
Egy rendezési tervnek a módosítása 5-8 millió forintba kerül. A Képviselő-testület előtt most 
egy kérelem van annak módosítására, ezt mérlegelni kell. Azt is figyelembe kell venni, ha a 
módosítási folyamat mégis megindulna, az ott lakók biztos kérnék az építési övezet 
változatlanul hagyását. 
A rendezési terv előbb utóbb felülvizsgálatra kell, hogy kerüljön, 2018 után kötelező lesz 
felülvizsgálni. Feltételezhetően, amíg nem írnak elő kötelező felülvizsgálatot, addig nem 
fognak kiírni pályázatot ilyen célra. Önerőből most rendezési tervet módosítani? Nem tartom 
megvalósíthatónak.  
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A kérelmező említette a malom udvarát. Lehetne kérni egy árajánlatot arra az épületegységre. 
Te tudnál ott dolgozni, vagy fölösleges lenne ezt elindítani? 
Ott nem biztos, hogy gyűjtenének ellene aláírást. Ott most is folyik ipari tevékenység. 
 
Balog László alpolgármester 
 
Ott nem folyik ipari tevékenység, az autóik saját szervizelését csinálják csak. Nem 
iparszerűen , nem másnak javítanak. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Ezt megkérdezhetjük. 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Azzal veszíteni valónk nincs, hogy kérünk egy árajánlatot. Lehet, hogy azt mondják, hogy 6 
millió forint, és eldönthetjük, hogy akarjuk-e vagy nem. 
 
Dr. Román Kinga képviselő  
 
Van falusias övezet a faluban. Tóth Balázs azt sérelmezi, hogy nincs ilyen terület a faluban. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 
Nem tartom elképzelhetőnek, hogy az építéshatóság azt mondta, hogy kiadom tárolóra, úgyis 
lehet ebből műhely.  
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Tóth Balázs Vörösmarty út 13. 
 
Az építéshatóságon is csak csodálkoztak, hogy miért ilyen övezetbe van sorolva az a terület. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 
A tervezőnek is tudnia kellett a szabályokat! 
Miért épült oda tároló, miért nem műhelyre adták be az építési engedély kérelemet? 
 
Tóth Balázs Vörösmarty út 13. 
 
Azért, mert azt mondta a tervező, hogy hagyjuk ki belőle a szakhatóságokat, mert az több 
időbe, és több pénzbe is kerül mire megadják az engedélyt.  
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 
Az átminősítési eljárásban most csak meg kell kérni a szakhatósági állásfoglalásokat! 
 
Tóth Balázs Vörösmarty út 13. 
 
Akkor annyi pénzem volt, most meg már van annyi amennyi szükséges és azért lett így 
csinálva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
A malom területe megfelelő lenne a számodra? 
 
Tóth Balázs Vörösmarty út 13 
 
Vagy a lakóhelyemen csinálom, vagy akkor bemegyek Pásztóra vagy másik településre.  
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Ha az Önkormányzat kijelölne egy területet, amit ipari területté nyilvánítana? 
 
Tóth Balázs Vörösmarty út 13. 
 
Arra nincs pénze az embereknek, hogy ott béreljenek területet. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Pedig ez a tendencia, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a környező településeken lenne ilyenre 
igény! A probléma az, hogy Tóth Balázs előbb építkezett és utána akarja az ő terveihez 
igazítani a rendezési tervet. 
 
Tóth József képviselő  
 
A tervet 2018-ig kell felülvizsgálni? 
 
 



 19 

Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 
Igen. 
 
Dr. Román Kinga képviselő elhagyja az üléstermet, az ülés 6 fő képviselő jelenlétével 
folytatódik. 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 
Feltételezhető, hogy lesz egy kérelem, hogy minősítsék át falusias övezetté az érintett 
területet, és 21 ellenkérelem, hogy maradjon a jelenlegi kertvárosias övezete. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Ha annak idején, Tóth Balázs elmondja a hatóságnak a távlati terveit, ha először tárolóra kérte 
is az engedélyt- hogy lakatos műhelyt szeretne kialakítani, akkor az elején leállították volna, 
és máshol kereshetett volna helyet. Tudom, hogy akkor arra volt pénze, és hogy saját területen 
akarta folytatni a tevékenységet, de most az Önkormányzatnak azért kellene több millió 
forintért módosítani a rendezési tervet, hogy helyre tegye Tóth Balázs ezen problémáját. A 
másik dolog, hogy még akkor sem biztos, hogy azon a területen a szakhatóságok engedélyt 
fognak adni ilyen tevékenységre. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Bognár Balázs képviselő javaslatát, 
miszerint a Vörösmarty út 13 és a Szondy György út 33. szám alatti lévő ingatlanok 
falusias építési övezetbe sorolása miatt kérjenek árajánlatot a rendezési terv 
módosítására a Képviselő-testület 2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás mellett elutasította. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti Tóth Balázs 
rendezési terv módosítási kérelmének elutasítására vonatkozó határozati javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 42/2015. (IV.29.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth 
Balázs (3073 Tar Vörösmarty út 13.)  lakóövezet 
módosítására vonatkozó kérelmét megtárgyalta, azt elutasítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a kérelmezőt. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: polgármester 

 
 
Tóth Balázs elhagyja az üléstermet. 
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9. N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervére. 
A határozata elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Győriné Új Mária  
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervére 
vonatkozó javaslatot, azt a Képviselő-testületének egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2015. évi belső 
ellenőrzésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 43/2015. (IV.29.) határozata 
  

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadta. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 

 
                                      A 42/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat melléklete 

 
 

Tar Községi Önkormányzat  
2015. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 
 

Revizori nap 
Rendelkezésre álló tényleges munkanapok száma  
1. Rendszerellenőrzés  

A Tar Községi Önkormányzati Hivatalban a helyi adózás átfogó vizsgálata, melynek 
10 
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keretében a szabályszerűség, szabályozottság kerül ellenőrzésre. 
 

2. Pénzügyi ellenőrzés  
A pénzügyi elszámolások és ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 
ellenőrzése az adózással kapcsolatban.  
 

3 

3. Szabályszerűségi ellenőrzés  
Az ellátott feladatok megfelelően szabályozottak-e, tevékenységük során 
érvénysülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői rendelkezések 
előírásai. 
 

5 

4. Egyéb feladatok 
Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek készítése. Módszertani útmutató 
figyelembevételével éves ellenőrzési jelentés összeállítása. A vezetői döntéshozatalhoz 
szükséges tanácsadói feladatok ellátása, véleményezés, ajánlások megfogalmazása. A 
belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és hazai 
államháztartási belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók változásainak 
folyamatos figyelemmel kísérése. 

5 

 
10. N A P I R E N D 
 
Javaslat a Tar Gyermekjóléti Szolgáltató (3073 Tar, Liget út 3) 2014. évről szóló 
évértékelő beszámolójának elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tari Miklós László Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Ágasvári Zsolt képviselő  
 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tar Gyermekjóléti Szolgáltató 2014. 
évről szóló évértékelő beszámolóját, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Gyermekjóléti Szolgáltató 2014. 
évről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 44/2015. (IV.29.) határozata 
 
        A Képviselő-testület megtárgyalta a Tar Gyermekjóléti  

    Szolgáltató (3073 Tar, Liget út 3.) 2014. évről szóló  
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    beszámolóját, azt elfogadja. 
 
11. N A P I R E N D 
Javaslat Tar Gyermekjóléti Szolgáltató (3073 Tar, Liget út 3.) Szakmai Programjának 
módosítására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tari Miklós László Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Ágasvári Zsolt képviselő  
 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tar Gyermekjóléti Szolgáltató (3073 Tar, 
Liget út 3.) Szakmai Programjának módosítására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Gyermekjóléti Szolgáltató (3073 
Tar, Liget út 3.) Szakmai Programjának módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 45/2015. (IV.29.) határozata 
 
 Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tar  
 Gyermekjóléti Szolgáltató Szakmai Programját a határozat 1.  
 mellékletét képező tartalommal elfogadta. 
 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: polgármester 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2015. (IV.29.) határozat 

1.sz. melléklete 
 

 
TAR GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ 

(TAR, LIGET ÚT 3.) 
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SZAKMAI   PROGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az intézmény neve, székhelye. 
 
Tar Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást 1 fő családgondozó 
foglalkoztatásával, mint önálló gyermekjóléti szolgáltatást biztosítja. 
 

Szolgáltató tevékenység típusa: Gyermekjóléti Szolgáltatás. 
 

Szolgáltató tevékenység formája: 1 fő szakképzett személy foglalkoztatásával biztosított 
önálló gyermekjóléti szolgáltató. 
 

Ügyfél fogadás rendje: 

Minden héten kedden  1300 -1500 óráig, illetve szerdán: 1000 -1200 óráig  
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Gyermekjóléti Szolgáltató címe:  
Kodály Zoltán Általános Iskola  
3073 Tar, Liget út 3. 
Tel:+36/ 20/5017984 
 

Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői, az ellátottak köre: 
 
Tar község lakossága a 2014. január 1-ei adatok szerint 1906 fő, ebből a 0-18 éves 
korosztályhoz tartozó kiskorúak száma: 313 fő. A lélekszám évről-évre csökken, ennek oka a 
lakosság elöregedése és a csökkenő születésszám.  
Tar község a pásztói kistérséghez tartozik. A térség hátrányos helyzetű, munkanélküliséggel 
sújtott terület. Ez legsúlyosabban a kiskorú gyermekeket nevelő családokat érinti. Jellemzően 
ezek a családok szociális ellátásokból és a gyermekek jogán járó ellátásokból élnek. A 
jövedelem hiánya miatt a fiatal családok alacsony életszínvonalon élnek. A családi 
konfliktusok zöme is egy részt erre az okra vezethető vissza, másrészt a gyermekekre nézve 
veszélyeztető forrás a szülők (főként az apák) szenvedélybetegsége, a családok helytelen 
gazdálkodása, életvezetése.  
 
A településen ellátottak köre: 

♦ 0-18 éves korosztály és családtagjaik. 
♦ A Gyermekjóléti Szolgáltató fogadja az önkéntesen segítséget kérőket, valamint 

megvizsgálja és kezeli a jelzőrendszertől, hatóságoktól, valamint az állampolgároktól 
érkező jelzéseket. A jelzések nyomán szolgáltatásokat biztosít és közvetít, valamint 
családgondozást végez. 

♦ Utógondozás során a gyermekjóléti szolgáltató családgondozója együttműködik az otthont 
nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel. 
 

 A szolgáltató által ellátottak köre: 
A Gyermekjóléti Szolgáltatót önkéntesen felkereső, jelzőrendszer által küldött, és 
együttműködésre kötelezett anyagi, környezeti, magatartási és egészségi problémák miatt 
veszélyeztetett vagy krízishelyzetben lévő várandós anyák, gyermekek, családok.  
. 
 
 
Célcsoportok: 
 
♦ az élethelyzetükben megrendült családok,  
♦ az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók, 
♦ az alkohol és egyéb szenvedélybetegségben szenvedők családjai, 
♦ az alacsony jövedelmű családok, különösen azok, ahol gyermekek veszélyeztetett 

helyzetűek, 
♦ az iskolából kikerülő fiatalok,  
♦ a bántalmazottak. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető: 
♦ Önként mindazok körében, akik a Gyermekjóléti Szolgáltatóhoz fordulnak segítségért, 

annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön, 
♦ más intézmények jelzését követően,  
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♦ hatóság által kötelezett formában. 

 
A szolgáltatás célja, feladata alapelvei: 

 
A családgondozó szolgáltatásainak célja a biztonságot adó család és gyermekpolitika valamint 
az emberközeli szociális szolgáltatások kialakítása, valamint az anyagi juttatások szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások összehangolása, célzottságuk és hatékonyságuk növelése. A 
családgondozó fontos feladata elsősorban a gyermekes családokkal a jó kapcsolat kiépítése 
prevenciós programok szervezése. A családok, a fiatalok igényeinek felmérése után olyan 
szabadidős és családbarát programok szervezése, kerékpártúrán, nyári táborokban való 
részvételi lehetőségek megszervezése, ami elősegíti a generációs különbségek megértését, 
kezelését. A drog-prevenciós programokon a baleset megelőzési napon a jó önéletrajzi 
felvilágosító napon, gyermekek a családok számára olyan felvilágosító információs 
lehetőségek biztosítása, ami sok hasznos információt ad minden résztvevő számára. Továbbá 
a szabadidős és egyéb programok megszervezésén keresztül mások számára is vonzóvá tenni 
a települést. 
 

A gyermekjóléti szolgáltató a következő, törvények rendeletek alapján működik: 
 
♦ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 
♦ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

szervezetek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet. 

♦ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet  

♦ A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet.  

♦ A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet. 

♦ A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások, a gyermekjóléti 
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet  

♦ A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi 
CXII. törvény. 

 
A Gyermekjóléti Szolgáltató elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki 
fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az 
olyan társadalmi problémákat sem (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), 
amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. 
A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, 
jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 
családból történő kiemelésének megelőzéséhez. A gyermekjóléti feladatok megvalósulását a 
komplex családgondozás, a családlátogatások, a felvilágosítások, információnyújtás, a 
tanácsadás, vagy családterápia, a segítő beszélgetések, adományok közvetítése, csoportok 
szervezése, vagy a kliens csoportba való eljuttatása szolgálja. Ezt a szolgálat családgondozója 
személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával valósítja meg. 
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A családgondozó feladatainak pontos meghatározását minden esetben a munkaköri leírás 
tartalmazza.  
 
A gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése érdekében 

végzett feladatok: 
 
♦ A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról való tájékoztatás, a 

támogatáshoz való hozzájutás segítése. 
♦ Tanácsadás (mentálhigiénés, nevelési) ill. a tanácsadások igénybevételének lehetőségéről 

tájékoztatás, segítségnyújtás a tanácsadás felkeresésében. 
♦ Szociális válsághelyzetben élő várandós anya segítése, támogatása. 
♦ Hivatalos ügyek intézésének segítése, szükség esetén támogatások megállapításának, 

ellátások igénybevételének kezdeményezése. 
♦ A gyermek számára olyan szabadidős programok szervezése, amelyek a családban 

jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák. 
 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett feladatok: 
 
♦ A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése. 
♦ A veszélyeztető okok feltárása, javaslat készítés ezek megoldására. 
♦ Együttműködés a közoktatási intézményekkel, a nevelési tanácsadóval, az egészségügyi 

szolgáltatókkal. Különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, valamint más érintett 
személyekkel és szervezetekkel. 

 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében végzett feladatok: 

 
♦ A családgondozás, a család működési zavarainak oldása, elhárítása. 
♦ A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében. 
♦ Egészségügyi és szociális ellátás, hatósági beavatkozások kezdeményezése. 
♦ Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási és nevelési tervét, a szülővel és a 

gyermekkel fenntartott segítő kapcsolat során elősegíti a szükséges változások elérését. 
♦ Javaslattétel a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre vagy 

annak megváltoztatására. 
 

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében végzett feladatok: 
 
♦ A családgondozás biztosítása (otthont nyújtó ellátással, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálattal együttműködve) a család nevelési körülményeinek megteremtéséhez, 
javításához és a szülő-gyermek kapcsolat helyreállításához. 

♦ Javaslattétel a gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának, módjának 
megváltoztatására, ha a szülő körülményeiben, életvitelében változás állt be 

♦ A nevelésbe vétel felülvizsgálatakor javaslatot készít a gyermek további sorsát illetően. 
♦ A családjába visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhivatal határozata alapján 

ellátja. 
 

A gyermekjóléti ellátások a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyilvántartásokat 
vezet: 

Nyilvántartások: 
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♦ Forgalmi napló. 
♦ Az Országos Család és Gyermekvédelmi Intézet által kidolgozott adatlap rendszer. 
♦ Esetjelző adatlap. 
♦ Nyilatkozat a szolgáltatás önkéntes igénybevételéről. 
 
A gyermeket nevelő intézmények számára rendszeresített Vélemény” és ,,Gyermekjóléti 
szolgáltatás kérése” jelzőlap a gyermekkel kapcsolatos legfontosabb információkat 
tartalmazza. 
 

A családgondozó alapelvei: 
 
A családgondozó az egyénre szabott megoldásokra törekszik és ezt preferálja, az egyénre 
koncentrál. Nem lát el hatósági feladatot. 
 
A következő elvek jegyében működik: 
♦ Prevenció,  
♦ Humánum, 
♦ Empátia, 
♦ Nyitottság, 
♦ Előítélet-mentesség, 
♦ Önkéntesség, 
♦ Együttműködés, 
♦ Korrekció, 
♦ Gyermeki és szülői jogok érvényesülése. 
 
A szociális munka etikai kódexében megfogalmazottakat a családgondozó kötelezőnek ismeri 
el magára vonatkozóan. 

Programom a szociális gyermekvédelmi szolgáltatások bővítésére, minőségi 
fejlesztésére: 

Nagyobb szerepet kell kapnia a megelőző tevékenységeknek, amelynek során figyelemmel 
kell kísérni a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét. A terepmunka során a térség 
hátrányos helyzetéből adódóan nagyobb mértékben fel kell tárni az emberek, családok 
életében jelentkező problémák okait, és jelezni, képviselni azokat az illetékes hatóságoknak 
vagy szolgáltatást nyújtó intézményeknek, civil szervezeteknek. Ahol szükséges 
esetmenedzserként képviselni ügyfeleinket. 
 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre, 
rendszeressége: 

A Gyermekjóléti Szolgáltató legtöbb esetben az oktatási intézményektől (óvodák, iskolák) 
értesül a veszélyeztetett gyermekről. Elsősorban a pedagógusok és a gyermek és 
ifjúságvédelmi felelősök jelzései alapján veszi fel a kapcsolatot a családdal, de érkezhetnek 
jelzések a jelzőrendszer többi tagjától is (rendőrség, gyámhivatal, háziorvos, védőnő, ill. más 
gyermekjóléti szolgálat) A jelzés követően a családgondozó felveszi a kapcsolatot a családdal  
( személyesen, telefonon, vagy levélben) 
Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családgondozó szükség szerint, havonta   
1-4 alkalommal keresi fel a családot. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 
kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlja 
a családnak. Tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, 
kérvények kitöltésében nyújt segítséget.  
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Amennyiben a családgondozó úgy látja, hogy a veszélyeztetettség továbbra is fennáll, tehát 
alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, akkor kezdeményezi a gyámhatóságnál a 
gyermek(ek) védelembe vételét. Javaslattételében részletesen feltárja a veszélyeztetettség 
okait, javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre. A gyámhatóság védelembe vételi 
határozatában felszólítja a szülőt, hogy rendezze körülményeit, életvitelét a gyermekek 
veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
Védelembe vételre kerülhet sor akkor is, ha a gyermek(ek) bűncselekményben vesz(nek) részt 
(lopás, rablás, kábítószerrel való visszaélés ). Ilyen esetekben a gyámhatóság különböző 
magatartási szabályokat határoz meg, amelyeket a (családgondozóval együttműködve) 
köteles(ek) teljesíteni a gyermek(ek) és családtagjaik, valamint előírja a családgondozóval 
való együttműködést. 
A gyermek(ek) családból való kiemelése a családgondozó javaslatára abban az esetben 
történhet, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti. 
Amennyiben a gyámhatóság kiemeli a gyermek(ek)et a családból, 30 napra ideiglenesen 
elhelyezi a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekotthonában 30 nap múlva a 
felülvizsgálat során megvizsgálja, hogy a családból való kiemelés okai fennállnak-e még. A 
gyermekjóléti szolgáltató családgondozója javaslatot tesz a további intézkedésre: mely lehet 
visszahelyezés a családba, alapellátás keretén belüli családgondozással, illetve védelembe 
vétellel: valamint átmeneti nevelésbe vétel. Ez utóbbi esetben meg kell nevezni a gondozási 
helyet. Ezen javaslat tétel, ill. egyéb vélemények (szakszolgálat, pszichológus) után hoz 
határozatot a gyámhatóság.  
Amennyiben úgy állapítják meg, hogy a veszélyeztetettség továbbra is fennáll, a 
gyermek(ek)et átmeneti nevelésbe veszik. A szülőket és a család többi tagját a családgondozó 
továbbra is rendszeresen látogatja, segítően közreműködik abban, hogy a szülők minél 
hamarabb rendezni tudják körülményeiket. Életvezetési tanácsokkal és pszichológus 
segítségével próbálják a helyes döntések irányába befolyásolni őket.  
A családgondozó a probléma rendezése érdekében emellett esetkonferenciát, szakmai 
megbeszélést, konzultációt, esetmegbeszélést tart, szükség szerint.  
A gyermekjóléti szolgáltató működésének megkezdéséről, tevékenységének céljáról és 
tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról 
tájékoztatja a település lakosságát, továbbá a jelzőrendszer tagjait. 
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása 
érdekében a gyermekjóléti szolgáltató esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélésen 
elhangzottakról feljegyzést kell készíteni.  
Az esetmegbeszélés történhet: 
- lehetőség szerint a családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva, 
esetkonferencia, egy adott család ügyében tartott megbeszélés.  
- a gyermekjóléti szolgáltató és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre 
meghatározott témakörökben, évente legalább hat alkalommal megrendezésre kerülő 
szakmaközi megbeszélés keretében. 
 
Az esetmegbeszélés állandó meghívottja az illetékes védőnő, óvoda munkatársa, iskola 
gyermek és ifjúságvédelmi felelős. 
Az esetmegbeszélésre a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét meg kell hívni, ha olyan család 
ügyét tárgyalják, melynek bármely tagja fiatalkorúak pártfogó felügyelete alatt áll. 
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények képviselőit 
szükség szerint kell meghívni, így különösen akkor, ha részvételük az egyes gyermekekkel 
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kapcsolatos probléma megoldásához, illetve a gyermekek nagyobb csoportját érintő 
veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges. 
A gyermekjóléti szolgáltató minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen, 
- a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a 
jelzőrendszer éves működését, 
- áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint 
javaslatot tesznek működésük javítására. 
 
A tanácskozásra meg kell hívni: 
♦ a település önkormányzatának polgármesterét, illetve a képviselő testület tagját  ( tagjait)  

vagy a jegyzőt, 
♦ a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit,  
♦ a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit, 
♦ jelzőrendszer tagjainak képviselőit, 
♦ gyámhatóság munkatársait, 
♦ a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét. 

 
A szakmaközi megbeszélések formái, módjai: 

 
A családgondozó személyes találkozó útján rendszeresen fölkeresi a településen működő, 

a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szakembereket és megvitatják az aktuális a 
gyermekeket érintő problémákat, amiről írásos feljegyzés is készül. A középiskolás 
gyermekek osztályfőnökeivel, ifjúságvédelmi felelőseivel telefonon tartja a 
kapcsolatot.	  
 
 

 A jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente 
legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélésre kerül sor.	  
 
 
 
 
 
 
	  

 A szakmaközi megbeszélés elősegíti: 
 
♦  a közös fogalomhasználat kialakítását, 
♦  a súrlódási pontok felszámolását, 
♦  a tagok együttműködési készségének erősítését, 
♦  az együttműködés hatékonyságát, erősítését, 
♦  kompetenciák tisztázását, 
♦  a konstruktív együttműködést, 
♦  egymás kölcsönös megismerését, 
♦  kapcsolatrendszer szélesítését, 
♦  az információcsere módozatainak kialakítását, 
♦  az együttgondolkodást, 
♦  a feladatok, kötelezettségek meghatározását, 
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♦  a tagok tevékenységének összehangolását, 
♦  a közösen hozandó döntések megszületését, 
♦  a válaszadást a felmerülő speciális problémákra, 
♦  a jelzőrendszeri tagok speciális gyermekvédelmi ismereteinek bővítését, 
♦  a kölcsönös adatszolgáltatás mikéntjének és az együttműködés szükségességének 
♦ egyértelműsítését, 
♦  egységesebb szempontrendszer kialakítását. 

 
Az ellátás igénybevételének módja: 

 
Az ellátás igénybevétele elsődlegesen önként történik mindazok körében, akik a 
Gyermekjóléti Szolgáltatóhoz fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult 
probléma megszűnjön. De az igénybe vétel történhet külső szervtől érkezett jelzések alapján 
is. A jelzés az alábbi szervektől érkezhet: 
♦ nevelési, oktatási intézmény, 
♦ rendőrség, 
♦ gyámhatóság, 
♦ háziorvos, 
♦ védőnő, 
♦ ügyészség, 
♦ bíróság, 
♦ pártfogó felügyeleti szolgálat 
♦ más gyermekjóléti szolgálat, 
♦ magánszemélyek. 
 
 
A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, a hozzátartozója, vagy az észlelő-és 
jelzőrendszer bármely tagja. Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, 
vagy írásban. A jelzőrendszer tagjai jelzést elsősorban írásban tehetnek. Krízishelyzet esetén 
telefonos vagy személyes jelzés alapján is intézkedünk, de utólagosan itt is kötelező az 
írásbeli jelzés. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kivétel, ha a gyámhatóság határozatban 
a családgondozás igénybevételére lettek kötelezve. 
 
 
 
 
 

A gyermekjóléti szolgáltató szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja: 
 

A gyermekjóléti szolgáltató működésének megkezdéséről, tevékenységének céljáról és 
tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról 
tájékoztatja a település lakosságát, továbbá a jelzőrendszer tagjait.  
 
A tájékoztatás helyi módja: 
 
♦ A településen oktatási egészségügyi intézményeinek, valamint a Szurdokpüspöki Közös 

Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltség hirdető tábláján. 
♦ Személyesen a családgondozó útján. 
♦ A jelzőrendszer tagjain keresztül. 
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A jelzést követő szakmai munkafolyamat a Gyermekjóléti Szolgálatnál. 
 
 

A jelzőrendszerből jelzés érkezik 
írásban 

 
 Kapcsolatfelvétel a családdal  

 
 Kapcsolattartónak visszajelzés  

 
 Eset- és Forgalmi napló vezetése  

 
 Folyamatos családgondozás  
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Védelembe vétel  
(gyámhatóság) 

 
 
 
 
 

Szükség esetén, 
de 
legkésőbb egy év 
múlva 
felülvizsgálat 

 
 
Védelembe 
vétel                               
 
    fenntartása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 
kapcsolatos szabályok: 

 
A gyermekjogi képviselő elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatás név, cím, fogadóidő. a 
település minden közintézményében elhelyezve. 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. az együttműködés és az igénybevételi eljárás során különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személy 
férjen hozzá. az ügyfelekkel kapcsolatos dokumentációkhoz illetéktelen személy ne férhessen 
hozzá. A dokumentumokat az intézményből csak indokolt esetben lehet kivinni.  
Amennyiben az ellátottat bármilyen sérelem éri panasszal élhet a fenntartó felé. A 
gyermekjóléti szolgáltató családgondozója amennyiben szükséges, az ellátottakat tájékoztatja 
az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő 
elérhetőségéről, ami az intézmény falán jól látható helyen ki is van függesztve. 

Probléma megoldása 
esetén az eset lezárása 
az eset lezárása 

Probléma fennmaradása esetén 
javaslattétel a gyámhatóságnak: 
a kliens védelembe vételére 
 

Átmeneti 
nevelésbe vétel 
 
 
Vétel fennt 
artása  

Védelembe vétel 
megszüntetése 
alapellátás-
családgondozás Folyamatos 

családgondozás a 
gyermek családba 
való visszakerülése 
érdekében 

Szorosabb együttműködés a 
családdal 

Évente 
felülvizsgálat 

Átmeneti 
nevelésbe vétel 
fenntartása 

Átmeneti nevelésbe 
vétel  
megszüntetése 
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Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség tudta és beleegyezése 
nélkül semmilyen adat nem szolgáltatható ki. 
A család egy tagjának nyújtott segítséget a család belső viszonyaira tekintettel kell, hogy 
biztosítsa. Arra törekszik, hogy a belső és külső erőforrások fokozásával a család összetartó 
ereje növekedjék, a hiányzó funkciók visszapótlódjanak. 
A családgondozónak az egyén, a család problémájának vizsgálata során egyénileg kell 
mérlegelni a segítségnyújtás legcélszerűbb, körülményeknek megfelelő módját. A 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottak- külön jogszabályban 
meghatározott munkakörökkel összefüggésben- megilleti az a jog, hogy személyüket 
becsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket 
értékeljék és elismerjék. 
A gyermekjóléti szolgáltatás során a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényt kell alkalmazni. 
Bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 
A családgondozó birtokába került adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011.évi CXII. törvény szabályait kell alkalmazni. 
 

A gyermekjóléti szolgáltató tárgyi feltételei: 
 

A 15/1998. (IV.30) NM rendelet szabályozza a személyes gondoskodás formáinak szakmai 
létszám irányszámait és létszámminimum normáit. A gyermekjóléti szolgáltatással 
kapcsolatos feladatokat 1 fő szakképzett családgondozó látja el. 
A családgondozó iskolai végzettsége: szociálpedagógus   
A feladatát a családgondozó megbízási szerződéssel végzi, heti 18 órában. 
Az irodahelység a Kodály Zoltán Általános Iskolában található, amit a családgondozó 
kizárólagosan használ.  
 
Az iroda technikai felszereltsége:   
♦ 1 db számítógép internet hozzáféréssel, kizárólagos használattal. 
♦ 1 db nyomtató 
♦ 1 db mobiltelefon 06-20-501-7984 
 
 
 

A szolgáltatást nyújtó családgondozó szakmai felkészültségének biztosítási módja, 
formái: 

 
A gyermekjóléti szolgáltató családgondozója rendszeresen szakmai továbbképzéseken, 
szakmai és módszertani konzultáción vesz részt,- a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéseit tartalmazó jegyzék alapján. A település Jegyzőjével valamint a 
Bátonyterenyei Kistérségi Szociális Központ családgondozóival és vezető munkatársaival tart 
rendszeres kapcsolatot, tréningeken vesz részt. 
 
 

A Gyermekjóléti Szolgáltató az alábbi intézményekkel tart fenn kapcsolatot: 
 
♦ fenntartó, jegyző,                     
♦ védőnői szolgálat,                  
♦ háziorvos,                                
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♦ rendőrség,  
♦ gyámhivatal,  
♦ családsegítő szolgálat, 
♦ közoktatási, nevelési intézmények, 
♦ társadalmi és civil szervezetek, egyházak, 
♦ más érintett szervezetek és személyek részvétele az észlelő és jelzőrendszerben. 

A jelzőrendszeri hálózatba való beillesztés, valamint a hálózat érzékenyítésének, képzésének 
és kompetenssé tételének elősegítésére alkalmas a szakmaközi együttműködés, megbeszélés, 
mely az esetmegbeszélés egyik fajtája a helyi gyermekvédelmi rendszerben. 

 Ezen forma segíti: 
♦  a közös fogalomhasználat kialakítását, 
♦  a súrlódási pontok felszámolását, 
♦  a tagok együttműködési készségének erősítését, 
♦  az együttműködés hatékonyságát, erősítését, 
♦  kompetenciák tisztázását, 
♦  a konstruktív együttműködést, 
♦  egymás kölcsönös megismerését, 
♦  kapcsolatrendszer szélesítését, 
♦  az információcsere módozatainak kialakítását, 
♦  az együttgondolkodást, 
♦  a feladatok, kötelezettségek meghatározását, 
♦  a tagok tevékenységének összehangolását, 
♦  a közösen hozandó döntések megszületését, 
♦  a válaszadást a felmerülő speciális problémákra, 
♦  a jelzőrendszeri tagok speciális gyermekvédelmi ismereteinek bővítését, 
♦  a kölcsönös adatszolgáltatás mikéntjének és az együttműködés szükségességének 
♦ egyértelműsítését, 
♦  egységesebb szempontrendszer kialakítását. 
A szakmaközi megbeszélés szervezése, lebonyolítása a gyermekjóléti szolgáltató feladata. 
 
 

Helyettesítés rendje: 
Helyettesítés rendjéről és módjáról a Jegyző saját hatáskörben rendelkezik. Az önkormányzat 
megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozóján keresztül, vagy a családgondozó 
helyettesítéséről Tar Község Önkormányzata és Mátraszőlős Község Önkormányzata által 
kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően történik. 
 
 
 
12. N A P I R E N D 
 
Értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2014. évre 
vonatkozóan. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
                        Tari Miklós László családgondozó 
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Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Ágasvári Zsolt képviselő  
 
A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó beszámolót, azt a Képviselő-testületnek 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 46/2015. (IV.29.) határozata 
  
 Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Értékelés  
 a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
 2014. évre vonatkozó értékelést azt a határozat 1. sz.  
 melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
                                  Határidő: értelemszerű 
                                  Felelős: polgármester 

 
13. N A P I R E N D 
 
Javaslat Tar Község Önkormányzatának vízkár-elhárítási tervének elkészítésére 
kivitelező kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Két árajánlat érkezett, a Pénzügyi Bizottság a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft. 3100 Salgótarján 
árajánlatát javasolja egyhangúlag a képviselőtestületnek elfogadásra.  
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A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a vízkár-elhárítási terv elkészítésére 
vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   47/2015. (IV.29.) határozata 
 
   Tar Község Önkormányzat  Képviselő-testület az  
   előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
  

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, mint védekezésre kötelezett személyt, hogy a 
Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft-vel (3100 Salgótarján,  Berzsenyi 
D. út 21.) az árajánlatban foglaltaknak megfelelően (120.000 
Ft+ Áfa=152.400 Ft.) kösse meg a szerződést. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 152.400 
Ft-ot a tartalékkeret terhére vezesse át a 2015. évi 
költségvetésen. 
Határidő: 8 nap 
Felelős: polgármester 

 
14. N A P I R E N D 
 
Előterjesztés a Pásztói Gondozási Központ által megküldött Szolgáltatási szerződéssel  
kapcsolatos döntés meghozatalára. 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javaslata az, hogy a szolgáltatási 
szerződést továbbra se írják alá a Gondozási központtal. Az eddig is beszedett összegeket – az 
5000 forintokat- továbbra is szedje be az önkormányzat és utalja tovább, de a Polgármester Úr 
vegye fel a kapcsolatot a Gondozási központtal, hogy kerüljük ki az Önkormányzat 
közreműködését az összegek befizetésével utalásával kapcsolatban. 
 
Bognár Balázs személyes érintettséget jelent be. 
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Turopoli Zsolt polgármester 
 
A személyes érintettség miatt szükséges dönteni, hogy Bognár Balázst a szavazásból kizárja-e 
a Képviselő-testület? 
Javaslom, hogy a képviselőt ne zárjuk ki a szavazásból. 
 
Kérdés vélemény nem volt.  
 
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Bognár Balázs képviselő szavazásban 
történő részvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   48/2015. (IV.29.) határozata 
 

A Képviselő-testület Bognár Balázs képviselőt a Pásztói 
Gondozási Központ Szolgáltatási Szerződés megkötése 
tárgyú határozat meghozatalánál a szavazásból nem zárja 
ki. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pásztói Gondozási Központtal 
történő szolgáltatási szerződés megkötésének elutasítására vonatkozó módosító 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, 
amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
   Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   49/2015. (IV.29.) határozata 
 
   A Képviselő-testület megtárgyalta a Pásztói Gondozási  
   Központ Pásztó, Sport u. 4-6. által megküldött Szolgáltatási  
   Szerződés-tervezetet, azt nem fogadja el. 

A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 
hogy vegye fel a kapcsolatot a Gondozási Központ 
vezetőjével, és folytatasson tárgyalásokat arra vonatkozóan, 
hogy a gondozottak által a szolgáltatási szerződés 5. 
pontjában meghatározott  gondozott által fizetendő díj, ne az 
Önkormányzat számlájára, hanem közvetlenül a szolgáltató 
számlájára kerüljön befizetésre. 
Kezdeményezi továbbá a Képviselő-testület, hogy a 
szolgáltatási szerződés 6. pontja, mely az inkasszó 
benyújtásának lehetőségére ad felhatalmazást kerüljön ki a 
szerződésből. 
Határidő: 15 nap 
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Felelős: polgármester 
15. N A P I R E N D 
 
Javaslat Turopoli Zsolt polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadására 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tóth Anita ügyintéző 
Előterjesztő: Balog László alpolgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt polgármester személyes érintettséget jelent be, az ülés vezetését átadja 
Balog László alpolgármesternek. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Balog László alpolgármester szavazásra bocsátja a Turopoli Zsolt szavazásban történő 
részvételének engedélyezését, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   50/2015. (IV.29.) határozata 
 

A Képviselő-testület Turopoli Zsolt polgármestert az őt 
érintő személyi kérdésben történő szavazásból nem zárja 
ki. 

Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Balog László alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   51/2015. (IV.29.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának az előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza. 
Képviselő-testülete Turopoli Zsolt polgármester 2015. évi 
szabadságolási ütemtervét a határozati javaslat 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Balogh László alpolgármester 
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1.sz. melléklet az 51/2015. (IV.29. határozathoz 

Szabadságolási ütemterv Turopoli Zsolt polgármester úr 
részére 2015 évben. (2015 évi megállapított szabadság 
mértéke: 46 nap)   

Hónap 
Tervezett szabadság 
időpontja (-tól-ig; /nap) 

Kivett 
szabadság 
mértéke 

Áthozott 
szabadság 
2014/8nap 

Január     kivett 2 nap 
Február       
Március     kivett 1nap 
Április 2015.04.30 1nap kivett 1nap 
Május 2015.05.15 1nap   

Június 
2015.06.05;;08;12;15;25-
30 8nap   

Július 
2015.07.01-13;17;24;30-

31 13nap   
Augusztus 2015.08.01-05;13-19 7nap   
Szeptember 2015.09.15-18 4nap   
Október 2015.10.1-2;21-22 4nap   
November 2015.11.11-12;26-27 4nap   
December 2015.12.28-31 4nap   
 
 
Balog László alpolgármester visszaadja a szót Turopoli Zsolt polgármesternek 
 

 
16. N A P I R E N D 
 
Javaslat pénzintézet váltásra 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag javasolja, hogy a határozati 
javaslatban foglaltaknak megfelelően az OTP-vel kösse meg az Önkormányzat a szerződést. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat  számlavezető 
pénzintézetének váltására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   52/2015. (IV.29.) határozata 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Tar Község 
Önkormányzatának pénzforgalmi számlavezetésével 
kapcsolatban a szerződést 2015. július 1-ei határnaptól az 
OTP Bank Nyrt-vel kösse meg. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
17. N A P I R E N D 
 
Javaslat létszámbővítésre, házi segítségnyújtás keretében foglalkoztatott, szociális       
gondozói feladatok ellátásra. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény 
 
Bognár Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt a határozati javaslat szerint 
elfogadásra egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, azzal, hogy a létszámbővítés 
május 18-tól legyen 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosítási javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szociális gondozói feladatok 
ellátásának teljesítéséhez szükséges létszámbővítésre vonatkozó módosított határozati 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   53/2015. (IV.29.) határozata 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális gondozói 
feladatok ellátásának teljesítéséhez szükséges 
létszámbővítésre vonatkozó javaslatot. 
 
A Képviselő-testület –tekintettel a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala NO-C/01/442-
10/2014. ügyiratszámú végzésére- 2015. május 18-tól a 
szociális gondozói feladatok ellátására létszámbővítéséről 
határoz. 
A Képviselő-testület plusz 1 fő szociális gondozó 8 órában 
történő foglalkoztatását engedélyezi, a létszámkeret 
bővítésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet a 2015. évi 
költségvetésben a tartalékkeret terhére át kell vezetni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális 
gondozói álláshely betöltésével kapcsolatos feladatokat 
végezze el. 
 
Határidő: 2015. május 4. 
Felelős: polgármester 

 
18. N A P I R E N D 
Javaslat közterületen és önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon lévő fák kivágási        
kérelem benyújtására és Szondy Györrgy út 92. szám alatti ingatlanon lévő nyilvános 
távbeszélő állomás áthelyezéséről. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Az önkormányzat tulajdonát képező Szondy György út 92. szám 663/2 hrsz-ú ingatlanon – 
Hivatal épülete előtt ….. db fenyőfának, a Szondy György út 94. szám 663/1 hrsz-ú 
ingatlanon – Posta előtt 2. db fenyőfának, a Kossuth út 4 szám előtti 392 hrsz-ú   közterületen 
3 db fenyőfának, a Zrínyi út 4 szám 789 hrsz-ú alatti ingatlanon 1 db fűzfának  a kivágását 
kezdeményezem, mert azok, méretük illetve koruk miatt veszélyesek az épületekre, illetve 
adott esetben az emberi életre. 
Ennek kapcsán kezdeményezem még a Szondy György út 92. sz. alatt lévő nyilvános 
távbeszélő állomás Szondy György út 96 sz. alá történő áthelyezését is. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti  fák kivágásának 
kezdeményezésére vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   54/2015. (IV.29.) határozata 
 A Képviselő-testület megtárgyalta, az önkormányzat  
 tulajdonában álló ingatlanokon lévő fák kivágására vonatkozó  
 javaslatot. 
 A Képviselő-testület a 
 - Szondy György út 92 szám 663/2 hrsz-ú ingatlanon 
    3 db fenyőfa, 1 db nyírfa, 5 db akácfa 
 
 - Szondy György út 94 szám 663/1 hrsz-ú ingatlanon 
    1 db fenyőfa, 1 db nyírfa 
 
 - Zrínyi út 4 szám 789 hrsz-ú ingatlanon 
   1 db fűzfa 
 
 - Kossuth út 4 szám előtti a 392 hrsz-ú ingatlanon  
   3 db fenyőfa kivágását kezdeményezi. 
 A fák veszélyességének megállapítása érdekében erdőmérnök  
 bevonását tartja szükségesnek. 
 A képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert,   

hogy a szakvéleményt szerezze be és a szakvélemény 
ismeretében indítsa meg a fák kivágásának az 
engedélyeztetési eljárását és intézkedjen a fák kivágásáról. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert, hogy a Szondy György út 92. sz. ingatlanon 
lévő nyilvános távbeszélő állomás Szondy György út 96 sz. 
elő történő áthelyezését kezdeményezze az üzemeltetőnél. 

 Határidő: június 15 
 Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
19. N A P I R E N D 
 
Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyitva tartásának és felvételi időpontjának 
meghatározására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Ágasvári Zsolt képviselő  
 
A Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
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Szabó Józsefné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést, azt a Képviselő-
testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Örökzöld Óvoda nyitva 
tartására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   55/2015. (IV.29.) 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 nyitvatartási idejét a következők  
 szerint határozza meg: 

   1. A Képviselő-testület a Tari Örökzöld Óvoda heti nyitva  
   tartását a 2014/2015 nevelési évben hétfőtől- péntekig  
   6.30 órától 16.30 óráig heti 50 órában állapítja meg. 
 2. A Képviselő-testület a 2014/2015-os nevelési évben: a Tari  
 Örökzöld Óvoda nyári nyitva tartásának ütemezést az  
 alábbiak szerint határozza meg: 
 A Tari Örökzöld Óvoda 2015. július 01 napjától- 2015. július  
 31 napjáig tart zárva. 
 3. A Képviselő-testület utasítja az óvodavezetőt, hogy az  
 óvoda nyári zárva és nyitva tartási időpontjáról haladéktalanul  
 a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket. 
 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
       Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  Tari Örökzöld Óvoda 2015/2016 
nevelési évre vonatkozó felvétel időpontra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   56/2015. (IV.29.) határozata 
 
   Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos  
   jogszabályokat figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó  
   Tari Örökzöld Óvoda, a 2015/2016 nevelési évre vonatkozóan  
   a felvétel időpontját az alábbiakban állapítja meg: 
 
   2015. május 13. nap (szerda)  8.00 és 16.00 óra 
 2015. május 14. nap (csütörtök) 8.00 és 16.00 óra 
 2015. május 15. nap (péntek) 8.00 és 16.00 óra 
 2015. május 18. nap (hétfő) 8.00 és 16.00 óra 
 2015. május 19. nap (kedd) 8.00 és 16.00 óra 
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 Az óvoda felvételi körzete: Tar község közigazgatási területe 
 Az óvodai jelentkezés helye: 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 szülők számára közzéteszi. 
 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
              Fercsik Zsuzsanna mb. óvodavezető 
 
20. N A P I R E N D 
 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló 3078 Bátonyterenye Mátyás király út 16. 
szám alatti ingatlan értékesítésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
 
Az önkormányzat - öröklés útján – tulajdonába került 3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 
16. számú ingatlannal kapcsolatban dönteni kellene, hogy mi legyen a sorsa. Az ingatlanra 
vevő jelentkezett, javaslatom az, hogy az ingatlant értékesítsük.  
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévő 
3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 16. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 
határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   57/2015. (IV.29.) határozata 
 

A Képviselő-testület kezdeményezi az 1/1 részben 
tulajdonában álló 3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 16. 
számú ingatlan értékesítését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

Kmf 
 
 
Turopoli Zsolt    Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester               j e g y z ő 
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