
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-53/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2017.(III.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
március16-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Előterjesztés Tar Község Önkormányzata Képviselő-  
     testületének a településen működő   

vállalkozások helyi szabályairól szóló rendelet 
módosításához. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

2./ Előterjesztés Javaslat a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati hivatalban közszolgálati jogviszonyban 
álló köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 4/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 
A rendelet elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

3./ Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Pásztó Hivatásos Tűzoltóság működési 
területén működő települési önkormányzat képviselő-
testületének Tar település tűzvédelmi helyzetéről, a 
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. 

     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előterjesztő: tűzoltóparancsnok 
 
4./ Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda 2013-2018. évre 

vonatkozó továbbképzési programjának értékelésére, 
valamint a Tari Örökzöld Óvoda továbbképzési 
programjára a 2018.09.01.-2023.08.31-ig terjedő 
időszakra. 



     A határozat elfogadás: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
                               Fercsik Zsuzsanna óvodavezető 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 

5./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
     6./ Tájékoztató Tar település környezetének állapotáról 

2016. évre vonatkozóan. 
      A határozat elfogadása: egyszerű többség 
      Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
      Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
    7./ Előterjesztés Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

által kiírt Testvér-települési programok és 
együttműködések pályázat benyújtására. 

     A határozat elfogadása: egyszerű többség 
     Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
     Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
8./ Javaslat Tar Község Önkormányzata új közbeszerzési 
szabályzatának elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
9./ Előterjesztés Tar Község Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
10./ Tájékoztatás adóvégrehajtás ügyben.  
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szomszéd Adrienn adóügyi ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
11./ Előterjesztés a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
NO/TFO/46-1/2017. számú törvényességi észrevételére 
teendő intézkedés elfogadására.” 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 



Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-54/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2017.(III.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 megtárgyalta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a 
Salgótarjáni  Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 
tevékenységéről szóló  beszámolót, azt elfogadja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Nm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrőfavédelmi Kirendeltség 
     3100 Salgótarján Szent Flőrián tér 1. 
2./ Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
     3060 Pásztó Kölcsey Ferenc út 37. 
3./ Iratanyag 
4./ Irattár 
5./  hirdető tábla 

 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-55/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2017.(III.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda 2013-2018. évre 
vonatkozó továbbképzési programjának értékelésére, 
valamint a 
Tari Örökzöld Óvoda Továbbképzési programjára a 
2018.09.01.-2023.08.31-ig terjedő időszakra.” tárgyú 
javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari 
Örökzöld Óvoda 2013-2018. évre vonatkozó 
továbbképzési programjának értékelést a határozat 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari 
Örökzöld Óvoda Továbbképzési programját a 2018-2023-
ig terjedő időszakra a határozat 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: intézményvezető 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Fercsik Zsuzsanna Tari Örökzöld Óvoda vezetője 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 

 
 



 
 
 
 
 
A 39/2017. (III.16.) határozat 1. számú melléklete 

 
 

A Tari Örökzöld Óvoda  

2013-2018. időszakra szóló Továbbképzési programja megvalósításának értékelése 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint: 

„(10) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése 
előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos 
végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak. „  

Tájékoztató a Tari Örökzöld Óvoda 2013-2018.-ig terjedő időszakra vonatkozó 
Továbbképzési programjának megvalósításról, a 2013-2018.-as továbbképzési program 7. sz. 
melléklet tartalma szerint.   

Óvodapedagógus neve: Fercsik Zsuzsanna 

Tervezett és megvalósult tovább képzések. 
Új Széchenyi Terv keretében TÁMOP pályázati keretből a TINTA Tanácsadó Kft  

által szervezett továbbképzések: 

2014. 01. 27. – 2014. 01. 29. Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére - 
című TÁMOP pedagógus továbbképzés 

2013. 10. 18. –2013. 10. 20. Az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a 
hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 
TÁMOP keretében pedagógus továbbképzés 

2013. 09. 27. - 2013. 09. 27. Áldozat nélkül – Konfliktusok hatékony kezelése 
és a mediálás című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 06. 07. - 2013. 06. 09.  Nevelés a XXI. század óvodájában – 
kompetenciafejlesztés korszerű, gyermekbarát 
módszerekkel -  című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 05. 31. – 2013. 06. 04. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, 
változásmenedzsment, innováció a TÁMOP 



közoktatás-fejlesztési projektben, pedagógus-
továbbképzés 

2013. 04. 12. – 2013. 04. 14. A tevékenységközpontú pedagógiák 
alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai 
elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások 
megismertetése, amelyek a hatékony 
együttnevelést szolgálják, TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 01. 27. – 2013. 01. 29. A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére, 
TÁMOP pedagógus továbbképzés 

  Nem tervezett, de megvalósult képzés (saját költségen elvégzett)  

2014 – 2016 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Holland-Magyar 
Intézményvezető és középvezető képző 

Végzettség: intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott      
pedagógus 

Nem tervezett, de megvalósult továbbképzés: 

Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján szervezésében: 

2015. 09. 14. -2015. 11. 05.  Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Program. Köznevelési reformok 
operatív megvalósítása kiemelt projekt (TÁMOP-
3.1.15-14-2014-0001) keretében az 
„Intézményvezetők felkészítése az intézményi 
önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és 
a pedagógusminősítéshez kapcsolódó 
intézményvezetői feladatok ellátására” című 
pedagógus-továbbképzési program. Oktatási 
Hivatal szervezésében. 

 

2015. 11.20. Egységes Intézményi önértékelésről szóló 
Konferencia 

Óvodapedagógus neve: Ravaszné Széles Edit 

Tervezett és megvalósult továbbképzések:GS INTÉZMÉNYI Ó CIÁRA 

Új Széchenyi Terv keretében TÁMOP pályázati keretből a TINTA Tanácsadó Kft.  

által szervezett továbbképzések: 



2014. 01. 27. – 2014. 01. 29. Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére - 
című TÁMOP pedagógus továbbképzés 

2013. 10. 18. –2013. 10. 20. Az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a 
hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 
TÁMOP keretében pedagógus továbbképzés 

2013. 09. 27. - 2013. 09. 27. Áldozat nélkül – Konfliktusok hatékony kezelése 
és a mediálás című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 06. 07. - 2013. 06. 09.  Nevelés a XXI. század óvodájában – 
kompetenciafejlesztés korszerű, gyermekbarát 
módszerekkel -  című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 05. 31. – 2013. 06. 04. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, 
változásmenedzsment, innováció a TÁMOP 
közoktatás-fejlesztési projektben, pedagógus-
továbbképzés 

2013. 04. 12. – 2013. 04. 14. A tevékenységközpontú pedagógiák 
alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai 
elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások 
megismertetése, amelyek a hatékony 
együttnevelést szolgálják, TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 01. 27. – 2013. 01. 29. A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére, 
TÁMOP pedagógus továbbképzés 

 Nem tervezett, de megvalósult továbbképzések: 

Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján szervezésében: 

2015. október   Műhelymunka önértékelés témakörben. 

2015. 11.20. Egységes Intézményi önértékelésről szóló 
Konferencia 

Óvodapedagógus neve: Nagyné Solti AngelikaZES RENCIÁRA 

Nem tervezett, de megvalósult továbbképzések: 

Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján szervezésében: 

2015. 11.20. Egységes Intézményi önértékelésről szóló 
Konferencia 



2016. 11. 03. Műhelymunka 2016. évi Minősítési eljárásba bekerült pedagógusok részére.  

Óvodapedagógus neve: Sándor Nóra 

Tervezett és megvalósult továbbképzések:SRŐL SZÓLÓ ERENCIÁRA 

Új Széchenyi Terv keretében TÁMOP pályázati keretből a TINTA Tanácsadó Kft  

által szervezett továbbképzések: 

2014. 01. 27. – 2014. 01. 29. Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére - 
című TÁMOP pedagógus továbbképzés 

2013. 10. 18. –2013. 10. 20. Az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a 
hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 
TÁMOP keretében pedagógus továbbképzés 

2013. 09. 27. - 2013. 09. 27. Áldozat nélkül – Konfliktusok hatékony kezelése 
és a mediálás című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 06. 07. - 2013. 06. 09.  Nevelés a XXI. század óvodájában – 
kompetenciafejlesztés korszerű, gyermekbarát 
módszerekkel -  című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 05. 31. – 2013. 06. 04. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, 
változásmenedzsment, innováció a TÁMOP 
közoktatás-fejlesztési projektben, pedagógus-
továbbképzés 

2013. 04. 12. – 2013. 04. 14. A tevékenységközpontú pedagógiák 
alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai 
elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások 
megismertetése, amelyek a hatékony 
együttnevelést szolgálják, TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 01. 27. – 2013. 01. 29. A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére, 
TÁMOP pedagógus továbbképzés 

   

Nem tervezett, de megvalósult képzés (saját költségen elvégzett)  

2014 – 2016 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Holland-Magyar 
Intézményvezető és középvezető képző 



Végzettség: intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott      
pedagógus 

Óvodapedagógus neve: Nagy Károlyné 

Tervezett és megvalósult továbbképzések:ELÉSRŐL SZÓLÓ NCIÁRA 

Új Széchenyi Terv keretében a TINTA Tanácsadó Kft által szervezett továbbképzések:  

2014. 01. 27. – 2014. 01. 29. Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére - 
című TÁMOP pedagógus továbbképzés 

2013. 10. 18. –2013. 10. 20. Az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a 
hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 
TÁMOP keretében pedagógus továbbképzés 

2013. 09. 27. - 2013. 09. 27. Áldozat nélkül – Konfliktusok hatékony kezelése 
és a mediálás című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 06. 07. - 2013. 06. 09.  Nevelés a XXI. század óvodájában – 
kompetenciafejlesztés korszerű, gyermekbarát 
módszerekkel -  című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 05. 31. – 2013. 06. 04. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, 
változásmenedzsment, innováció a TÁMOP 
közoktatás-fejlesztési projektben, pedagógus-
továbbképzés 

2013. 04. 12. – 2013. 04. 14. A tevékenységközpontú pedagógiák 
alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai 
elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások 
megismertetése, amelyek a hatékony 
együttnevelést szolgálják, TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 01. 27. – 2013. 01. 29. A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére, 
TÁMOP pedagógus továbbképzés 

  

Nem tervezett, de megvalósult továbbképzések: 

Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján szervezésében: 

2015. 11.20. Egységes Intézményi önértékelésről szóló 
Konferencia 



 

Dajkák: Lőrinczné Seiben Tünde 

                                                              Baranyiné Sándor Viola 

Tervezett és megvalósult továbbképzések: EGYSÉGESÓ ERENCIÁRA 

Új Széchenyi Terv keretében TÁMOP pályázati keretből a TINTA Tanácsadó Kft  

által szervezett továbbképzések: 

 

2014. 01. 27. – 2014. 01. 29. Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére - 
című TÁMOP pedagógus továbbképzés 

2013. 10. 18. –2013. 10. 20. Az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése a 
hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 
TÁMOP keretében pedagógus továbbképzés 

2013. 09. 27. - 2013. 09. 27. Áldozat nélkül – Konfliktusok hatékony kezelése 
és a mediálás című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 06. 07. - 2013. 06. 09.  Nevelés a XXI. század óvodájában – 
kompetenciafejlesztés korszerű, gyermekbarát 
módszerekkel -  című TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 05. 31. – 2013. 06. 04. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, 
változásmenedzsment, innováció a TÁMOP 
közoktatás-fejlesztési projektben, pedagógus-
továbbképzés 

2013. 04. 12. – 2013. 04. 14. A tevékenységközpontú pedagógiák 
alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai 
elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások 
megismertetése, amelyek a hatékony 
együttnevelést szolgálják, TÁMOP pedagógus 
továbbképzés 

2013. 01. 27. – 2013. 01. 29. A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésének elősegítésére, 
TÁMOP pedagógus továbbképzés 

2014. december 6.-án az IPR pályázat keretében vettünk részt továbbképzésen, minden 
dolgozó, előítélet kezelés és drámapedagógia témában. 
 



A 2013. – 2018. évi Továbbképzésben megvalósult képzések költségeinek fedezését pályázati 
keretből, valamint saját költségen oldottuk meg, így TAR Község Önkormányzatára 
többletkötelezettség nem hárult. 
 
Tar, 2017. március 09. 
 
 
         Fercsik Zsuzsanna 
         intézmény vezető 
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1. A	Továbbképzési	program	jogszabályi	háttere		

− 2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.)  

− A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)1 

− A 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről (továbbiakban Kr) 

− 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

− 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban R.) 

− 48/2012. (XII. 12) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai –szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmi 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

	

2.	A	Továbbképzési	program	célja		

Az új jogszabályi elvárások és az előző továbbképzési időszak (2013-2018) 
végrehajtásának elemzésére építve meghatározza mindazon továbbképzési képzési 
területeket, amelyek hozzájárulnak a humán erőforrás fejlesztéséhez (hiányoznak a 
nevelőtestületben, valamint amelyeket erősíteni szükséges).  

Személyi hatálya: az intézmény nevelőtestületére, valamint felsőfokú iskolai végzettséggel 
rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak. 

Véleményezési kötelezettség: az intézmény 

Jóváhagyás, engedélyezés: munkáltató/fenntartó 

	

3. Általános	elvek		
− Intézményünkben fontos alapelv, hogy a Továbbképzési program megvalósulása során 

a szakmai alapfeladatok ellátásának biztosítása, az idő-, és költséghatékonyság 
együttes érvényesüljön.  

− A pedagógusnak hétévenként legalább egy alkalommal továbbképzésen kell részt 
vennie.  

− Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. 
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− Mentesül a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 
betöltötte az 55. életévét.2  

− A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésen, ha nincs teljesítési kötelezettsége 
illetve a már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.  

3.1. A	hétévenkénti	továbbképzés	teljesíthető:	
1. Legalább 120 tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi 
kötelezettségek teljesítésével. 

2. Az alábbi bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó képzéssel:  

− pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél, 

− a pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és 
szakképzettségnek megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet 
(mesterképzés) biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél  

− a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 
megléte esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő és oktató munkát 
közvetlen segítő munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú 
végzettségi szintet igazoló oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél 

− a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő, illetve új 
pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó, részismeret megszerzésére 
irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló 
okirat, 

− a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt 
szintű vagy felsőfokú szakképesítés, 

− az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása 
érdekében az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói 
Jogosítvány: ECDL, ECDL START vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat, 

− az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön 
kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon 
történő honosításáról szóló kormányrendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást 
igazoló okirat, 

− a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló 
okirat, valamint a felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre 
vonatkozó képzések, szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló oklevél 

− nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő pedagógus a nemzetiség nyelve szerinti 
országban, továbbá a nemzetiségek nyelvén oktató, kultúrájukat ápoló külföldi 
intézményekben nyelvi felkészítésben, valamint népismeret, ország ismeret 
oktatásával összefüggő továbbképzésben, 

− az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban, 
(ÚMFT) részt vevő intézményekben szervezett továbbképzések során szerzett 
tapasztalatok (szakmai fórumok, pedagógiai napok, bemutató órák). átadásával, a 
pedagógiai gyakorlat tapasztalatainak elemzésével, a bevált eljárások megismertetését 
szolgáló komplex, gyakorlati tapasztalatcsere útján, amennyiben az (ÚMFT) 
programjában részt vevő, a tapasztalatokat átadó (referencia) intézmény és a 
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tapasztalatokat átvevő (innovatív) közoktatási intézmény pedagógusai közösen 
szervezik meg a továbbképzést, és azon az innovatív közoktatási intézmény 
pedagógusainak legalább hetven százaléka részt vesz. 

 
A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka (30 óra) teljesíthető az alábbi 
bekezdésben foglaltak útján együttesen3: 

− gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel, 
− nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó 

tevékenységgel (önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak megfigye- 
lésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját 
gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra), 

− 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel,  
amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri, 

− a köznevelési intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében 
az érintett nevelőtestület számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, 
feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével 
történik. 

− a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe beszámító képzéseken előadóként való 
részvétellel, a képzés szervezője által kiállított igazolás alapján. 

A továbbképzés teljesítésének igazolása4: a rendelet 5.§ (4-5-6-7) bekezdése szerint.  

3.2. Továbbképzési	ciklusok	számításának	szabályai		
 Akik 1991.01.01. előtt szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak 1998.09.01.-jén 
kezdődött az első ciklus.   

• Akik 1993.01.01. után szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak 2003.09.01-jén 
kezdődött az első ciklus.   

• Aki 1991.01.01. és 1993.01.01. között szerezte első diplomáját, annak első ciklusa a 
diplomaszerzést követő 7. év szept. 1-jén kezdődött a továbbképzési ciklusa.  	

3.3. A	továbbképzésre	történő	jelentkezés	módja:	
− A pedagógus minden év március 1-jéig írásban kéri felvételét a Beiskolázási tervbe 

történő felvételre, melyre az érintett vezető március 15-ig írásban válaszol.  

− A továbbképzésbe (amennyiben az anyagi forrás biztosítható) bekapcsolódhatnak a 
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörben foglalkoztatottak is.  

− A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésen, ha már teljesítette a 120 órát, 
illetve elmúlt 55 éves, abban az esetben, ha az intézmény érdeke megkívánja, illetve 
ha az anyagi fedezet biztosítható.  
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3.4. A	program	tartalmát	meghatározó	dokumentumok.	
Az intézmény 2018-2023. időszakára szóló középtávú továbbképzési programjának 
elkészítése során az alábbi dokumentumokat vettük figyelembe. 

1. A módosított pedagógiai programban megfogalmazott alapelvek és célok különös 
tekintettel a köznevelési törvényben meghatározott prioritásokra. 

2. Az előző (2013-2018) Továbbképzési program végrehajtásának értékelése.  
3. Vezetői pályázatban leírt stratégiai fejlesztések.  

3.5. A	Továbbképzési	programban	támogatott	célok	

3.5.1.		Minőségi	 nevelés	 és	 hozzáférés	 biztosítása,	 az	 oktatási	
egyenlőtlenségek		csökkentése	

− A pedagógus tudását erősítő ismeretek, attitűdök és elkötelezettség erősítését segítő 
képzések. 

− Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák 
fejlesztése. 

− Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, ezzel kapcsolatos 
módszertani továbbképzések  

− Integrációt és inklúziót segítő képzések. 
 

3.5.2.		A	neveléshez	kapcsolódó	képzések	(a	módosított	Alapprogram5	
alapján):	

− A testi és lelki egészségre nevelés eszközrendszerének megújítása 

3.5.3.	 	A	korszerű	pedagógiai	módszerek	alkalmazásának	támogatása		

− Az óvodai nevelőmunka megújítását segítő módszertani kultúra támogatása.  
− Gyermekközpontú, differenciált tevékenykedtető módszertan alkalmazásának segítése 
− Információs, kommunikációs technológiák megismerése, alkalmazása 
4. A	továbbképzési	program	részei 

1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 
2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 
3. Finanszírozási alprogram 
4. Helyettesítésre vonatkozó alprogram  

 

4.1. Szakvizsgára	vonatkozó	alprogram	
A szakvizsgára való felkészítés megszerzése hozzájárul  

− az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, 
kiegészítéséhez,  

− a pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, 
képesség fejlesztéséhez,  
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− a pedagógus munkakörben hasznosítható az alap-és mesterképzésben szerzett 
ismeretekhez szorosan kötődő új ismeretek megszerzéséhez.  

A szakvizsgára történő felkészítésre történő jelentkezés önkéntes. Feltételeit jogszabály6 
határozza meg.  

A pedagógus a Továbbképzési program Függelékében lévő Jelentkezési lap kitöltésével jelzi 
továbbképzési szándékát minden év március 1-ig a tagintézmény-vezetőnél.  

Előnyt élvez az:  

− akik olyan szakirányra jelentkezik, amely hozzájárul a köznevelési törvényben 
biztosított munkakör betöltéséhez,  

− a vezető beosztású dolgozó: feladat ellátási hely vezetője valamint helyettese, 
(kötelező vezetőképzés megszerzéséhez) 

− akinek szükséges a továbbképzés ahhoz, hogy 7 éven belül meg legyen a szükséges 
kreditpont  

− a középvezető: munkaközösség vezető,  
− akik olyan szakvizsga területet választanak, amely növeli az intézmény munkájának 

hatékonyságát, eredményességét,  
 

4.2.	Továbbképzésre	vonatkozó	alprogram	
A pedagógusok a továbbképzési normatíva összegétől függően vehetnek részt akkreditált 
továbbképzésen. A létszám a képzések óraszámától, díjától függ. 

A továbbképzések időkerete a képzés tartalmától, mélységétől függ, de előnyben részesítjük 
azokat a továbbképzéseket, amelyek ugyanannyi időtartamban mélyebb, alaposabb 
felkészítést nyújtanak, gyakorlatorientáltak, továbbá minél kevesebb utazást igényelnek, 
mivel így időt és költségeket takarítunk meg. 

Elsőbbséget élveznek azok a pedagógusok, akik: 

− szakmai és módszertani ismereteik megújítására törekednek  
− a gyermekek nevelését hatékonyan elősegítő programokon való részvételre 

jelentkeznek (egészségnevelés: mentálhigiéné, konfliktuskezelés, önismereti-, 
életvezetési technikák elsajátítása), 

− kiemelt figyelmet igénylő gyermekek megsegítéséhez szükséges ismeretek, 
kompetenciák megszerzését vállalják fel (pl.: tehetséggondozás, gyógypedagógia, 
fejlesztő pedagógia), 

− a számítógép, az interaktív tábla használatát szeretnék elsajátítani, 
− azok a vezetők, akik vezetői feladatok ellátásához szükséges továbbképzésekre 

jelentkeznek,  
− amennyiben a pedagógus az OH, az OFI vagy olyan Uniós támogatásban részesülő 

képzést választja, amely teljesen vagy részben támogatott.  
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A továbbképzés teljesítése érdekében a - amennyiben az intézmény szakmai céljaihoz 
igazodik - ki kell használni a különböző pályázatok nyújtotta lehetőségeket illetve vagy 
más intézmények, civil szervezetek ez irányú felajánlásait! 

Az intézményvezető a fenti elvek alapján bírálja el, kik kerülhetnek be az éves Beiskolázási 
tervbe, figyelembe véve azt is, hogy a továbbképzések a pedagógus kötelező óráinak, 
foglalkozásainak megtartását a legkevésbé akadályozzák. 

4.3.		 Finanszírozási	alprogram	a	szakvizsgához	és	a	
továbbképzésekhez	kapcsolódóan		

A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes7. 

A munkáltató, a fenntartó, a központi költségvetés hozzájárul a szakvizsgára történő 
felkészítés és továbbképzés költségeihez. 

A költségvetés által biztosított hozzájárulás tervezését, felhasználását az alábbi prioritások 
határozzák meg:  

− A továbbképzés részvételi díjának támogatása (legfeljebb 80%-ban). 
− Egyéb költségek: utazási költségtérítés, szállásköltség, étkezés, regisztrációs díj, stb. – 

amennyiben az anyagi fedezet biztosítja. 
 

Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez – a 
rendelet8 alapján – hozzá kell járulni, legalább a köznevelési intézményben az adott évben 
helyettesítésre egy személyre átlagosan fordított összeggel.  

A költségek kifizetésére vonatkozó belső szabályok: 

− helyettesítések kifizetése a helyettesítő óradíja szerint, 

− a tanfolyam díja (80 %) a képzést végző szervezet számlája alapján, 

− szállásköltség – számla alapján (elsősorban kollégiumi elhelyezés), 
− utazási költségtérítés – benyújtott menetjegy alapján, saját gépkocsi használat esetén a 

vonatkozó jogszabályok szerinti számolható el. 
Minden további esetet a 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § szabályoz. 

4.4.	Helyettesítési	alprogram	a	szakvizsgához	és	a	továbbképzéshez	
kapcsolódóan		

− Alapelv a költségtakarékosság: a továbbképzés lehetőleg minél kevesebb távollétet 
igényeljen az érintett kolléga részéről. 

− A pedagógusnak a jogszabály szerint szabadidőt kell biztosítani, melyet - amennyiben 
lehetséges - munkaszervezés ésszerűsítésekor  vesszük figyelembe.  

                                                
7  277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 16.§ (1) 
8  277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 17. § (3) bekezdése 
 



− A képzésen résztvevő, távollévő dolgozó(k) helyettesítéséhez szükséges költségek 
tervezését - a fenntartó engedélyével - csak nagyon indokolt esetben  tervezzük.  

− A helyettesítés a pedagógiai munkában a lehető legkevesebb fennakadást okozza, a 
szakmai munka színvonala ne csökkenjen. A távollévő pedagógushelyettesítése a 
csoportbeli váltótárssal vagy közös megegyezés alapján más csoport 
óvodapedagógusával történik.. 

− Az intézmény vezetője hozzájárul a „szívességi alapon” megoldott helyettesítéshez. 

ZÁRADÉK 

A módosított Továbbképzési program életbe lépésének időpontja: 2018. szeptember 1.  

Amennyiben jogszabály módosítás indokolja, a Továbbképzési program a jelzett időszakon 
belül módosításra kerül.  

 



NYILATKOZAT 

Nevelőtestületi elfogadásról 

 

A Tari Örökzöld Óvoda 2018-2023. időszakra szóló Továbbképzési programját a 

nevelőtestület megismerte, az abban foglaltakat elfogadta.  

 

Tar, 2017. március 09. 

 

 

……………………………………….. 

intézményvezető 

 

 

A fenntartó jóváhagyásának határozatszáma:……………………………… 



FÜGGELÉK 

A	TOVÁBBKÉPZÉSI	PROGRAM	FORMANYOMTATVÁNYAI		
1. sz. Beiskolázási terv (277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 6. § (2) bekezdése) 

2/A sz. Jelentkezési lap szakvizsgára (277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 6. § 
(5) bekezdése) 

2/B sz. Jelentkezési lap továbbképzésre/mesterképzésre (277/1997. (XII. 
22.) kormányrendelet 6. § (5) bekezdése) 

3. sz. Értesítés a Beiskolázási tervbe történő felvételről (277/1997. (XII. 22.) 
kormányrendelet 6. § (6) bekezdése) 

4. sz. Értesítés a Beiskolázási tervbe történő felvétel elutasításáról 
(277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 6. § (6) bekezdése) 

5. sz. A hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya 
alá tartozó dolgozók nyilvántartása (277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 19. § 
(2) c) pontja) 

6. sz. A szakvizsga/mesterfokozat és a továbbképzések egyénenkénti 
nyilvántartása (277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 19. § (2) d); e) pontja) 

7. sz. A Továbbképzési program megvalósításának értékelése 

 

 



T A R I  Ö R Ö K Z Ö L D  Ó V O D A  
 

B e i s k o l á z á s i  t e r v e  
a …………-es nevelési év 

 

 

 

Készítette: ……………………………….. 

 

 

 

PH. 

 

 

 

 

 ....................................................... 

              Intézményvezető 

 

 

Elfogadva: …………………………………. 

 

Melléklet:  

Kitöltött jelentkezési lapok  

Értesítések a Beiskolázási tervbe történő felvételről 

 

 



TÁMOGATANDÓ TOVÁBBKÉPZÉSEK (A 2018-2023-as időszakra szóló Továbbképzési 
program szerint)  

A Pedagógiai programban megfogalmazott célok eléréséhez, továbbá a pedagógiai kultúra 
megújításához szükséges támogatandó továbbképzések alábbi fő területeit preferáljuk.  

1. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek, az oktatási egyenlőtlenségek 
csökkentése 

2. ……………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………….. 
 

Helyettesítés és finanszírozás a Továbbképzési program elvei szerint, valamint egyénenként 
az „Értesítés a Beiskolázási tervbe történő felvételről” c. mellékletekben. 

A 2018-2023-as tanévben a Beiskolázási tervbe bekerült pedagógusok:  

Résztvevő neve A képzés megnevezése A képzés időtartama A képzés helyszíne 

    

    

    

Mellékletek:  

Kitöltött jelentkezési lapok (…. db) 

Értesítés a Beiskolázási tervbe történő felvételről (…. db) 

Beiskolázási terv költségvetése  
 
Pedagógus továbbképzés normatívája 2018. - ra      ……… Ft 

Az előző évi feladattal lekötött maradvánnyal együtt összesen    ……… Ft 
 

Pedagógus neve Tandíj/Rész-vételi díj Útiköltség Helyettesítés 

    

    

Összesen    

Összes költség    
Tar, …………………………. 

intézmény-vezető 
2/A sz. melléklet  



J e l e n t k e z é s i  l a p  S z a k v i z s g á r a  

Név:  

Születési adatok:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

Munkahelye:  

Munkaköre:  

Alapképzésben szerzett végzettsége, 
szakképzettsége: 

 

Legutóbbi továbbképzés(ek): 
(megnevezése, időtartama az 
aktuális hét éves ciklus kezdetétől) 

 

 

 

 

A szakvizsga/mesterképzés megnevezése: 

Helyszíne:  

Időtartama:  

Várható kezdő és befejező időpont:  

Várható távollét ideje: (ütemezése: 
(hány alkalommal, mely napokon) 

 

Hasznosíthatóság: 
 
 

 

  

 

 

Kelt: ……………………, 20… év ……………………..hó ………nap 
…………………………………. 

aláírás 



2/B sz. melléklet 

J e l e n t k e z é s i  l a p  p e d a g ó g u s  t o v á b b k é p z é s r e  
( M E S T E R K É P Z É S R E )  

Név:  

Születési adatok:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

Munkahelye:  

Munkaköre:  

Végzettsége(i):  

Legutóbbi továbbképzés(ek): 
(megnevezése, időtartama az 
aktuális hét éves ciklus kezdetétől)  

 

 

 

 

A továbbképzés megnevezése: 

Helyszíne:  

Időtartama:  

Várható kezdő és befejező időpont:  

Várható távollét ideje: (ütemezése: 
(hány alkalommal, mely napokon) 

 

Hasznosíthatóság: 
 
 

 

  

 

 

Kelt: ……………………, 20… év ……………………..hó ………nap 

…………………………………. 

aláírás 



3. sz. melléklet 

ÉRTESÍTÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRŐL 

 

 

Tisztelt ……………………………………….! 

Örömmel tájékoztatom Önt, hogy az intézményvezetés döntése értelmében bekerült a(z) 

…………………….tanév Beiskolázási tervébe, 

melynek értelmében részt vehet a  

 ………………………………………………………………………………… 

Szakvizsgán, továbbképzésen. 

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy a képzéssel kapcsolatosan az alábbi kedvezményeket és 
juttatásokat tudom biztosítani az Ön számára: 

− A 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése szerint a központi 
költségvetés által biztosított normatív hozzájárulás terhére a részvételi díj 80 %-át. 

 
 

Kelt: ………………………………………………………… 

 

 

     
  …………………………………. 
  intézményvezető 
  
 
 

P. H. 
 



4. sz. melléklet 

ÉRTESÍTÉS BEISKOLÁZÁSI TERVBE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL 
ELUTASÍTÁSRÓL 

 

Tisztelt ……………………………………….! 

Sajnálattal tájékoztatom Önt, hogy az intézményvezetés döntése értelmében nem került be 

a(z) 

…………………….tanév  

Beiskolázási tervébe. 

Az Ön által megjelölt 

……………………………………………………………………………. 

továbbképzésen/szakvizsgán való részvételhez nem áll módomban biztosítani a 277/1997. 

(XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdésében és 17.§ - ában meghatározott 

kedvezményeket és juttatásokat. 

 

Indokaim az alábbiak: 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

 

Kelt: …………………………………… 

     
  ………………………… 
  intézményvezető  
 
 

P. H. 
 



5. sz. melléklet 

A	 HÉTÉVENKÉNTI	 TOVÁBBKÉPZÉSRE	 VONATKOZÓ	
RENDELKEZÉSEK	HATÁLYA	ALÁ	TARTOZÓ	DOLGOZÓK	

nyilvántartása: 2018-2023. 

 

Tari Örökzöld Óvoda 

 

 

Ssz. Név Születési idő 

1.    

2.    

3.    

4.    

   



6. sz. melléklet 

Szakvizsga, mesterfokozat és egyéb pedagógus továbbképzésben résztvevők 
nyilvántartása  

 

Sor-
szá
m 

Pedagógus 
neve 

Továbbképzést 
végző 
intézmény 
neve, címe 

A továbbképzés A 
továbbképzés 
teljesített 
óraszáma 

Megnevezése 
Tényleges 
teljesítésének 
időpontja 

1.      

      

      

      



7. sz. melléklet 

A Tari Örökzöld Óvoda 2018-2023. időszakra szóló Továbbképzési programja 
megvalósításának értékelése 

 

S. 
sz. Pedagógus 

neve, 
munkaköre 

Tervezett továbbképzés Megvalósult továbbképzés 

Tényleges 
költség 

A költségek 
fedezete 

 megnevezése 
Tervezett 
teljesítés 
időszaka 

megnevezése 
Tényleges 

teljesítés időszaka 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

        

 
 

 

 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-56/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2017.(III.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 
polgármester szabadságáról és a két ülés között végzett 
munkáról szóló tájékoztatót, valamint az 5/2017.(I.18.), 
7/2017.(I.18.), 8/2017.(I.18.), 15/2017.(I.18.), 
16/2017.(I.18.), 21/2017.(I.18.), 23/2017.(II.2.), 
24/2017.(II.2.) határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-62/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2017.(III.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakóhely 
környezeti állapotáról 
szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal 
tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2017. április 03. 
Felelős: polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tar Község Honlapja 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-57/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2017.(III.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ” Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által kiírt Testvértelepülési programok és 
együttműködések pályázat benyújtására” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési 
programok és együttműködések” c. pályázati felhívása 
értelmében, Magyarország és a Kárpát-medence magyarok 
lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok 
ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok 
és együttműködések támogatására pályázatot nyújt be a 
„Bajsa - Tar testvér-települési kapcsolatok elmélyítése” 
címmel 2.500.000.Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint 
összegben. 
2./A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, 
hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos további 
intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy a 
pályázat a pályázati felhívás értelmében az előírt 
határidőre és tartalommal megérkezzen a kiíróhoz. 
Határidő:  pályázati felhívás értelmében 
Felelős:   polgármester 

 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
   A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 

Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                                   ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pályázati anyag 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     _________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-58/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2017.(III.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ”Tar Község Önkormányzata új 
közbeszerzési szabályzatának elfogadására” vonatkozó 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési 
Szabályzatot elfogadja és eljárásaiban azt alkalmazza, a 
korábbi szabályzatot ezzel egy időben hatályon kívül 
helyezi.  

2./ A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit az 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzattal kapcsolatos 
további teendők elvégzésére. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester   

              Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 

                 Kis Zsoltné 
                                     ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-59/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2017.(III.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tar Község Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének elfogadására” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési szabályzat 17.§-a szerint elfogadja Tar 
Község Önkormányzatának – a közbeszerzésekről szóló 
2015.évi CXLIII. Törvény alapján összeállított - 2017. évi 
közbeszerzési tervét. 

2./ A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit az 
elfogadott 2017. évi közbeszerzési terv további teendőinek 
elvégzésére. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester   

              Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 

           Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 

 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-60/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2017.(III.16.) határozata 
A Képviselő-testület megtárgyalta az adó-végrehajtási  
tevékenységről szóló tájékoztatót, azt elfogadja. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. április 6. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 
 
 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szomszéd Adrienn adóügyi ügyintéző 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-51/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-án megtartott 
rendes üléséről készült 6.sz. jegyzőkönyvéből 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2017.(III.16.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „ A Nógrád Megyei Kormányhivatal 
NO/TFO/46-1/2017. számú törvényességi észrevételére 
teendő intézkedés elfogadására ” tárgyú előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozza: 
1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében feladat-
ellátási szerződést, majd a későbbiekben társulási 
megállapodást kíván kötni a Salgótarján és Térsége 
Önkormányzatainak Társulásával érintett szerv 
válaszától függően. 
2./A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőit hogy a 
döntéséről értesítse a Nógrád Megyei Kormányhivatalt.  
Határidő: értelemszerűen. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester   
              Molnárné Dr. Kontra Bernadett jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. március 20. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                                    ig.üi. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály Salgótarján 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 
 


