
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 

Iktatószám: 25-67/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 8-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2017.(V.8.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
május 8-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Javaslat a szünidei gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos kötelező feladatok ellátása tárgyában 
készült szakmai program jóváhagyására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Előterjesztés Pályázat benyújtására Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. május 2. 
 
                   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: 25-65/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 8-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2017.(V.8.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
kötelező feladatok ellátása tárgyában készült szakmai 
program jóváhagyására” című javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

Tar Község Önkormányzat a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény II.6. 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcím 
igénylésére vonatkozó Pályázati kiírás alapján a szünidei 
gyermekétkeztetés szakmai programját a határozat 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, jegyző 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. május 2. 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

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



A 64/2017.(V.8.) határozat 1. számú melléklete 

Tar Község Önkormányzata 

Szünidei gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos kötelező feladat ellátásának 

Szakmai programja 

Tar Község Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő főzőkonyhát, mely 
természetben a 3073 Tar Liget út 3. -660/3 hrsz-szám alatt található, a Morka és Ron Kft. bérli és 
üzemelteti.   A vállalkozói szerződést 2016. december 30-án módosította Tar Község Önkormányzata, 
mivel a szociális étkeztetési feladatokat 2016. április 26-a óta a Jobbágyi- Szurdokpüspöki és Térsége 
Szociális Társulása látja el. Az Önkormányzat a 3073 Tar  Liget út 3. szám alatti ingatlanon lévő 
főzőkonyhán keresztül biztosítja a szociális étkeztetést,  valamint a szünidei  gyermekétkeztetést is.  

 

A  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 13/B. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja azon hátrányos 
helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, akinek gyermeke tekintetében a hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzet az adott év 

a) szeptember 1-jén fennáll, az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés 
biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év szeptember 15-éig, 

b) május 1-jén fennáll, a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének 
lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának 
időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év május 15-éig. 

Egyidejűleg megküldi a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges 7. melléklet 
szerinti nyilatkozatot. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 
nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell számára megküldeni. A tájékoztató 
kiküldésével egyidejűleg a tájékoztató címzettjeiről értesíti a család- és gyermekjóléti szolgálatot. 
Ezen tájékoztatások határidőben megtörténtek, melynek átvételét átvételi listával tudjuk igazolni.   

A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozói szerződés tárgya a  szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítása Tar Község Önkormányzata fenntartásában lévő Tari Örökzöld Óvoda óvodásai, a  Tari 
Kodály Zoltán Általános Iskola iskolásai, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a szünidei – őszi, téli, tavaszi, nyári – 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezés biztosítása 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő  hátrányos helyzetű gyermekek és 
halmozottan hátrányos gyermekek részére.  

Ennek alapján az Önkormányzat vezetése benyújtotta a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó 
támogatási igényét.  

 



Az előzetes igényfelmérés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával történt egyeztetést 
követően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
21/C. § -ban foglaltak megfelelően Tar Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a Tar községben lakóhellyel rendelkező gyermeknek, illetve a  bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermekek részére feltéve, ha életvitelszerűen Tar község közigazgatási területén 
tartózkodik  ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
részére az alábbiak szerint: 

 • az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a óvoda zárva tartásának időtartama alatt 
valamennyi munkanapon,  

• a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon,  

• az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon.  

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő 
mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai 
végzettsége alapfokú, 

 b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményigénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges 
feltételek.  

Halmozottan hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
aki esetében az a)-c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.  

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a 
nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.  

A települési önkormányzat jegyzője minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a 
helyben szokásos módon -Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
hirdetőtábláján-, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül 
felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére. A 
nyilatkozatokat visszajuttatók részére értesítők kerültek kipostázásra, melyekről átvételi lista készült. 

 



A 2016/2017-es nevelési évben 43 családot értesítettünk arról, hogy gyermekük szünidei étkeztetésre 
jogosult. 

Az Önkormányzat a 2016/2017-es nevelési évben az őszi szünidei gyermekétkeztetést 2016. november 
2-től 2016. november 4-ig biztosította -3 munkanap.  A beérkezett nyilatkozatok alapján 52 gyermek 
részesült étkeztetésben.  

A téli szünidei gyermekétkeztetést 2016. december 22-től 2017. január 2-ig biztosította az 
Önkormányzat- 7 munkanap.  A beérkezett nyilatkozatok alapján 65 gyermek részesült étkeztetésben.  

A tavaszi szünidei gyermekétkeztetést 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig biztosította az 
Önkormányzat- 2 munkanap.  A beérkezett nyilatkozatok alapján 41 gyermek részesült étkeztetésben. 

A nyári szünidei gyermekétkeztetést az elmúlt évekhez hasonlóan tervezi megoldani az Önkormányzat 
a jogszabályban meghatározott időre.  

A szülők egyedi zárt ételhordókban szállítják  haza a meleg ételt gyermekeik számára. Az ebéd 
átvétele 11 és 12 óra között történik a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola étkezőjében. A konyha 
élelmezésvezetője vezeti az étkező gyerekek nyilvántartását az erre a célra rendszeresített étkeztetésre 
vonatkozó igénybevételi naplóban. Az átvételt a szülők aláírásukkal igazolják.  

A Morka és Ron Kft. havonta számláza le az Önkormányzat felé a gyermekek által elfogyasztott étel 
ellenértékét.  

Megmaradt étel további rászoruló gyermekeknek történő átadása nem valósul meg, mert az adagszám 
a gyermeklétszám változásához, illetve szülő/ törvényes képviselő igénybejelentéséhez igazodik. A 
módosított igényekről a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a főzőkonyha 
élelmezésvezetőjét. 

Kísérő szabadidős programok nem valósulnak meg, hiszen a szülők/ törvényes képviselők az ételt a 
kiadagolást követően hazaszállítják gyermekeik részére.  

Tar község már évek óta részt vesz a gyermekétkeztetésben. A szülők minden évben várják a 
lehetőséget. Köszönettel veszik a segítséget, a gyermekek örülnek a napi egyszeri meleg ételnek.   

Tar, 2017. május 08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 

Iktatószám: 25-66/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 8-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2017.(V.8.) határozata 

1.)Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet II.6. 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására az önkormányzat által működtetett 
saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével „c” 
alcéljára pályázatot nyújt be. 

2.)A fejlesztés megvalósulási helye 3073 Tar, Liget út 3., 660/3 hrsz. 

3.) A tervezett infrastrukturális felújítás, fejlesztés forrás összetételét az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 

Tervezői költségbecslés  Bruttó 18.471.113 Ft 

Eszközbeszerzés   Bruttó 15.672.887 Ft 

A projekt előkészítésére, tervezésére, a 
közbeszerzési eljárások lefolytatásához, a 
használatba vételhez szükséges egyéb, nem az 
építési cél megvalósításához kapcsolódó 
közvetlen engedélyek költségeire, a 
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos 
befizetésekre, díjakra és a projektmenedzsment 
költségre a támogatási összeg legfeljebb 3%-a 
fordítható.                                                                   

 Bruttó 1.056.000 Ft 

Összesen:  Bruttó 35.200.000 Ft 

Támogatás (95%):    Bruttó 33.440.000 Ft  

Saját erő (5 %): Bruttó 1.760.000 Ft  

4.) A Képviselő-testület a tervezett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, 
akadálymentesítésével kapcsolatos programot elfogadta, megvalósításhoz szükséges 



1.760.000 Ft saját erő fedezetét Tar Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a 
tartalékkeret terhére biztosítja. 

5.)A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és az önkormányzati hivatal tisztségviselőit, 
hogy gondoskodjanak a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

 

6.)A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését az alábbiak szerint hagyja 
jóvá a Képviselő-testület: 

• Program kezdete: miniszteri döntést követően 
• Program vége: 2018. december 18. 

 

7.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

             önkormányzati hivatal tisztségviselői 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. május 2. 
 
                   Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 
 
 

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

 


