
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-88./2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2017.(V.30.) határozata 
1./ Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének 3.sz. módosítására. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Bedőné Bózsár Zsuzsanna 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
2./ Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének teljesítéséről. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette:Bedőné Bózsár Zsuzsanna 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
3./ Javaslat Család és Gyermekjóléti Szolgálat (3073 
Tar, Szondy György út 55.) 2016. évről szóló 
beszámolójának elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tari Miklós László Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
4./ Értékelés a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról 2016. évre vonatkozóan. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Tóthné Juhász Erika szociális ügyintéző 
Tari Miklós László Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
családsegítője 
5./ Javaslat a fogorvosi ügyeleti ellátás feladat-ellátási 
szerződésének megkötésére a Salgótarján és Térsége 
Egészségügyi- Szociális Központjával. 
A határozat elfogadása: minősített többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
6./ Javaslat a 2016. évi közbeszerzési beszámoló 
elfogadására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
7./ Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége 2016.  



évben végzett munkájáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
 Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző 
 Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
8./ Javaslat a „Tar Legszebb portái” és „Fotózd a 
faludat” című pályázat kiírására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő:  Turopoli Zsolt polgármester 
9./ Háziorvosi beszámoló a feladat-ellátási szerződés 
alapján. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Dr. Román Kinga háziorvos 
10./ Tájékoztatás a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Törvényességi  
Felügyeleti Osztály NO/TFO/8-444/2017 számú Tar 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
10/2012. (V.22.)  anyakönyvi tárgyú rendeletével 
kapcsolatos törvényességi felhívásáról. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
11./ Javaslat Dr. Bakonyi Tibor birtok összevonási célú 
földcserére vonatkozó kérelmének elbírálására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző, Tóth Anita 
igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
12./ Tájékoztatás adóbehajtás ügyben. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Szomszéd Adrienn adóügyi előadó 
Előterjesztő: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. június 22. 
                  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: 25-89/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2017.(V.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat Évértékelő beszámolóját a 
határozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadta. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
 
Tar, 2017. június 22. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 

         Kis Zsoltné 
                              ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tari Miklós László 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

A 76/2017.(V.30.) önkormányzati határozat 1.sz. melléklete 

Évértékelő beszámoló 2016. évről 

Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi 
ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó 
eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a 
prevenciót, elősegítve ezzel az 1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) 
alapelveinek és céljainak megvalósulását. 

A gyermekjóléti szolgálat szervezeti kerete: 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat önálló formában működött.  

Személyi feltételek: 

Az elmúlt év során a törvényv változásoknak megfelelően Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzata, mint gesztor település Család és Gyermekjóléti Szolgálata látja el a 
családsegítői alapszolgáltatási feladatokat, Szurdokpüspöki, Tar, Alsótold, Kozárd 
települések tekintetében. 

A családsegítő képesítése: 
 1 fő családsegítő Szociálpedagógus végzettséggel rendelkezik.  

Tárgyi feltételek: 

A szolgáltatás biztosítására és a családsegítő munkájának végzésére a településeken nyitva 
álló helyiségek 3064. Szurdokpüspöki, Szabadság út 41, 3064. Szurdokpüspöki Szabadság út 
220,, 3073. Tar, Szondy György út 55,, 3069. Alsótold, Szabadság út 6, 3053. Kozárd, Fő út 
12. A kliensfogadás két településen minimális, ezért Alsótold és Kozárd települési 
önkormányzatok esetében az ügyfélforgalom az önkormányzatok által biztosított 
helyiségekben történik.  

A helyiség a személyes segítő munkára, valamint szakmai megbeszélésekre maximálisan 
alkalmas. Technikai feltételek megfelelőek, saját számítógép, nyomtató, mobiltelefon, 
internet elérhetőség, valamint az önkormányzat saját infrastruktúrája segíti a családsegítő 
munkáját. A családlátogatásokat a családsegítő saját gépjárművével oldja meg.   

Ellátottak köre: 

- A társult településeken a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a település 
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatását. A településeken különös 
tekintettel a 0-18 éves korosztályra. 

 

A Család és Gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető: 



- Önként mindazok körében, akik a család és gyermekjóléti szolgálathoz 
fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma 
megszűnjön. 

- Jelzőrendszer jelzéseit követően a család és gyermekjóléti szolgálat 
kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. 

- Hatóság által kötelezett formában. 
 

 

Illetékességi terület: Szurdokpüspöki Község valamint a társult települések Tar, Alsótold, 
Kozárd községek közigazgatási területe.  

Szurdokpüspöki statisztikai adatai: 

 

Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 1903 

0-18 éves lakosok száma 269 

  

 

Tar statisztikai adatai: 

 

Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 1913 

0-18 éves lakosok száma 358 

  

 

Alsótold statisztikai adatai: 

 

Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 239 

0-18 éves lakosok száma 19 

  

 



 

Kozárd statisztikai adatai: 

 

Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 169 

0-18 éves lakosok száma 26 

  

 

A demográfiai adatok azt mutatják, hogy a fiatalok későbbi házasodása és terjedő 
gyermektelensége, illetve az egy gyermek vállalása tartósnak ígérkezik a következő 
évtizedben is. A már tapasztalható, felgyorsuló „elöregedési” folyamat az ifjúság 
szükségleteinek még fokozottabb figyelembe vételével és a fiatal családok preferálásával 
kismértékben mérsékelhető. 

A négy település lakónépességének és állandó népességének száma mérsékelt csökkenést 
mutat az elmúlt egy évtizedben, kiemelten a 0-9 éves korcsoportba tartozó gyermekek 
számában. Vannak ugyan magasabb születésszámú évek, de összességében negatív trendet 
tapasztalunk. 

A CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI MUNKÁJA 

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. 

1. Szolgáltatási feladatok: 
Általános és speciális segítő szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és 
eszközrendszerének felhasználásával az egyének, családok, közösségi csoportok jólétének 
elősegítésére irányul, elősegítve fejlődésüket, szociális környezetükhöz való 
alkalmazkodásukat. Tevékenységi köre: személyes segítségnyújtás egyéni és csoportos 
technikák alkalmazásával, ellátások illetve szolgáltatások közvetítése, szervezési tevékenység, 
közösségfejlesztés.  

2.  
A szolgálat feladatai a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében: 

- a gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése  

- tanácsadás (egészségügyi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, nevelési, 
stb. problémák esetén) 

- hivatalos ügyek intézésének segítése  
- kérelmek írása, kérvények kitöltése, továbbítása  
- közvetítés más intézmények, szakemberek felé  



- munkahelykeresés 
- a gyermek, illetve a szülő tájékoztatása az igénybe vehető jogi képviselet 

lehetőségeiről 
- hatósági beavatkozás kezdeményezése  
- javaslatkészítés gyermekvédelmi intézkedés megtételére  
- a településen élő gyermekek és családok szociális helyzetének folyamatosan 

figyelemmel kísérése 
- a gyermek panaszának meghallgatása, annak orvoslása érdekében a szükséges 

intézkedések megtétele 
- szociális válsághelyzetben lévő segítése, tájékoztatás az egészségi intézményeknél 

elhelyezett inkubátorokról, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe 
vehető ellátáshoz való hozzájutás megszervezése, tájékoztatás arról, hogy a szülő 
hozzájáruló nyilatkozatot tehet a gyermek örökbeadásához 

- gondozási-nevelési terv készítése 
A családsegítés feladata a kliens problémamegoldó és kezelő képességének 
erősítése, képessé téve a klienseket a rendelkezésre álló segítő szolgáltatások, 
erőforrások önálló mozgósítására. A szolgálat az esetkezelést családra, egyénre 
vonatkozó gondozási terv alapján, személyes kapcsolattartás keretei között végzi. 
A családsegítés központi feladata, hogy elősegítse egyének, családok, csoportok és 
környezetük között az együttműködést, a társadalmilag elvárt szabályoknak 
megfelelő együttélést 

A településen: 

Szolgáltatási feladatok típusa: Esetek száma: 

információnyújtás 25 

tanácsadás  10 

Családlátogatás 12 

közvetítés más szolgáltatásba 8 

hivatalos ügyek intézése 44 

Összesen: 99 

 

3. Szervezési feladatok: 
a) Prevenciós célú és a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló programok szervezése. 

Aktívan részt veszek a települések szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának 
alakításában. Továbbá a településeken a prevenciós célzatú a szabadidő hasznos eltöltésére 
irányuló programok szervezésében 

 Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése. 

A gyermekjóléti szolgáltató veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet. 
Tagjai: védőnők, gyermekorvos, oktatási-nevelési intézmények gyermek és 
ifjúságvédelmi felelősei, rendőrség, egyház, de a szolgálat feladata a nem állami 



szervek és magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A 
jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgáltató felé, ha a 
gyermek veszélyeztetettségét észlelik. 

 

Honnan jött a jelzés? Esetek száma: 

egészségügyi szolgáltató 18 

Családsegítő 

és gyermekjóléti szolgálat  

1 

nevelési-oktatási intézmények 23 

önkormányzat (jegyző)  0 

Ügyészség Rendőrség  jelzés 0 

Összesen: 42 

 

A szolgáltató folyamatos kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival esetmegbeszélések, 
esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések formájában.  A megbeszéléseken 
feltárják a veszélyeztetettséget, előidéző okokat és ezek megoldására közösen tesznek 
javaslatot. A család és gyermekjóléti szolgálat fontos feladata az intézményekkel való 
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A jelzőrendszer tagjai 
kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése 
érdekében.  

 

Megbeszélés típusa Száma: 

Szakmaközi megbeszélés 8 

Jelzőrendszeri megbeszélés 5 

Összesen: 13 

 

4. Gondozási feladatok: 
a) Alapellátásban történő gondozás: Önkéntesen veszi igénybe a lakosság, mert 

ismerik a szolgáltató tevékenységet, vagy jelzés esetén a családsegítő felveszi a 
kapcsolatot a családdal. Felkínálja a szolgálat segítségét. Ha a család elfogadja a 
segítséget, elindul a családsegítés, megállapodás kötése, ki milyen feladatot vállal 
a probléma megoldása érdekében. 



b) Védelembe vétel: Ha nem fogadja el a család a szolgálat segítségét, akkor a 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz a Család és Gyermekjóléti 
Központ felé a gyermek védelembe vételére. A gyámhatóság esetmenedzsert 
rendel ki, határozatban rendeli el a családgondozást, a szolgáltatás igénybevételét, 
az esetmenedzserrel és a szolgálattal való együttműködést.  

c) Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti családjában végez 
családgondozást. Az esetmenedzserrel együttműködve segítséget nyújt a 
szülőknek abban, hogy személyükben, életvitelükben, változtatni tudjanak, hogy 
meg tudják teremteni a megfelelő lakáskörülményeket és anyagi biztonságot, 
hogy gyermekeiket ismét saját családjukban nevelhessék. 

d)  
Gondozási esetek típusa Gyermekek száma 

alapellátás 31 gyermek 

családsegítés 4 felnőtt 

  

Összesen: 35 személy 

 

Felmerülő problémák 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat gondozási eseteiben hátrányos és veszélyeztetett 
családokkal, gyermekekkel találkozik. A gyermekek veszélyeztetettségének okai egyrészt a 
családok anyagi helyzetére vezethetők vissza. Sokan küzdenek anyagi problémákkal.  A 
mindennapos megélhetési gondok miatt a családok túlzott mértékben vállalnak kölcsönöket, 
mert azt hiszik így könnyebb lesz az életük, de az anyagi bizonytalanság csak tovább 
fokozódik. Közüzemi számláikat nem tudják fizetni, így a szolgáltatások kikapcsolásra 
kerülnek. Nagyon sok családban alakul ki családi-kapcsolati konfliktus, veszekedés, 
amelyeknek folyamatos szemtanúi, illetve résztvevői a családban élő gyermekek. Ilyenkor 
elsősorban a szülők között folynak viták, de gyakran a gyermekek válnak másodlagos 
áldozatokká. A családi viszályoknak gyakran kiváltó oka az alkoholos befolyásoltság, 
melynek gyakori következménye az agresszív viselkedés.  A gyermekbántalmazás minden 
formája károsan befolyásolja az egészséges személyiségfejlődést. Vannak olyan szülők, akik 
olyan súlyos formában bántalmazzák gyerekeiket, hogy életre szóló nyomot hagynak a 
lelkükben. Évről évre visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. 2016-ban 12 
gyermek volt érintett a problémában, de volt olyan gyermek, akiről több esetben is érkezett 
jelzés. A családsegítés hatására némi javulás mutatkozik az iskolába járási morál területén, de 
még mindig előfordulnak olyan tanulók, akik kötelezettségeiket időnként megszegik, sajnos 
fölerősödött a helyi Tari Kodály Z. Általános Iskolai hiányzások száma.  
A jelzőrendszer tagjainak beszámolóiból kitűnő főbb adatok, elsőként az igazolatlan iskolai 
mulasztások egyre növekvő mértékét az iskolai viselkedés a szülői felelősségvállalás 
fontosságát az iskolai rendszer hibáit a gyermekek tanítási és nevelési nehézségeit, mint 
problémákat mondta el ismertette az iskola létszámát a gyermekek szociális helyzetét, az 
iskola tanulóinak létszáma 105 gyermek. Ebből beilleszkedési- tanulási-magatartási 
nehézséggel küzdő 22 gyermek, hátrányos helyzetű 4 gyermek, halmozottan hátrányos 
helyzetű 76 gyermek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 80 gyermek. 



Közoktatási intézmények jelzése alapján 10 gyermek lett figyelmeztetve 10 órát meghaladó 
igazolatlan hiányzás miatt, 2 gyermek védelembe vételére került sor 50 igazolatlan tanórát 
meghaladó hiányzás miatt.  

Tari Örökzöld Óvodába 2016/ 2017 nevelési évben átlagosan 53 fő volt beíratva, ebből 23 
gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek 22 fő. Hátrányos Helyzetű gyermekek száma 1 fő.  Az óvodába 53 gyermek 
gondozását nevelését végzik ebből 48 gyermek ellátása ingyenes, 5 gyermek térítési díjat 
fizet. 

A 2016. évi Védőnői beszámoló alapján, 0-6 éves korosztályból kerülő gondozottak létszáma 
131. gyermek, ebből 44. olyan, aki fokozott gondozást igénylő, továbbá  a várandós anyák 
száma 6 fő, ebből 2 fokozott gondozást igénylő. 

Az Önkormányzat Szociális és Gyámügyi Főelőadói beszámolójában a település demográfiai 
mutatói 1913 fő a bejelentett lakosok száma, ebből a 0-18 éves korosztály 358 főt tesz ki. 
2016-ban 31fő halálozott el és 21gyermek született.  
Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása:  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- óvoda, iskolai menzán étkező gyermekek étkezési térítési díjának támogatása 

- települési támogatás melyet a 18. életévüket be nem töltött gyermekek szülője részére nyújt 
az Önkormányzat, a gyermekek (tanszer és tankönyv természetbeni támogatására). 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

- gyermekjóléti szolgáltatás  

 2016-ban, 119 gyermek részére lett megállapítva rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 
Összesen 144 gyermek részesül gyermekvédelmi kedvezményben. Halmozottan hátrányos 
helyzetű 113 fő, hátrányos helyzetű 6 fő. A helyi általános iskolában, a 2016/2017 nevelési 
évben 105 tanuló nevelését, oktatását végezték. Az iskolás gyermekek 50%-a részesül 
rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben. Az iskolai menzát 89 gyermek vette igénybe, 
ebből 78 gyermek ingyenes, 3 gyermek 50%-os mértékű térítési díj befizetése mellett, 
természetbeni ellátásként kapta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A szünidei 
gyerekétkeztetésben 83 gyermek számára biztosított az Önkormányzat egyszeri meleg 
étkezést, ez mellett szabadidős tevékenységek szervezését is folyamatosan biztosította az 
Önkormányzat, a családsegítő és a művelődésszervező aktív bevonásával.  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala Gyámügyi osztálya felkérésére 
folyamatosan végzünk környezettanulmányozást, ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos 
jegyzőkönyvezéseket, leltározásokat, különféle gondnoksági gyámi ügyek felülvizsgálatával 
kapcsolatban.  

 A mindennapjainkban egyre inkább jelen vannak a deviánsviselkedésű gyermekek, melynek 
hátterében gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja áll.  
Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők sem következetesek, 
elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközik. 



További problémát jelent a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés 
és a helytelen nevelési attitűdök kapcsolattartási problémák. 

Lezárt esetek mutatói: 

Megszűnés okai: Gyermekek 
száma 

Átmeneti nevelés megszűnt (veszélyeztetettség 
megszűnt) 

0gyermek 

A probléma megoldódott 0 gyermek 
Tankötelezettségi kor betöltése 0 gyermek 
Elköltözés (illetékesség megszűnése) 0 gyermek 
Nagykorú lett 0 gyermek 
Összesen: 0 gyermek 

 

A statisztikai adatok zárása után szeretném megemlíteni azt a problémát, amiben már 
mindenkitől érkezett jelzés, és egyet is értünk a dolog kiemelt fontosságában és a probléma 
súlyosságában, de nem sikerült még továbbra sem eredményt elérni, higiéné, egészségügyi, 
igazolatlan iskolai mulasztási problémák, egyéb családi problémák. Az év folyamán 
rendszeresen visszatérő probléma volt a szegénység és az ebből adódó támogatási 
lehetőségek. Több olyan családot is ismerünk, akik a lakáshitelük, munkahely elvesztés miatt, 
kerültek súlyos válságba.  Szociális szempontból azért olyan fontos kérdés ez, mivel egyre 
jobban elszegényednek a családok, és úgy gondolják, hogy inkább nem szülnek gyermeket, 
mivel nem tudják nekik biztosítani a számukra elfogadható körülményeket. A szegény és 
rászoruló családok helyzetén az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátási formák 
segítségével próbál enyhíteni. A támogatások formáinál azt is figyelembe kell venni, hogy a 
lehetőségek igen szűkösek és ráadásul nem is mindig az kapja a megfelelő támogatást, aki a 
legjobban rászorulna, itt újra csak föl szeretném hívni a jelzőrendszer tagjainak a figyelmét az 
ez irányú jelzések fontosságára, mivel így esetleg egy kicsit célirányosabb lehetne a 
támogatás, és talán több ténylegesen rászoruló részesülne valamilyen támogatási formában.  

A jövőről és a ránk váró feladatokról néhány mondat. A Család és Gyermekjóléti szolgálat 
üzemeltetése, 2016.januárjától újra változott, a hozzá kapcsolódó feladatok kidolgozása 
megtörtént,(ügyfélfogadás helye, ideje stb.). Már több esetben is tapasztaltam, hogy nagy 
szükség lenne minél több prevenciós tevékenységre is a családok segítése érdekében. Mivel a 
megélhetési és családfenntartási képességeiket egyre többen elvesztik (nincs jövedelem, 
alkohol szenvedély betegségek stb.) amiben egy jól működő projekt, képzett családsegítő sok 
esetben hatékony segítséget tudna nyújtani. Ezért még nem lehet egy komplex egésznek 
mondani a szakmai tevékenységet, mivel a család és gyermekjóléti szolgáltatás egy szervező, 
gondozó szolgáltatási és prevenciós feladatokat ellátó tevékenységnek kellene, hogy legyen. 
Itt kell megemlíteni, hogy a faluban még nem működik a helyettes szülői szolgálat, és a 
gyermekek napközbeni ellátása is csak részben megoldott mivel az iskolai szünetekben ez a 
szolgáltatás is szünetel, szabadidős tevékenységek hiánya is problémát jelent, de szeretném 
megemlíteni, hogy a helyi sportegyesület megalakulásával már valamelyest javult a fiatalok 
szabadidős foglalkoztatása. Nagy szükség lenne a fiatalság körében egy olyan helyiség 



biztosítására, ahol kötetlenül összejöhetnek, beszélgethetnek, kulturált módon 
szórakozhatnak.   

 Én úgy érzem, hogy a most felsorolt hiányosságok és problémák nem egyediek és nem is 
megoldhatóak egy tollvonással, de több pozitív irányú feladat is elindult a szociális ellátások 
fejlesztésére, ennek ellenére szükségesek és fontosak lennének a szociális szolgáltatások 
hatékony biztosítása a családok szociális biztonsága érdekében. 

De a negatívumok után ejtsünk pár szót az eredményekről is: A feladatok tekintetében 
változott a feladatmegosztás a védelembe vétel és a hatósági feladatok átkerültek a 
központhoz, estmenedzser segíti a munkánkat.  Az irodában is történtek változatozások 
fejlesztések.. Fontos szerep jut az internetes elérhetőség biztosításának is, mivel már napi 
szinten kell jelenteni a központi szociális regiszterbe, valamint a szabadidős és egyéb 
programok tervezése szervezése, pályázatok beadása, az aktuális szociális dilemmák jogi és 
szakmai anyagokban való keresésre, a kliensek eseteit hozott problémáinak megoldási 
lehetőségeinek megoldásában. Végezetül elmondhatom, hogy a jelzőrendszer tagjai jó 
kapcsolatban vannak egymással és a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 A gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek munkájukat nagy szakértelemmel és 
hivatástudattal, mindenkor a gyermek érdekeit szem előtt tartásával végzik. 

A szakmai együttműködés az intézmények között hatékony, mindenki együtt érző 
figyelemmel törekszik a gyermekek helyzetének javítására. 

Tar, 2017. május 12. 

     

                                                     Készítette: ………………………………………. 

                                              Tari Miklós László családsegítő 
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A 77/2017.(V.30.) önkormányzati határozat melléklete 

Tar Község Önkormányzata  

2016. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelés 

Tar Község Önkormányzata a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyámhatóságról a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997( IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglalt 
tartalmi követelményeknek megfelelően készült. A helyi önkormányzat értékelést készít a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelést a képviselő-testületnek 
meg kell tárgyalnia, és elfogadnia.  

1.Tar község demográfiai mutatói 

Tar község a Zagyva folyó völgyének mátrai lábánál gyönyörű természeti környezetben 
helyezkedik el. A fővárostól 100 km-re, a megyeszékhelytől 30 km-re, a legközelebbi várostól 
pedig 5 km-re található. A település jó tömegközlekedési feltételekkel rendelkezik.  

A település a statisztikai adatok tükrében 

Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 1913 

0-18 éves lakosok száma 358 

6-16 tanköteles korú 214 

 

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása Taron 

A gyermekek védelmét biztosítják a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben 
lévő családokat segítsék annak érdekében, hogy a gyermek családi környezetben történő 
ellátása biztosított legyen. 

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

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a 
családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik, 



b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 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 fejlődéséhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 
legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 

fiatal felnőtt. 
(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, 
nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 
kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a 
kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. 

 
A Gyvt. 14. § (1)–ban foglaltak alapján a gyermekek védelme a gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és 
megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják .A gyermekvédelmi rendszer működtetése 
állami és önkormányzati feladat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel és a rendkívül települési támogatással 
kapcsolatos ügyintézés továbbra is Tar Község Önkormányzatánál történik.   

 
2016-ban 144 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ebben az 
évben már 1 gyermek nagykorúvá vált és saját jogán szerzett jogosultságot az ellátásra. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elutasítása tárgyában 3  határozat született.  

Az ellátás egy évre kerül megállapításra. Az egy év letelte után a jogosultság automatikusan 
megszűnik. A megállapító határozat indokoló részében tájékoztatást kap a szülő arról, hogy az 
ellátás folytonossága érdekében, új kérelem benyújtásával, időben kérje az ellátás újbóli 
megállapítását. Tapasztalataim szerint erre a szülők nem minden esetben figyelnek oda, a 



határozatokat nem olvassák végig. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság fennállása alatt a gyermek, valamint az Őt nevelő család jogosult: 

 

- Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, az óvodás és az 1-8. évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermek esetén az intézményi térítési díj 100 
%-ának kedvezményként való biztosítására (az étkezés ingyenes igénybevételére). 

- Az előzőekben leírtak alá nem tartozó gyermek, tanuló esetén az intézményi térítési díj 
50 %-ának kedvezményként való biztosítására. 

- Tárgyév augusztus és november hónapban egyszeri Erzsébet Utalvány formájában 
megállapított természetbeni támogatásra. (összege: 2016. évben: 5800,-Ft./gyermek) 

- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybe vételére. 
A kedvezményre jogosult családokról elmondható, hogy általában két-három gyermeket 
nevelnek. A családokban az egy főre jutó jövedelem sok esetben nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A szülők munkahellyel nem rendelkeznek, az 
anyukák gyes-en, gyet-en vannak, sok közöttük az aktív korúak ellátására jogosult. Sajnos 
egyre több esetben valamelyik szülő teljesen ellátatlan. Az ellátás nem von maga után 
rendszeres pénzbeli kifizetést. A lejárat időpontját főként valamilyen jogosultság 
igénybevétele előtt ellenőrzik, így a folytonosság több esetben megszakad. 

Az 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § szerint: a települési önkormányzat jegyzője annak a 
gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága augusztus 1-jén fennáll,  a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel és november 
1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt 
fogyasztásra kész élte, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány 
formájában.  

2016.  augusztusában 152 gyermek, november hónapban 147 gyermek kapott 5.800 Ft értékű 
Erzsébet-utalványt. Az igénylés menete az alábbiak szerint történik. 

Az önkormányzat az utalványok összegét megigényeli a Magyar Államkincstártól. A Kincstár 
a megigényelt összeget nem az önkormányzat részére folyósítja, hanem az utalványokat 
kibocsátó Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft részére. (a továbbiakban NÜSZK) pedig az 
önkormányzat részére szállítja le az utalványokat. Azok az Önkormányzatnál kerülnek 
átvételre, melyről átvételi lista készül.  

2016 évben módosult a gyermekétkezetés programja.	A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/C. § -ban foglaltak szerint a települési 
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést köteles megszervezni, és ennek keretén belül a 
szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére a 
déli meleg főétkezést biztosítani.  

Fentieknek megfelelően Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége a 
szünidei gyermekétkeztetés keretében 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. 

A szünidei gyermekétkeztetés megszervezése és lebonyolítása 2016 évben sikeres volt. 

A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29 – ig tartott.    45 fő vette igénybe az 
étkeztetést mint egy 135 adag fogyott el.  

A nyári szünet 2016. július 4-től augusztus 31-ig tartott, 83 fő vette igénybe és 3.418 adat 
fogyott el. 

Az őszi szünet november 2-től november 4-ig tartott 52 fő vette igénybe és 156 adag fogyott 
el.  

A téli szünet 2016. december 22-től január 2-ig tartott 65 fő vette igénybe és 455 adag fogyott 
el.   

Erre a célra 2.236.680 Ft került megigénylésre, majd a Morka és Ron Kft részére kifizetésre. 
A kapott összeg Magyar Államkincstár felé történő elszámolása megtörtént. 

2016. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem került sor,  

A 11/2016.(VII.13.) számú önkormányzati rendelet  szerinti felsőoktatásban tanulók és az első 
nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése iránti támogatást 7 főiskolai- illetve egyetemi hallgató 
kapott. Erre az ellátási formára 95.000 forintot fizetett ki az önkormányzat saját 
költségvetéséből. Ezekre a fiatalokra joggal lehet büszke a falu, bízunk abban, hogy minél 
többen itt maradnak a településen és megszerzett tudásukat, itthon kamatoztatják. 

Községünkben a gyermekétkeztetés intézményesen van megoldva, az óvodáskorúak az 
óvodában, a nagyobbak az iskolában étkezhetnek. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő óvodás, és az általános iskolás tanulók ingyenesen étkezhetnek.  

A Tari Kodály Zoltán Általános Iskolában 2016-2017-es tanévben 105 tanuló nevelését, 
oktatását végezték. Az iskolás gyermekek 50%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. Az iskolai menzát 89 gyermek vette igénybe, ebből 78 gyermek ingyenes, 3 
gyermek 50 %-os mértékű térítési díj befizetése mellett, természetben ellátásként kapta a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.  

Az Tari Örökzöld Óvodában a 2016-2017-es tanévben átlagosan 53 fő volt beíratva, ebből 23 
gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek 22 fő, a hátrányos helyzetű gyermek  száma 1 fő volt. Az óvodában 53 
gyermek gondozását nevelését végzik, ebből 48 gyermek ellátása ingyenes, 5 gyermek térítési 
díj befizetése mellett vesz részt az óvodai oktatásban, nevelésben.  



Az ellátó konyhát nem az önkormányzat működteti, bérleti szerződéssel a Morka és Ron Kft. 
biztosítja a meleg ételt a gyermekek számára. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása 

3/A Gyermekjóléti alapellátások biztosítása- személyi és tárgyi feltételek 

A településen 2000. január 1-től működik Gyermekjóléti Szolgáltatás.  Az elmúlt év során a tv 
változásoknak megfelelően Szurdokpüspöki Község Önkormányzata mint gesztor település 
Család és Gyermekjóléti Szolgálata látja el a családsegítői alapszolgáltatási feladatokat, 
Szurdokpüspöki, Tar Alsótold Kozárd települések tekintetében. Tari Miklós László  
családsegítő személyében.   

A szolgáltatás biztosítására és a családsegítő munkájának végzésére a településeken nyitva 
álló helyiségek 3064. Szurdokpüspöki, Szabadság út 41, 3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 
220, 3073. Tar, Szondy György út 55,. 3069. Alsótold, Szabadság út 6, 3053. Kozárd, Fő út 
12. A kliensfogadás két településen minimális, ezért Alsótold és Kozárd települési 
önkormányzatok esetében az ügyfélforgalom az önkormányzatok által biztosított 
helyiségekben történik.  

A helyiség a személyes segítő munkára, valamint szakmai megbeszélésekre maximálisan 
alkalmas. Technikai feltételek megfelelőek, saját számítógép, nyomtató, mobiltelefon, internet 
elérhetőség, valamint az önkormányzat saját infrastruktúrája segíti a családsegítő munkáját. A 
családlátogatásokat a családsegítő saját gépjárművével oldja meg.   

A Gyermekjóléti Szolgáltató szakmai munkáját az alábbiak szerint összegzi a családsegítő 

  Munkája során különböző életkorú gyermekekkel és különböző összetételű családokkal 
kerül kapcsolatba. Gyakran látogatja őket otthonukban is. A helyi általános iskolában van az 
irodája, ahol a gyermekek könnyen elérhetik, és Ő is napi kapcsolatba tud kerülni a 
tanulókkal. Nyilvántartást vezet a településen élő veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű 
gyermekekről.  

Alapellátásban 25 gyermeket gondoz, ők 14 családhoz tartoznak, védelembe vétel 14 
gyermeknél történt akik 7 családhoz tartoznak. Ezekkel a kiskorúakkal állandó kapcsolatot 
tart, figyelemmel kíséri tanulmányi fejlődésüket, tanácsokkal látja el őket. A nagyobbaknak 
segít ügyeik intézésében. Együttműködik a kirendelt esetmenedzserrel.   

A gyermekjóléti szolgálat fő feladata a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felderítése, 
segítése. A védelembe vétel alatt álló gyermekek családban történő nevelkedésének 
biztosítása. Ehhez a feladathoz szükséges a megfelelő jelzőrendszer működése. A 
jelzőrendszer tagjai: az óvoda és az iskola gyermekvédelmi felelősei, a jegyző, a védőnő és a 
háziorvos. A veszélyeztetettségnek számos oka lehet, sőt az okok gyakran halmozottan 
vannak jelen egy-egy gyermek életében.  

Legfőbb okok: a család rossz anyagi helyzete, munkanélküliség, eladósodás, közüzemi 
tartozások, nevelési hibák, (túlzott engedékenység, figyelem hiánya), beilleszkedési 
problémák, gyermek magatartászavara, iskolához, tanuláshoz való helytelen viszonya, a 



szülők alacsony iskolázottsága, ingerszegény otthoni környezet, szülők közötti állandó 
konfliktus, szenvedélybetegségek (szülő és gyermek részéről).  

A gyermek életének legmeghatározóbb eleme a család, ezen belül is a szülő. Sajnos sokan 
nem látják ennek felelősségét és nem a gyermekneveléshez méltó életvitelt folytatnak. Jobb 
esetben ez csak az egyik szülőről mondható el, de előfordul, hogy mindkét szülőnek 
változtatnia kellene életvitelén. 

Rendkívül rossz hatással van a gyermekekre a szülők munkanélkülisége is. Számtalan család- 
ban a középiskolás gyermek az egyedüli ingázó. A gyermek nem látja a szülői példát, mely 
szerint kötelesség minden nap, időre a munkahelyre menni. Nem csoda, ha ilyen közegben a 
gyermekben sem alakul ki kötelességtudat, ami súlyos problémát von maga után.  

Súlyos gond a kiskorúak körében egyre inkább elterjedő dohányzás. Sajnos egyre fiatalabb 
korban nyúlnak a gyerekek élvezeti cikkekhez. A felvilágosító előadások ellenére sok 
gyermek válik függővé. Ezekre a kiskorúakra a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
különösen odafigyel. Külön figyelmet kapnak a velük foglalkozó intézményben dolgozó 
pedagógusoktól is. Ezekben az esetekben kevés, csak a gyermekre odafigyelni, állandó 
kapcsolatot kell tartani az őket nevelő családokkal is. Ez családlátogatások formájában tud 
megvalósulni. Amennyiben ez a gondoskodás kevésnek bizonyulna, biztosítani kell a 
gyermekek átmeneti gondozását is. Tar községben ez eseti szerződés szerint a balassagyarmati 
Reménysugár Gyermekotthonban történhetett a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése. 

3/B Gyermekek napközbeni ellátása, átmeneti gondozása 

A gyermekek napközbeni ellátása csak részben biztosított, a Kodály Zoltán Általános Iskola, 
valamint az Örökzöld Óvodán keresztül, mivel a tanítási oktatási nevelési szünetekben nem 
megoldott a Tari gyermekek napközbeni ellátása, a problémára csak részben jelent megoldást 
a tanítási szünetekre a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek étkeztetése, 
foglalkoztatása. 

4. Szakmai munka: 

A családsegítő a jelzőrendszer tagjaival, kéthavonta, de legalább évente hat alkalommal 
jelzőrendszeri, szakmaközi megbeszélést tart, melynek dokumentálása feljegyzés formájában 
megtalálható a családsegítő iratai közt.  

A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés területén, a feltárt hiányosságok megszüntetése 
érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: 

- Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása a Képviselő-
testület soron következő ülésén beterjesztésre került, a testület a szakmai programot elfogadta. 

- A házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak elektronikus nyilvántartása elkészült, annak 
adattartalma megfelel az Szt. 20. §-a által előírtaknak. 

Az étkeztetésben résztvevő ellátottak elektronikus nyilvántartásának elkészítése folyamatban 
van, a nyilvántartási rendszerbe folyamatosan rögzítésre kerülnek az igénybevevők.  



- A kérelem formanyomtatványról, a más szociális alapszolgáltatás igénybe vételéről szóló 
nyilatkozat lekerült, erről nem nyilatkoztatjuk a kérelmezőket. 

- A házi segítségnyújtásban dolgozó szociális gondozók munkáltatói igazolvánnyal történő 
ellátása megtörtént. 

- A házi segítségnyújtás tekintetében a megállapodások adattartalmában talált hiányosságok az 
ügyfél példányi és irattári példányon egyaránt pótlásra kerültek. 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

A környező településekkel szorosabb együttműködés kialakítása, a társulás által nyújtott 
lehetőségek hatékony kiaknázása, az idősgondozásban a társulás megszervezése, 
lebonyolítása, továbbképzéseken való részvételi lehetőségek bővítése. A helyi 
esélyegyenlőségi program megvalósítása. A veszélyeztetett hátrányos helyzetű gyermekek 
családok esélyeinek javítása. Az oktatási intézmények pedagógusai, a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője a védőnő napi szinten küzd a problémákkal, próbálja a 
helyzeteket javítani, megoldani. A szakemberek leterheltek, magas ügyfélszámmal dolgoznak. 
Egyre nagyobb teher nehezedik a szociális ellátórendszerre.  A munkanélküliség a szegénység 
okozta problémákat a gyermekvédelem maximálisan megoldani nem tudja. 

6. A település bűnmegelőzési programja 

Tar község nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.  

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

Településünkön már több éve működik a Polgárőrség. Nagyon szerencsés, hogy az esti 
órákban személyes jelenlétükkel felügyelik a település rendjét. Járőrözés közben különös 
figyelmet fordítanak az utcán tartózkodó fiatalokra, a település vendéglátó helyein is gyakran 
ellenőriznek. Tapasztalataink szerint jelenlétük visszatartó erő az este csellengő fiatalok 
számára. Más olyan civil szervezet nem működik, akivel az önkormányzat együttműködhetne, 
javítva ezzel a problémákon.  

8. Összegzés 

A településen lévő problémákat vizsgálva megállapítottuk, hogy szükséges a gyermekek és a 
családok segítése, de főként a szülőknek kellene változniuk. Sajnos a családok egyre 
szegényebbek, a jövedelmükből nem tudnak megélni. Egyetlen segítségük az önkormányzati 
segélyezés. 
A község vezetése törekszik arra, hogy a családsegítési és gyermekjóléti valamint 
gyermekvédelmi tevékenység még hatékonyabb működése érdekében pályázati források 
felhasználásával kiegészülhessen, a szakemberek által nyújtott szükséges szolgáltatások a 
legmagasabb szervezetrendszeren keresztül jussanak el a település lakóihoz.  
Tar, 2017. május 12.                                                                                                   
_________________________ 

                Turopoli Zsolt 

                 polgármester 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

Iktatószám: 25-87/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2017.(V.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ” a fogorvosi ügyeleti ellátás feladat-
ellátási szerződésének megkötésére a Salgótarján és 
Térsége Egészségügyi- Szociális Központjával ”tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a határozati 1.sz melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja a Salgótarján és Térsége Egészségügyi- 
Szociális Központjával - a fogorvosi ügyeleti ellátás 
feladatainak ellátására- kötendő feladat-ellátási szerződést. 

2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy döntéséről 
értesítse a Salgótarján és Térsége Egészségügyi- 
Szociális Központját. 

3./A képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
Határidő: a 2. pont esetében 5 nap, 
                  a 3. pont esetében értelem szerint. 
Felelős: a 3. pont esetében Turopoli Zsolt polgármester  
             a 2. pont esetében Molnárné Dr. Kontra 
Bernadett jegyző 

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

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

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



 
 

                              A 78/2017. (V.30.) határozat 1. sz.melléklete. 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális Központja 

székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 41. 
adószám: 15454395-2-12 

képviseli: Peleskei- Balázs Rita igazgató 
mint Szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató 

 
másrészről 
 
Tar Község Önkormányzata 
székhely: 3073  Tar, Szondi György út 92. 
adószám: 15735344-2-12 

képviseli: Turopoli Zsolt	 polgármester   
 

mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat – továbbiakban együtt: Felek 
 
között alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
(továbbiakban: Eatv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. 
évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet, továbbá Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbi 
feltételekkel:  

 
I. Előzmények 

 
1. Felek rögzítik, hogy az Eatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz 
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról. 

 
2. Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - szerződést köthet 
természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.  

 
3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala határozata alapján működési 
engedéllyel rendelkezik.  



II. A szerződés tárgya  
 

1. Felek az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján feladat-ellátási szerződést kötnek, mely alapján 
a Szolgáltató 2017. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig ellátja az Önkormányzat 
részére az Eatv. 5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megszervezését és 
folyamatos biztosítását az alábbiak szerint: 
a) ügyeleti idő: hétvégén és ünnepnapokon 8 órától 14 óráig, 
b) ellátotti kör: az Önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek, 
c) ellátás helye: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 
d) a Szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételeket az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X.20.) EszCsM rendeletre figyelemmel a Szolgáltató biztosítja a saját tulajdonában, 
illetve használatában lévő tárgyi eszközökkel, 

e) személyi feltételek: a Szolgáltató a feladatellátáshoz fogorvost és asszisztenst biztosít.  
 
2. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak Társulása tagönkormányzatai, valamint a Szolgáltatóval az ellátásra 
feladat-ellátási szerződést kötött önkormányzatok részére biztosítja.  

 
3. A Szolgáltatás társadalombiztosítás által nem fedezett költségeit a II.2. pontban 

meghatározott önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosítják.  
 
4. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj számításánál a Szolgáltató a KSH tárgyév január 1-

jei lakosságszámra vonatkozó adatot veszi figyelembe. 
 
5. Az Önkormányzat a II/4. pontban meghatározott szolgáltatási díjat két egyenlő részletben, 

minden év április 30. és szeptember 30. napjáig átutalja a Szolgáltató …........sz. 
számlájára. 

 
6. A Szolgáltatás díja 2017. július 1. napjától 2017. december 31. napjáig 52,361 Ft/fő. A 

KSH 2017. január 1-jei adati szerinti lakosságszámot, valamint a II/3. pontban foglaltakat 
figyelembe véve, az Önkormányzat 100.166.-Ft szolgáltatási díjat fizet meg a Szolgáltató 
részére. 

 
7. A 2017. évre megállapított szolgáltatási díjat az Önkormányzat 2017. július 10. napjáig 

átutalja a Szolgáltató II/5. pontjában meghatározott számlájára. 
 

 
III. Egyéb rendelkezések  

 
 
1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás ellátására 2017. december 31. napjáig 

rendelkezik szerződéssel. A Szolgáltató a szolgáltatás 2018. január 1. napjától történő 
folyamatos biztosítása érdekében közbeszerzési eljárást indít. Amennyiben a 
közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul, jelen feladat-ellátási szerződés 2017. 
december 31. napjával megszűnik. Erről a Szolgáltató legkésőbb 2017. november 30. 
napjáig tájékoztatja az Önkormányzatot. 

 
2. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén az eljárás során a nyertes ajánlattevő részére 

fizetendő vállalkozói díjat figyelembe véve kerül meghatározásra a 2018. és 2019. évre 



vonatkozó szolgáltatási díj, amelynek összegéről a Felek tárgyév február 15. napjáig 
megállapodnak. 

 
3. A Szolgáltató minden év április 30. napjáig beszámol az Önkormányzat felé az előző évi 

feladatellátásról. 
 
4. Jelen feladat-ellátási szerződést a Szolgáltató súlyos szerződésszegés esetén azonnali 

hatállyal felmondja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Önkormányzat a 
szolgáltatási díjat az II/5. És II/7. pontban meghatározott határidő elmulasztását követően 
a Szolgáltató általi írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőt követő 30 napon 
belül nem fizeti meg. 

	
5. Jelen feladat-ellátási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek 

egymással elszámolni. 
 
6. Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az 

Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok az irányadók. 

 
7. Jelen feladat-ellátási szerződést Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

…/2017. (V.30.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
8. Jelen feladat-ellátási szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
 
Salgótarján,.............................................. 
 
 
 
…............................................................ …..................................................
  Önkormányzat
 Szolgáltató 
 
 
 
Ellenjegyezte:........................................ 
 
    jegyző 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző:....................................... 

 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-91/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2017.(V.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Javaslat a 2016. évi közbeszerzési beszámoló 
elfogadására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

határozat mellékletét képező, 2016. évi közbeszerzésekről 

szóló éves statisztikai összegzést elfogadja. 

 

2./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az éves statisztikai 

összegzés Közbeszerzési Adatbázisban történő 

közzétételére 2017. május 31-i határidővel. 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. június 22. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

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

 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

Iktatószám: 25-92/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2017.(V.30.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltségének 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolóját a beszámoló szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Hivatal 
tisztségviselőit, hogy a beszámolót a helyben szokásos 
módon tegyék közzé. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:     polgármester   
                jegyző 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. június 22. 
                  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: 25-93/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2017.(V.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
évben a „Tar Legszebb portái” és „Fotózd a faludat” című 
pályázat kiírásától eltekint. 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. június 22. 
                  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: 25-94/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2017.(V.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. 
Román Kinga képviselő érintettségének bejelentését 
tudomásul veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Román Kinga 
képviselő a Háziorvosi beszámoló a feladat-ellátási 
szerződés alapján vonatkozó szavazásban részt vegyen. 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. június 22. 
                  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: 25-95/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2017.(V.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Háziorvosi beszámoló a feladat-ellátási 
szerződés alapján c. napirendet, és a háziorvosi 
beszámolót elfogadja. 

 
 

 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. június 22. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

         Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Dr. Román Kinga háziorvos  3073 Tar, Szondy György út 96. 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

Iktatószám: 25-96/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2017.(V.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály NO/TFO/8-
444/2017 számú anyakönyvi tárgyú Tar Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2012.(V.22.) 
rendeletével kapcsolatos törvényességi észrevételt. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
törvényességi észrevételben foglaltakkal egyetért, azt 
tudomásul veszi. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a 
jegyzőt, hogy a törvényességi észrevételben foglalt 
jogsértéseket a törvényességi felhívásban foglalt 2017. 
június 25. napjáig szűntesse meg. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: jegyző 
 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles 
. 
Tar, 2017. június 22. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 
     nevében és megbízásából: 

         Kis Zsoltné 
                                ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ NMKH Törvényességi és Fellügyeleti Osztály Salgótarján 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 

 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
_______________________________________________________ 

Iktatószám: 25-97/2017 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2017.(V.30.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta a „Javaslat Tar Zártkert  
1369 -s hrsz.-ú és a 1451 -s hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok cseréjére” című napirendi pontot  
és az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület a Tar Zártkert 1369 hrsz-ú és a 1451 
hrsz-ú ingatlanokat birtok összevonási céllal elcseréli a dr. 
Bakonyi Tibor 3073 Tar Vidróczki út 4. szám alatti lakos 
tulajdonát képező a Tar Zártkert 1436 hrsz.-ú és a 1395 
hrsz.-ú ingatlanokkal. 

2. Tar Község Önkormányzata nyilatkozza, hogy a 
földszerzés célja a mezőgazdasági- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § 
(2) bekezdése c.) pontjában meghatározott település 
fejlesztési célok megvalósítása. 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott 
ingatlanok vonatkozásában csereszerződést köt dr. 
Bakonyi Tiborral. 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. ) pontban 
jelölt területek kimérése dr. Bakonyi Tibort terheli. 

5. A felek megállapodnak, hogy a csereszerződés költségeit 
dr. Bakonyi Tibor viseli.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
csereszerződés aláírására. 
A megállapodás-tervezet ezen határozat 1.sz. mellékletét 
képezi. 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Tar, 2017. június 22.                Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

Kis Zsoltné 
                    ig.ea. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Dr. Bakonyi Tibor 3073 Tar, Vidróczki út 4. 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 



4./  hirdető tábla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
Iktatószám: 25-154/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott rendes 
üléséről készült 14.sz. jegyzőkönyvéből. 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2017.(V.30.) 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. június 22. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

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

 
 


