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Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
188/2017.(XI.22.)	határozata	
A	 képviselő-testület	 a	 193/2016.(XII.14.)	 számú	 határozatával	
elfogadott	 üléstervében	a	november	 22-ére	 tervezett	 ülés	 3./	
„Javaslat	 a	 Kodály	 Zoltán	 Általános	 Iskola	 felvételi	 körzete	
megállapításának	 véleményezésére.	 „	 és	 az	 5./	
Közmeghallgatás	című	napirendi	pontot	napirendjéről	leveszi.	

 
 

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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. december 7. 
 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

                
 

     Kis Zsoltné 
                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1.)	Irattár	

2.)		hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
Iktatószám: 25- 209/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 28.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
189/2017.(XI.22.)	határozata	
Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 a	 2017.	
november	22-i	ülésén	az	alábbi	napirendeket	tárgyalja:	
	
1./	 Javaslat	 Tar	 Község	 Önkormányzata	 2017.	 évi	
költségvetésének	2.sz.	módosítására.	
A	rendelet	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Bedőné	Bózsár	Zsuzsanna	pénzügyi	ügyintéző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
2./	 Tájékoztató	 Tar	 Község	 Önkormányzata	 2017.	 évi	
költségvetésének	III.	negyedéves	teljesítéséről.	
A	határozat	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Bedőné	Bózsár	Zsuzsanna	pénzügyi	ügyintéző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
3./	 Javaslat	 a	 helyi	 szociális	 ellátások	 szabályozásáról	 szóló	
5/2015.(II.27.)	önkormányzati	rendelet	módosítására.	
A	rendelet	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	jegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
4./	Javaslat	a	szociális	tűzifa	támogatás	helyi	szabályairól	szóló	
önkormányzati	rendelet	megalkotására.	
A	rendelet	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
																							Tóthné	Juhász	Erika	
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./Beszámoló	 a	 Tari	 Örökzöld	 Óvoda	 2016-2017.	 nevelési	 év	
működéséről.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Fercsik	Zsuzsanna	óvodavezető	



Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
7./	 Javaslat	 a	 Tar	 Község	 közigazgatási	 területén	 bejelentett	
lakóhellyel	 rendelkező	 80	 éven	 felüli	 idősek	 2017.	 évi	
karácsonyi	 csomag	 költségeire	 fordítható	 összeg	
meghatározására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Tóthné	Juhász	Erika	igazgatási	ügyintéző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
8./	 Javaslat	 Tar	 község	 vízkár-elhárítási	 tervének	
felülvizsgálatára.	
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. december 7. 
 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

                
 

     Kis Zsoltné 
                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1.)	Irattár	

2.)		hirdető	tábla	
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Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
190/2017.(XI.22.)	határozata	

	
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámolót a mellékelt táblázatok szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 

 
 

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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. december 7. 
 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

                
 

     Kis Zsoltné 
                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1.)	Bedőné	Bózsár	Zsuzsanna	pü-i	ügyintéző	

2.)	Irattár	

3.)		hirdető	tábla	

 
 
 
 



	

	

	

A	190/2017.(XI.22.)	számú	önkormányzati	határozat	1.számú	melléklete	

																																												Tar	Község	Önkormányzata	összesített	2017	.	III.	negyedéves	költségvetési	mérlege	

	 			 Költségvetési	bevételek	 		 Költségvetési	kiadások	 		

		 A	 B	 C	 D	 E	 A	 B	 C	 D	 E	

1	 Rovatok	

2017.	
Módosított	

előirányzat	
Teljesítés	

Teljesítés	

%-a	
Rovatok	

2017.	
Módosított	

előirányzat	
Teljesítés	

Teljesítés	

%-a	eredeti	

előirányzat	

eredeti	

előirányzat	

2	

B111.	 Helyi	 önkormányzatok	

működésének	 általános	

támogatása	

23	068	988				 23	068	988				 18	641	651				 80,81	
K11.	 Foglalkoztatottak	

személyi	juttatásai	
38	069	216				 61	936	375				 50	035	336				 80,8	

3	

B112.	 Települési	

önkormányzatok	 egyes	

köznevelési	 feladatainak	

támogatása	

30	921	410				 30	921	410				 23	998	419				 77,61	
K12.	 Külső	 személyi	

juttatások	
13	478	000				 13	789	158				 10	611	613				 77,0	

4	

B113.	 Települési	

önkormányzatok	 szociális,	

gyermekjóléti	 és	

gyermekétkeztetési	 feladatainak	

támogatása	

34	829	283				 34	829	283				 26	484	110				 76,04	 K1.	Személyi	juttatások	 51	547	216				 75	725	533				 60	646	949				 80,1	

5	

B114.	 Települési	

önkormányzatok	 kulturális	

feladatainak	támogatása	

2	170	560				 2	286	216				 1	803	834				 78,90	

K2.	 Munkaadókat	 terhelő	

járulékok	 és	 szociális	

hozzájárulási	adó	

11	518	809				 14	455	217				 11	337	977				 78,4	

6	

B115.	 Működési	 célú	

költségvetési	 támogatások	 és	

kiegészítő	támogatások	

0				 4	033	721				 4	033	721				 100,00	 K31.	Készletbeszerzés	 5	981	924				 4	843	291				 2	834	899				 58,5	

7	
B116.	 Elszámolásból	 származó	

bevételek	 		
		 		 		

K32.	 Kommunikációs	

szolgáltatások	
1	250	000				 1	250	000				 875	318				 70,0	

8	
B11.	 Önkormányzatok	

működési	támogatásai	
90	990	241				 95	139	618				 74	961	735				 78,79	 K33.	Szolgáltatási	kiadások	 29	287	625				 30	582	784				 22	753	721				 74,4	



9	
B12.	 Elvonások	 és	 befizetések	

bevételei	 		
		 		 		

K34.	 Kiküldetések,	 reklám-	

és	propagandakiadások	
1	460	000				 868	399				 183	500				 21,1	

10	

B13.	Működési	 célú	 garancia-	 és	

kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	 államháztartáson	

belülről	 		

		 		 		
K35.	 Különféle	 befizetések	

és	egyéb	dologi	kiadások	
12	434	870				 14	480	031				 11	227	370				 77,5	

11	

B14.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	visszatérülése	 		

		 		 		 K3.	Dologi	kiadások	 50	414	419				 52	024	505				 37	874	808				 72,8	

12	

B15.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 igénybevétele	

államháztartáson	belülről	 		

		 		 		
K41.	 Társadalombiztosítási	

ellátások	
		 		 		 		

13	

B16.	 Egyéb	 működési	 célú	

támogatások	 bevételei	

államháztartáson	belülről	

3	889	900				 29	332	096				 29	332	096				 100,00	 K42.	Családi	támogatások	 125	000				 175	000				 175	000				 100,0	

14	
B1.	Működési	célú	támogatások	

államháztartáson	belülről		
94	880	141				 124	471	714				 104	293	831				 83,79	

K43.	 Pénzbeli	 kárpótlások,	

kártérítések	
		 		 		 		

15	
B21.	 Felhalmozási	 célú	

önkormányzati	támogatások	
0				 15	000	000				 15	000	000				 100				

K44.	 Betegséggel	

kapcsolatos	 (nem	

társadalombiztosítási)	

ellátások	

		 		 		 		

16	

B22.	 Felhalmozási	 célú	 garancia-	

és	 kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	 államháztartáson	

belülről	

		 		 		 		

K45.	 Foglalkoztatással,	

munkanélküliséggel	

kapcsolatos	ellátások	

		 		 		 		

17	

B23.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	visszatérülése	

		 		 		 		
K46.	 Lakhatással	

kapcsolatos	ellátások	
		 		 		 		



18	

B24.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 igénybevétele	

államháztartáson	belülről	

		 		 		 		
K47.	 Intézményi	 ellátottak	

pénzbeli	juttatásai	
		 		 		 		

19	

B25.	 Egyéb	 felhalmozási	 célú	

támogatások	 bevételei	

államháztartáson	belülről	 0				

275	978	338				 275	978	338				 100	
K48.	 Egyéb	 nem	 intézményi	

ellátások	
5	265	000				 5	227	500				 4	135	914				 79,1	

20	

B2.	 Felhalmozási	 célú	

támogatások	 államháztartáson	

belülről	

0				 290	978	338				 290	978	338				 100	
K4.	 Ellátottak	 pénzbeli	

juttatásai	
5	390	000				 5	402	500				 4	310	914				 79,8	

21	 B31.	Jövedelemadók	
		

		 		 		
K501.	 Nemzetközi	

kötelezettségek	
		 		 		 		

22	
B32.	 Szociális	 hozzájárulási	 adó	

és	járulékok	

		

		 		 		

K5021.	 A	 helyi	

önkormányzatok	 előző	 évi	

elszámolásából	 származó	

kiadások	

0				 3	523	273				 3	523	273				 100,0	

23	
B33.	Bérhez	és	foglalkoztatáshoz	

kapcsolódó	adók	
		

		 		 		

K5022.	 A	 helyi	

önkormányzatok	 törvényi	

előíráson	alapuló	befizetései	

		 		 		 		

24	 B34.	Vagyoni	típusú	adók	 2	312	000				 2	312	000				 1	831	114				 79,20	
K5023.	 Egyéb	 elvonások,	

befizetések	
0				 584	318				 584	318				 100,0	

25	
B35.	 Termékek	és	 szolgáltatások	

adói	
17	028	000				 17	028	000				 15	820	655				 92,91	

K502.	 Elvonások	 és	

befizetések	
0				 4	107	591				 4	107	591				 100,0	

26	 B36.	Egyéb	közhatalmi	bevételek	 160	000				 160	000				 504	769				 315,48	

K503.	 Működési	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	

származó	 kifizetés	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

27	 B3.	Közhatalmi	bevételek	 19	500	000				 19	500	000				 18	156	538				 93,11	

K504.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatok,	

kölcsönök	 nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		



28	
B401.	 Készletértékesítés	

ellenértéke	

		

		 		 		

K505.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	

támogatások,	 kölcsönök	

törlesztése	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

29	 B402.	Szolgáltatások	ellenértéke	 6	157	000				 6	157	000				 6	791	517				 110,31	

K506.	 Egyéb	 működési	 célú	

támogatások	

államháztartáson	belülre	

11	168	000				 11	168	000				 5	346	172				 47,9	

30	
B403.	 Közvetített	 szolgáltatások	

ellenértéke	
2	362	129				 2	362	129				 6	239	462				 264,15	

K507.	 Működési	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	

származó	 kifizetés	

államháztartáson	kívülre	

		 		 		 		

31	 B404.	Tulajdonosi	bevételek	

		

		 		 		

K508.	 Működési	 célú	

visszafizetendő	

támogatások,	 kölcsönök	

nyújtása	 államháztartáson	

belülre	

		 		 		 		

32	 B405.	Ellátási	díjak	 450	846				 450	846				 292	495				 64,88	
K509.	 Árkiegészítések,	

ártámogatások	
		 		 		 		

33	
B406.	Kiszámlázott	általános	

forgalmi	adó	
759	513				 759	513				 1	264	164				 166,44	 K510.	Kamattámogatások	 		 		 		 		

34	
B407.	 Általános	 forgalmi	 adó	

visszatérítése	
		

		 		 		

K511.	 Működési	 célú	

támogatások	 az	 Európai	

Uniónak	

		 		 		 		

35	
B4081.	 Befektetett	 pénzügyi	

eszközökből	származó	bevételek	
		

		 		 		

K512.	 Egyéb	 működési	 célú	

támogatások	

államháztartáson	kívülre	

3	148	520				 6	552	220				 6	411	829				 97,9	

36	

B4082.	 Egyéb	 kapott	 (járó)	

kamatok	 és	 kamatjellegű	

bevételek	 		

		 		 		 K513.	Tartalékok	 13	553	113				 8	565	004				 0				 0,0	

37	
B408.	Kamatbevételek	és	más	

nyereségjellegű	bevételek	 0				
12	075				 2	580				 21,37	

K5.	 Egyéb	 működési	 célú	

kiadások	
27	869	633				 30	392	815				 15	865	592				 52,2	



38	

B4091.	Részesedésekből	

származó	pénzügyi	műveletek	

bevételei	 		

		 		 		
K61.	 Immateriális	 javak	

beszerzése,	létesítése	
3	100	000				 2	710	000				 1	100	000				 40,6	

39	
B4092.	 Más	 egyéb	 pénzügyi	

műveletek	bevételei	 		
		 		 		

K62.	 Ingatlanok	 beszerzése,	

létesítése	
787	402				 1	750	000				 1	750	000				 100,0	

40	
B409.	Egyéb	pénzügyi	műveletek	

bevételei	 		
		 		 		

K63.	 Informatikai	 eszközök	

beszerzése,	létesítése	
0				 2	992				 2	992				 100,0	

41	
B410.	 Biztosító	 által	 fizetett	

kártérítés	 		
		 		 		

K64.	 Egyéb	 tárgyi	 eszközök	

beszerzése,	létesítése	
9	357	557				 8	785	109				 1	004	803				 11,4	

42	 B411.	Egyéb	működési	bevételek	
0				

1	599	987				 147	044				 9,19	
K65.	 Részesedések	

beszerzése	
		 		 		 		

43	 B4.	Működési	bevételek	 9	729	488				 11	341	550				 14	737	262				 129,94	

K66.	 Meglévő	 részesedések	

növeléséhez	 kapcsolódó	

kiadások	

		 		 		 		

44	 B51.	Immateriális	javak	

		

		 		 		

K67.	 Beruházási	 célú	

előzetesen	 felszámított	

általános	forgalmi	adó	

3	576	139				 3	576	987				 1	018	250				 28,5	

45	 B52.	Ingatlanok	értékesítése	 		 		 		 		 K6.	Beruházások	 16	821	098				 16	825	088				 4	876	045				 29,0	

46	
B53.	 Egyéb	 tárgyi	 eszközök	

értékesítése	 0				
35	306				 35	306				 100	 K71.	Ingatlanok	felújítása	 42	125	499				 271	242	301				 15	613	525				 5,8	

47	 B54.	Részesedések	értékesítése	
		

		 		 		
K72.	 Informatikai	 eszközök	

felújítása	
		 		 		 		

48	

B55.	 Részesedések	

megszüntetéséhez	 kapcsolódó	

bevételek	 		

		 		 		
K73.	 Egyéb	 tárgyi	 eszközök	

felújítása	
		 		 		 		

49	 B5.	Felhalmozási	bevételek	 0				 35	306				 35	306				 100	

K74.	 Felújítási	 célú	

előzetesen	 felszámított	

általános	forgalmi	adó	

11	373	883				 73	235	419				 4	215	650				 5,8	

50	

B61.	Működési	 célú	 garancia-	 és	

kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	 államháztartáson	

kívülről	 		

		 		 		 K7.	Felújítások	 53	499	382				 344	477	720				 19	829	175				 5,8	



51	

B62.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	 az	

Európai	Uniótól	
		

		 		 		

K81.	 Felhalmozási	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	

származó	 kifizetés	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

52	

B63.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

kormányoktól	 és	 más	

nemzetközi	szervezetektől	 		

		 		 		

K82.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatok,	

kölcsönök	 nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

53	

B64.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

államháztartáson	kívülről	
		

		 		 		

K83.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	

támogatások,	 kölcsönök	

törlesztése	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

54	
B65.	Egyéb	működési	célú	átvett	

pénzeszköz	
0				 25	000				 25	000				 100	

K84.	 Egyéb	 felhalmozási	

célú	 támogatások	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

55	
B6.	 Működési	 célú	 átvett	

pénzeszközök	
0				 25	000				 25	000				 100	

K85.	 Felhalmozási	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	

származó	 kifizetés	

államháztartáson	kívülre	

		 		 		 		

56	

B71.	 Felhalmozási	 célú	 garancia-	

és	 kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	 államháztartáson	

kívülről	
		

		 		 		

K86.	 Felhalmozási	 célú	

visszafizetendő	

támogatások,	 kölcsönök	

nyújtása	 államháztartáson	

belülre	

		 		 		 		

57	

B72.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	 az	

Európai	Uniótól	 		

		 		 		 K	87.	Lakástámogatás	 		 		 		 		

58	 B73.	 Felhalmozási	 célú	 		 		 		 		 K88.	 Felhalmozási	 célú	 		 		 		 		



visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

kormányoktól	 és	 más	

nemzetközi	szervezetektől	

támogatások	 az	 Európai	

Uniónak	

59	

B74.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

államháztartáson	kívülről	 		

		 		 		

K89.	 Egyéb	 felhalmozási	

célú	 támogatások	

államháztartáson	kívülre	

		 		 		 		

60	
B75.	 Egyéb	 felhalmozási	 célú	

átvett	pénzeszköz	 0				 0				 1	552	692				
0	

K8.	Egyéb	felhalmozási	célú	

kiadások		
0				 0	 0	 0	

61	
B7.	 Felhalmozási	 célú	 átvett	

pénzeszközök	 0				 0				 1	552	692				
0	

K.914	 Áh-on	 belüli	

megelőlegezések	v.fizetése	
3	222	128				 4	392	702				 4	392	702				 100	

62	 B.813	Maradvány	igénybevétele	
96	173	056				 96	173	598				 96	173	598				

100	
K.915	 Központi	 irányító	

szervi	támogatás	
		 		 		 		

		
B.814	 Áh-on	 belüli	

megelőlegezések	 		 1	170	574				 1	170	574				
100	 		 		 		 		 		

63	 B.8	Finanszírozási	bevételek	
96	173	056				 97	344	172				 97	344	172				

100	 K.9	Finanszírozási	kiadások	 3	222	128				 4	392	702				 4	392	702				 100	

64	
Költségvetési	bevételek		

220282685	 543	696	080				 527	123	139				 96,95	
Költségvetési	kiadások		

220	282	685				 543	696	080				 159	134	162				 29,3	

(B1+B2+....+B7)	 (K1+K2+....+K8)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

A	190/2017.(XI.22.)	számú	önkormányzati	határozat	2..számú	melléklete	

		

Tar	Község	Önkormányzata	2017.	III.	negyedéves	költségvetési	mérlege	

	 			 Költségvetési	bevételek	 		 Költségvetési	kiadások	 		

		 A	 B	 C	 D	 E	 A	 B	 C	 D	 E	

1	 Rovatok	

2017.	
Módosított	

előirányzat	
Teljesítés	

Teljesítés	

%-a	
Rovatok	

2017.	
Módosított	

előirányzat	
Teljesítés	

Teljesítés	

%-a	eredeti	

előirányzat	

eredeti	

előirányzat	

2	

B111.	 Helyi	 önkormányzatok	

működésének	 általános	

támogatása	

23	068	988				 23	068	988				 18	641	651				 80,81	
K11.	 Foglalkoztatottak	

személyi	juttatásai	
16	034	558				 39	640	615				 33	585	049				 84,7	

3	

B112.	 Települési	

önkormányzatok	 egyes	

köznevelési	 feladatainak	

támogatása	

30	921	410				 30	921	410				 23	998	419				 77,61	
K12.	 Külső	 személyi	

juttatások	
13	478	000				 13	789	158				 10	611	613				 77,0	

4	

B113.	 Települési	

önkormányzatok	 szociális,	

gyermekjóléti	 és	

gyermekétkeztetési	

feladatainak	támogatása	

34	829	283				 34	829	283				 26	484	110				 76,04	 K1.	Személyi	juttatások	 29	512	558				 53	429	773				 44	196	662				 82,7	

5	

B114.	 Települési	

önkormányzatok	 kulturális	

feladatainak	támogatása	

2	170	560				 2	286	216				 1	803	834				 78,90	

K2.	 Munkaadókat	

terhelő	 járulékok	 és	

szociális	 hozzájárulási	

adó	

6	548	312				 9	484	720				 7	568	188				 79,8	

6	

B115.	 Működési	 célú	

költségvetési	 támogatások	 és	

kiegészítő	támogatások	

0				 4	033	721				 4	033	721				 100,00	 K31.	Készletbeszerzés	 5	464	924				 4	621	589				 2	709	251				 58,6	

7	
B116.	 Elszámolásból	 származó	

bevételek	
		 		 		 		

K32.	 Kommunikációs	

szolgáltatások	
1	110	000				 1	110	000				 777	838				 70,1	

8	
B11.	 Önkormányzatok	

működési	támogatásai	
90	990	241				 95	139	618				 74	961	735				 78,79	

K33.	 Szolgáltatási	

kiadások	
23	465	916				 24	466	256				 18	069	340				 73,9	



9	
B12.	 Elvonások	 és	 befizetések	

bevételei	
		 		 		 		

K34.	 Kiküldetések,	

reklám-	 és	

propagandakiadások	

1	460	000				 868	399				 183	500				 21,1	

10	

B13.	 Működési	 célú	 garancia-	

és	 kezességvállalásból	

származó	 megtérülések	

államháztartáson	belülről	

		 		 		 		

K35.	 Különféle	

befizetések	 és	 egyéb	

dologi	kiadások	

10	558	734				 12	604	731				 9	932	737				 78,8	

11	

B14.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	visszatérülése	

		 		 		 		 K3.	Dologi	kiadások	 42	059	574				 43	670	975				 31	672	666				 72,5	

12	

B15.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 igénybevétele	

államháztartáson	belülről	

		 		 		 		

K41.	

Társadalombiztosítási	

ellátások	

		 		 		 		

13	

B16.	 Egyéb	 működési	 célú	

támogatások	 bevételei	

államháztartáson	belülről	

3	889	900				 29	207	399				 29	207	399				 100,00	 K42.	Családi	támogatások	 125	000				 175	000				 175	000				 100,0	

14	

B1.	 Működési	 célú	

támogatások	

államháztartáson	belülről		

94	880	141				 124	347	017				 104	169	134				 83,77	
K43.	 Pénzbeli	

kárpótlások,	kártérítések	
		 		 		 		

15	
B21.	 Felhalmozási	 célú	

önkormányzati	támogatások	
0				 15	000	000				 15	000	000				 100,00	

K44.	 Betegséggel	

kapcsolatos	 (nem	

társadalombiztosítási)	

ellátások	

		 		 		 		

16	

B22.	 Felhalmozási	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	

államháztartáson	belülről	

		 		 		 		

K45.	 Foglalkoztatással,	

munkanélküliséggel	

kapcsolatos	ellátások	

		 		 		 		

17	

B23.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	visszatérülése	

		 		 		 		
K46.	 Lakhatással	

kapcsolatos	ellátások	
		 		 		 		



18	

B24.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 igénybevétele	

államháztartáson	belülről	

		 		 		 		

K47.	 Intézményi	

ellátottak	 pénzbeli	

juttatásai	

		 		 		 		

19	

B25.	 Egyéb	 felhalmozási	 célú	

támogatások	 bevételei	

államháztartáson	belülről	

0				 275	978	338				 275	978	338				 100,00	
K48.	 Egyéb	 nem	

intézményi	ellátások	
5	265	000				 5	227	500				 4	135	914				 79,1	

20	

B2.	 Felhalmozási	 célú	

támogatások	

államháztartáson	belülről	

0				 290	978	338				 290	978	338				 100,00	
K4.	 Ellátottak	 pénzbeli	

juttatásai	
5	390	000				 5	402	500				 4	310	914				 79,8	

21	 B31.	Jövedelemadók	 		 		 		 		
K501.	 Nemzetközi	

kötelezettségek	
		 		 		 		

22	
B32.	 Szociális	 hozzájárulási	

adó	és	járulékok	
		 		 		 		

K5021.	 A	 helyi	

önkormányzatok	 előző	

évi	 elszámolásából	

származó	kiadások	

0				 3	523	273				 3	523	273				 100,0	

23	

B33.	 Bérhez	 és	

foglalkoztatáshoz	 kapcsolódó	

adók	

		 		 		 		

K5022.	 A	 helyi	

önkormányzatok	 törvényi	

előíráson	 alapuló	

befizetései	

		 		 		 		

24	 B34.	Vagyoni	típusú	adók	 2	312	000				 2	312	000				 1	831	114				 79,20	
K5023.	 Egyéb	 elvonások,	

befizetések	
0				 584	318				 584	318				 100,0	

25	
B35.	 Termékek	 és	

szolgáltatások	adói	
17	028	000				 17	028	000				 15	820	655				 92,91	

K502.	 Elvonások	 és	

befizetések	
0				 4	107	591				 4	107	591				 100,0	

26	
B36.	 Egyéb	 közhatalmi	

bevételek	
160	000				 160	000				 504	769				 315,48	

K503.	 Működési	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	

származó	 kifizetés	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		



27	 B3.	Közhatalmi	bevételek	 19	500	000				 19	500	000				 18	156	538				 93,11	

K504.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	

támogatok,	 kölcsönök	

nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

28	
B401.	 Készletértékesítés	

ellenértéke	
		 		 		 		

K505.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	

támogatások,	 kölcsönök	

törlesztése	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

29	
B402.	 Szolgáltatások	

ellenértéke	
6	157	000				 6	157	000				 6	791	517				 110,31	

K506.	 Egyéb	 működési	

célú	 támogatások	

államháztartáson	belülre	

11	168	000				 11	168	000				 5	346	172				 47,9	

30	
B403.	 Közvetített	

szolgáltatások	ellenértéke	
2	362	129				 2	362	129				 6	239	462				 264,15	

K507.	 Működési	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	

származó	 kifizetés	

államháztartáson	kívülre	

		 		 		 		

31	 B404.	Tulajdonosi	bevételek	 		 		 		 		

K508.	 Működési	 célú	

visszafizetendő	

támogatások,	 kölcsönök	

nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

32	 B405.	Ellátási	díjak	 247	000				 247	000				 173	798				 70,36	
K509.	 Árkiegészítések,	

ártámogatások	
		 		 		 		

33	
B406.	Kiszámlázott	általános	

forgalmi	adó	
704	474				 704	474				 1	231	371				 174,79	 K510.	Kamattámogatások	 		 		 		 		

34	
B407.	 Általános	 forgalmi	 adó	

visszatérítése	
		 		 		 		

K511.	 Működési	 célú	

támogatások	 az	 Európai	

Uniónak	

		 		 		 		

35	

B4081.	 Befektetett	 pénzügyi	

eszközökből	 származó	

bevételek	

		 		 		 		

K512.	 Egyéb	 működési	

célú	 támogatások	

államháztartáson	kívülre	

3	148	520				 6	552	220				 6	411	829				 97,9	



36	

B4082.	 Egyéb	 kapott	 (járó)	

kamatok	 és	 kamatjellegű	

bevételek	

		 		 		 		 K513.	Tartalékok	 13	553	113				 8	565	004				 0				 0,0	

37	
B408.	Kamatbevételek	és	más	

nyereségjellegű	bevételek	
0				 2	075				 2	448				 117,98	

K5.	Egyéb	működési	 célú	

kiadások	
27	869	633				 30	392	815				 15	865	592				 52,2	

38	

B4091.	Részesedésekből	

származó	pénzügyi	műveletek	

bevételei	

		 		 		 		
K61.	 Immateriális	 javak	

beszerzése,	létesítése	
3	100	000				 2	710	000				 1	100	000				 40,6	

39	
B4092.	 Más	 egyéb	 pénzügyi	

műveletek	bevételei	
		 		 		 		

K62.	 Ingatlanok	

beszerzése,	létesítése	
787	402				 1	750	000				 1	750	000				 100,0	

40	
B409.	 Egyéb	 pénzügyi	

műveletek	bevételei	
		 		 		 		

K63.	 Informatikai	

eszközök	 beszerzése,	

létesítése	

0				 2	992				 2	992				 100,0	

41	
B410.	 Biztosító	 által	 fizetett	

kártérítés	
		 		 		 		

K64.	 Egyéb	 tárgyi	

eszközök	 beszerzése,	

létesítése	

9	357	557				 8	781	967				 1	001	661				 11,4	

42	
B411.	 Egyéb	 működési	

bevételek	
0				 1	597	227				 144	284				 9,03	

K65.	 Részesedések	

beszerzése	
		 		 		 		

43	 B4.	Működési	bevételek	 9	470	603				 11	069	905				 14	582	880				 131,73	

K66.	 Meglévő	

részesedések	

növeléséhez	 kapcsolódó	

kiadások	

		 		 		 		

44	 B51.	Immateriális	javak	 		 		 		 		

K67.	 Beruházási	 célú	

előzetesen	 felszámított	

általános	forgalmi	adó	

3	576	139				 3	576	139				 1	017	402				 28,4	

45	 B52.	Ingatlanok	értékesítése	 		 		 		 		 K6.	Beruházások	 16	821	098				 16	821	098				 4	872	055				 29,0	

46	
B53.	 Egyéb	 tárgyi	 eszközök	

értékesítése	
0				 35	306				 35	306				 100	 K71.	Ingatlanok	felújítása	 42	125	499				 271	242	301				 15	613	525				 5,8	

47	
B54.	 Részesedések	

értékesítése	
		 		 		 		

K72.	 Informatikai	

eszközök	felújítása	
		 		 		 		



48	

B55.	 Részesedések	

megszüntetéséhez	 kapcsolódó	

bevételek	

		 		 		 		
K73.	 Egyéb	 tárgyi	

eszközök	felújítása	
		 		 		 		

49	 B5.	Felhalmozási	bevételek	 0				 35	306				 35	306				 100				

K74.	 Felújítási	 célú	

előzetesen	 felszámított	

általános	forgalmi	adó	

11	373	883				 73	235	419				 4	215	650				 5,8	

50	

B61.	 Működési	 célú	 garancia-	

és	 kezességvállalásból	

származó	 megtérülések	

államháztartáson	kívülről	

		 		 		 		 K7.	Felújítások	 53	499	382				 344	477	720				 19	829	175				 5,8	

51	

B62.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	 az	

Európai	Uniótól	

		 		 		 		

K81.	 Felhalmozási	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	

származó	 kifizetés	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

52	

B63.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

kormányoktól	 és	 más	

nemzetközi	szervezetektől	

		 		 		 		

K82.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	

támogatok,	 kölcsönök	

nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

53	

B64.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

államháztartáson	kívülről	

		 		 		 		

K83.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	

támogatások,	 kölcsönök	

törlesztése	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

54	
B65.	 Egyéb	 működési	 célú	

átvett	pénzeszköz	
0				 25	000				 25	000				 100,00	

K84.	 Egyéb	 felhalmozási	

célú	 támogatások	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

55	
B6.	 Működési	 célú	 átvett	

pénzeszközök	
0				 25	000				 25	000				 100,00	

K85.	 Felhalmozási	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	

származó	 kifizetés	

államháztartáson	kívülre	

		 		 		 		



56	

B71.	 Felhalmozási	 célú	

garancia-	 és	

kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	

államháztartáson	kívülről	

		 		 		 		

K86.	 Felhalmozási	 célú	

visszafizetendő	

támogatások,	 kölcsönök	

nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

57	

B72.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	 az	

Európai	Uniótól	

		 		 		 		 K	87.	Lakástámogatás	 		 		 		 		

58	

B73.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

kormányoktól	 és	 más	

nemzetközi	szervezetektől	

		 		 		 		

K88.	 Felhalmozási	 célú	

támogatások	 az	 Európai	

Uniónak	

		 		 		 		

59	

B74.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

államháztartáson	kívülről	

		 		 		 		

K89.	 Egyéb	 felhalmozási	

célú	 támogatások	

államháztartáson	kívülre	

		 		 		 		

60	
B75.	 Egyéb	 felhalmozási	 célú	

átvett	pénzeszköz	
0				 0	 1	552	692				 0	

K8.	 Egyéb	 felhalmozási	

célú	kiadások		
0				 0	 0	 0	

61	
B7.	 Felhalmozási	 célú	 átvett	

pénzeszközök	
0				 0	 1	552	692				 0	

K.914	 Áh-on	 belüli	

megelőlegezések	

v.fizetése	

3	222	128				 4	392	702				 4	392	702				 100	

62	
B.813	 Maradvány	

igénybevétele	
95	494	256				 95	494	798				 95	494	798				 100,00	

K.915	 Központi	 irányító	

szervi	támogatás	
34	422	315				 34	548	635				 27	125	732				 78,51	

		
B.814	 Áh-on	 belüli	

megelőlegezések	
0				 1	170	574				 1	170	574				 100,00	 		 		 		 		 		

63	 B.8	Finanszírozási	bevételek	 95	494	256				 96	665	372				 96	665	372				 100,00	
K.9	 Finanszírozási	

kiadások	
37	644	443				 38	941	337				 31	518	434				 80,94	

64	
Költségvetési	bevételek		

219	345	000				 542	620	938				 526	165	260				 97,0	
Költségvetési	kiadások		

219	345	000				 542	620	938				 159	833	686				 29,5	

(B1+B2+....+B7)	 (K1+K2+....+K8)	



	

A	190/2017.(XI.22.)	számú	önkormányzati	határozat	3..számú	melléklete	

		

Tari	Örökzöld	Óvoda2017.	III.	negyedéves	költségvetési	mérlege	

		

		 Költségvetési	bevételek	 		 Költségvetési	kiadások	 		

		 A	 B	 C	 D	 E	 A	 B	 C	 D	 E	

		

Rovatok	 Előirányzat	
Módosított	

előirányzat	
Teljesítés	

Teljesítés	

%-a	
Rovatok	 Előirányzat	

Módosított	

előirányzat	
Teljesítés	

Teljesítés	

%-a	

1	

B111.	 Helyi	 önkormányzatok	

működésének	 általános	

támogatása	

		 		 		 		
K11.	 Foglalkoztatottak	 személyi	

juttatásai	
22	034	658					 22	295	760					 16	450	287					 73,78					

2	

B112.	Települési	önkormányzatok	

egyes	 köznevelési	 feladatainak	

támogatása	

		 		 		 		 K12.	Külső	személyi	juttatások	 		 		 		 		

3	

B113.	Települési	önkormányzatok	

szociális,	 gyermekjóléti	 és	

gyermekétkeztetési	 feladatainak	

támogatása	

		 		 		 		 K1.	Személyi	juttatások	 22	034	658					 22	295	760					 16	450	287					 74					

4	

B114.	Települési	önkormányzatok	

kulturális	 feladatainak	

támogatása	

		 		 		 		

K2.	 Munkaadókat	 terhelő	

járulékok	 és	 szociális	

hozzájárulási	adó	

4	970	497					 4	970	497					 3	769	789					 75,84					

5	

B115.	 Működési	 célú	

költségvetési	 támogatások	 és	

kiegészítő	támogatások	

		 		 		 		 K31.	Készletbeszerzés	 517	000					 221	702					 125	648					 56,67					

6	
B116.	 Elszámolásból	 származó	

bevételek	
		 		 		 		

K32.	 Kommunikációs	

szolgáltatások	
140	000					 140	000					 97	480					 69,63					

7	
B11.	Önkormányzatok	működési	

támogatásai	
0					 0					 0					 0,00					 K33.	Szolgáltatási	kiadások	 5	821	709					 6	116	528					 4	684	381					 76,59					

8	
B12.	 Elvonások	 és	 befizetések	

bevételei	
		 		 		 		

K34.	 Kiküldetések,	 reklám-	 és	

propagandakiadások	
		 		 		 		



9	

B13.	 Működési	 célú	 garancia-	 és	

kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	 államháztartáson	

belülről	

		 		 		 		
K35.	 Különféle	 befizetések	 és	

egyéb	dologi	kiadások	
1	876	136					 1	875	300					 1	294	633					 69,04					

10	

B14.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	visszatérülése	

		 		 		 		 K3.	Dologi	kiadások	 8	354	845					 8	353	530					 6	202	142					 74,25					

11	

B15.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 igénybevétele	

államháztartáson	belülről	

		 		 		 		
K41.	 Társadalombiztosítási	

ellátások	
		 		 		 		

12	

B16.	 Egyéb	 működési	 célú	

támogatások	 bevételei	

államháztartáson	belülről	

		 124	697					 124	697					 100,00					 K42.	Családi	támogatások	 		 		 		 		

13	
B1.	Működési	 célú	 támogatások	

államháztartáson	belülről		
0					 124	697					 124	697					 100,00					

K43.	 Pénzbeli	 kárpótlások,	

kártérítések	
		 		 		 		

14	
B21.	 Felhalmozási	 célú	

önkormányzati	támogatások	
		 		 		 		

K44.	 Betegséggel	 kapcsolatos	

(nem	 társadalombiztosítási)	

ellátások	

		 		 		 		

15	

B22.	 Felhalmozási	 célú	 garancia-	

és	 kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	 államháztartáson	

belülről	

		 		 		 		

K45.	 Foglalkoztatással,	

munkanélküliséggel	 kapcsolatos	

ellátások	

		 		 		 		

16	

B23.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	visszatérülése	

		 		 		 		
K46.	 Lakhatással	 kapcsolatos	

ellátások	
		 		 		 		

17	

B24.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 igénybevétele	

államháztartáson	belülről	

		 		 		 		
K47.	 Intézményi	 ellátottak	

pénzbeli	juttatásai	
		 		 		 		

18	

B25.	 Egyéb	 felhalmozási	 célú	

támogatások	 bevételei	

államháztartáson	belülről	

		 		 		 		
K48.	 Egyéb	 nem	 intézményi	

ellátások	
		 		 		 		

19	

B2.	 Felhalmozási	 célú	

támogatások	 államháztartáson	

belülről	

0					 0					 0					 0,00					
K4.	 Ellátottak	 pénzbeli	

juttatásai	
0					 0					 0					 0,00					

20	 B31.	Jövedelemadók	 		 		 		 		
K501.	 Nemzetközi	

kötelezettségek	
		 		 		 		



21	
B32.	Szociális	hozzájárulási	adó	és	

járulékok	
		 		 		 		

K5021.	 A	 helyi	 önkormányzatok	

előző	 évi	 elszámolásából	

származó	kiadások	

		 		 		 		

22	
B33.	 Bérhez	 és	 foglalkoztatáshoz	

kapcsolódó	adók	
		 		 		 		

K5022.	 A	 helyi	 önkormányzatok	

törvényi	 előíráson	 alapuló	

befizetései	

		 		 		 		

23	 B34.	Vagyoni	típusú	adók	 		 		 		 		
K5023.	 Egyéb	 elvonások,	

befizetések	
		 		 		 		

24	
B35.	 Termékek	 és	 szolgáltatások	

adói	
		 		 		 		 K502.	Elvonások	és	befizetések	 0					 0					 0					 0					

25	 B36.	Egyéb	közhatalmi	bevételek	 		 		 		 		

K503.	 Működési	 célú	 garancia-	

és	 kezességvállalásból	 származó	

kifizetés	 államháztartáson	

belülre	

		 		 		 		

26	 B3.	Közhatalmi	bevételek	 0					 0					 0					 0,00					

K504.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatok,	

kölcsönök	 nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

27	
B401.	 Készletértékesítés	

ellenértéke	
		 		 		 		

K505.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 törlesztése	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

28	 B402.	Szolgáltatások	ellenértéke	 		 		 		 		

K506.	 Egyéb	 működési	 célú	

támogatások	 államháztartáson	

belülre	

		 		 		 		

29	
B403.	 Közvetített	 szolgáltatások	

ellenértéke	
		 		 		 		

K507.	 Működési	 célú	 garancia-	

és	 kezességvállalásból	 származó	

kifizetés	 államháztartáson	

kívülre	

		 		 		 		



30	 B404.	Tulajdonosi	bevételek	 		 		 		 		

K508.	 Működési	 célú	

visszafizetendő	 támogatások,	

kölcsönök	 nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

31	 B405.	Ellátási	díjak	 203846	 203	846					 118	697					 58,23					
K509.	 Árkiegészítések,	

ártámogatások	
		 		 		 		

32	
B406.	Kiszámlázott	általános	

forgalmi	adó	
55039	 55	039					 32	793					 59,58					 K510.	Kamattámogatások	 		 		 		 		

33	
B407.	 Általános	 forgalmi	 adó	

visszatérítése	
		 		 		 		

K511.	 Működési	 célú	

támogatások	az	Európai	Uniónak	
		 		 		 		

34	
B4081.	 Befektetett	 pénzügyi	

eszközökből	származó	bevételek	
		 		 		 		

K512.	 Egyéb	 működési	 célú	

támogatások	 államháztartáson	

kívülre	

		 		 		 		

35	

B4082.	 Egyéb	 kapott	 (járó)	

kamatok	 és	 kamatjellegű	

bevételek	

		 		 		 		 K513.	Tartalékok	 		 		 		 		

36	
B408.	Kamatbevételek	és	más	

nyereségjellegű	bevételek	
0	 10	000					 132					 1,32					

K5.	 Egyéb	 működési	 célú	

kiadások	
0					 0					 0					 0,00					

37	

B4091.	Részesedésekből	

származó	pénzügyi	műveletek	

bevételei	

		 		 		 		
K61.	 Immateriális	 javak	

beszerzése,	létesítése	
		 		 		 		

38	
B4092.	 Más	 egyéb	 pénzügyi	

műveletek	bevételei	
		 		 		 		

K62.	 Ingatlanok	 beszerzése,	

létesítése	
		 		 		 		

39	
B409.	 Egyéb	 pénzügyi	műveletek	

bevételei	
		 		 		 		

K63.	 Informatikai	 eszközök	

beszerzése,	létesítése	
		 		 		 		

40	
B410.	 Biztosító	 által	 fizetett	

kártérítés	
		 		 		 		

K64.	 Egyéb	 tárgyi	 eszközök	

beszerzése,	létesítése	
0					 3	142					 3	142					 100,00					



41	 B411.	Egyéb	működési	bevételek	 0	 2	760					 2	760					 100,00					 K65.	Részesedések	beszerzése	 		 		 		 		

42	 B4.	Működési	bevételek	 258885	 271	645					 154	382					 56,83					

K66.	 Meglévő	 részesedések	

növeléséhez	 kapcsolódó	

kiadások	

		 		 		 		

43	 B51.	Immateriális	javak	 		 		 		 		

K67.	 Beruházási	 célú	 előzetesen	

felszámított	 általános	 forgalmi	

adó	

0					 848					 848					 100,00					

44	 B52.	Ingatlanok	értékesítése	 		 		 		 		 K6.	Beruházások	 0					 3	990					 3	990					 100,00	

45	
B53.	 Egyéb	 tárgyi	 eszközök	

értékesítése	
		 		 		 		 K71.	Ingatlanok	felújítása	 		 		 		 		

46	 B54.	Részesedések	értékesítése	 		 		 		 		
K72.	 Informatikai	 eszközök	

felújítása	
		 		 		

		

47	

B55.	 Részesedések	

megszüntetéséhez	 kapcsolódó	

bevételek	

		 		 		 		
K73.	 Egyéb	 tárgyi	 eszközök	

felújítása	
		 		 		

		

48	 B5.	Felhalmozási	bevételek	 0	 0					 0					 0,00					

K74.	 Felújítási	 célú	 előzetesen	

felszámított	 általános	 forgalmi	

adó	

		 		 		 		

49	

B61.	 Működési	 célú	 garancia-	 és	

kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	 államháztartáson	

kívülről	

		 		 		 		 K7.	Felújítások	 0					 0					 0					 0,00	

50	

B62.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	 az	

Európai	Uniótól	

		 		 		 		

K81.	Felhalmozási	 célú	garancia-	

és	 kezességvállalásból	 származó	

kifizetés	 államháztartáson	

belülre	

		 		 		 		

51	

B63.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

kormányoktól	és	más	nemzetközi	

szervezetektől	

		 		 		 		

K82.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatok,	

kölcsönök	 nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

52	

B64.	 Működési	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

államháztartáson	kívülről	

		 		 		 		

K83.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 törlesztése	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		



53	
B65.	 Egyéb	működési	 célú	 átvett	

pénzeszköz	
		 		 		 		

K84.	 Egyéb	 felhalmozási	 célú	

támogatások	 államháztartáson	

belülre	

		 		 		 		

54	
B6.	 Működési	 célú	 átvett	

pénzeszközök	
0	 0	 0	 0,00					

K85.	Felhalmozási	 célú	garancia-	

és	 kezességvállalásból	 származó	

kifizetés	 államháztartáson	

kívülre	

		 		 		 		

55	

B71.	 Felhalmozási	 célú	 garancia-	

és	 kezességvállalásból	 származó	

megtérülések	 államháztartáson	

kívülről	

		 		 		 		

K86.	 Felhalmozási	 célú	

visszafizetendő	 támogatások,	

kölcsönök	 nyújtása	

államháztartáson	belülre	

		 		 		 		

56	

B72.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	 az	

Európai	Uniótól	

		 		 		 		 K	87.	Lakástámogatás	 		 		 		 		

57	

B73.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

kormányoktól	és	más	nemzetközi	

szervezetektől	

		 		 		 		
K88.	 Felhalmozási	 célú	

támogatások	az	Európai	Uniónak	
		 		 		 		

58	

B74.	 Felhalmozási	 célú	

visszatérítendő	 támogatások,	

kölcsönök	 visszatérülése	

államháztartáson	kívülről	

		 		 		 		

K89.	 Egyéb	 felhalmozási	 célú	

támogatások	 államháztartáson	

kívülre	

		 		 		 		

59	
B75.	 Egyéb	 felhalmozási	 célú	

átvett	pénzeszköz	
		 		 		 		

K8.	 Egyéb	 felhalmozási	 célú	

kiadások		
0					 0					 0					 0,00					

60	
B7.	 Felhalmozási	 célú	 átvett	

pénzeszközök	
0	 0					 0					 0,00					

K914	 Államháztartáson	 belüli	

megelőlegezésekvisszafizetése	
		 		 		 		

61	
B813Előző	 év	 költségvetési	

maradványának	igénybevétele	
678800	 678	800					 678	800					 100,00					

K915	 Központi	 irányító	 szervi	

támogatás	folyósítása	
		 		 		 		



62	
B814	 Államháztartáson	 belüli	

megelőlegezések	
		 		 		 		 K9	Finanszírozási	kiadások	 0					 0					 0					 0,00					

63	
B816	 Központi	 irányító	 szervi	

támogatás	
34422315	 34	548	635					 27	125	732					 78,51					 		 		 		 		 		

64	 B8.	Finanszírozási	bevételek	 35101115	 35	227	435					 27	804	532					 78,93					 		 		 		 		 		

65	
Költségvetési	bevételek		

35	360	000					 35	623	777					 28	083	611					 78,83					
Költségvetési	kiadások		

35	360	000					 35	623	777					 26	426	208					 74,18					

(B1+B2+....+B8)	 (K1+K2+....+K9)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25- 211/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 28.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
191/2017.(XI.22.)	határozata	
Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 
polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót, valamint a 
19/2017.(I.18.), 28/a/2017.(II.15.), 32/2017(II.15.), 
34/2017.(II.15.), 35/2017.(II.15.), 38/2017.(III.16.), 
41/2017.(III.16.), 42/2017.(III.16.), 43/2017. (III.16.), 
44/2017.(III.16.), 46/2017.(III.16.), 48/2017.(IV.4.), 
49/2017.(IV.4.), 53/2017.(IV.19.), 62/2017.(V.2.), 
64/2017.(V.8.), 65/2017.(V.8.), 67/2017.(V.15.), 
68/2017.(V.15.), 72/2017.(V.26.),73-74/2017.(V.26.), 
76/2017.(V.30.), 77/2017.(V.30.), 78/2017.(V.30.), 
79/2017.(V.30.), 80/2017.(V.30.), 85/2017.(V.30.), 
88/2017.(VI.21.), 89/2017.(VI.21.), 90/2017.(VI.21.), 
91/2017.(VI.21.),92/2017.(VI.21.), 93/2017.(VI.21.), 
94/2017.(VI.21.), 95/2017.(VI.21.), 97/2017.(VI.28.), 
99/2017.(VII.6.),  101/2017.(VII.6.), 102/2017.(VII.6.), 
103/2017.(VII.6.), 109/2017.(VII.6.), 110/2017.(VII.19.), 
111/2017.(VII.19.), 112/2017.(VII.19.), 
113/2017.(VII.19.), 114/2017.(VII.19.), 
115/2017.(VII.19.) 116/2017.(VII.19.), 117/2017. 
(VII.19.) 118/2017.(VII.19.),119/2017.(VII.19.) 
121/2017.(VII.19.), 123/2017. (VII.19.)124/2017.(VII.19.) 
125/2017.(VII.19.) 126/2017.(VII.19.),127/2017.(VII.19.), 
128/2017.(VII.19.), 131/2017.(VII.25.), 
135/2017.(VII.27.), 136/2017.(VII.27.), 
137/2017.(VII.27.),140/2017.(VIII.16.), 
141/2017.(VIII.16.), 142/2017.(VIII.16.), 
143/2017.(VIII.16.), 151/2017.(VIII.16.), 
153/2017.(VIII.16.), 154/2017.(VIII.16.), 
155/2017.(VIII.16.), 157/2017.(VIII.16.), 
159/2017.(VIII.28.), 160/2017.(VIII.28.), 
161/2017.(VIII.28.), 162/2017.(VIII.28.), 
163/2017.(IX.1.), 164/2017.(IX.1.), 166/2017.(IX.11.), 
167/2017.(IX.11.), 170/2017.(IX.20.),  172/2017.(IX.20.), 
173/2017.(IX.20.) határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
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Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

 
Iktatószám: 25- 212/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 28.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
192/2017.(XI.22.)	határozata	
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete:	 „Beszámoló	a	
Tari	 Örökzöld	 Óvoda	 2016-2017.	 nevelési	 év	 működéséről”	
tárgyú	 tájékoztatót	 megtárgyalta	 és	 az	 alábbi	 határozatot	
hozza:	
	

1.) Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	a	Tari	Örökzöld	
Óvoda	2016-2017.	nevelési	év	működéséről	szóló	Beszámolót	a	
határozat	1.	 számú	melléklete	szerinti	 tartalommal	 tudomásul	
veszi.	
Határidő:	értelemszerű	
Felelős:	intézményvezető	
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A 192/2017. (XI.22.) határozat 1. számú melléklete 
 
 

	

	

Beszámoló a  Tari Örökzöld Óvoda  

működéséről  

 

 

 

2016/2017. nevelési év 

 

 

 

 

 
Készítette: Fercsik Zsuzsanna 

              óvodavezető 
 

 



Bevezető 

A 2016-2017. nevelési évben szakmai munkánkat a 2013. évben átdolgozott Pedagógiai 
Programunk szerint igyekeztünk végezni. Programunk alapja Porkolábné dr. Balogh Katalin: 
Komplex Prevenciós Óvodai Programja, „amely jól illeszkedik a hazai közoktatást megújító 
törekvésekhez, és megőrzi az óvodapedagógiai hagyományok szakmai értékeit. Nevelési 
céljaink meghatározásánál abból a szakmai meggyőződésünkből indulunk ki, hogy a 
prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van”. Pedagógiai munkánkat,  
részben meghatározta a nevelési év egyik fontos feladata, az önértékelés és a tanfelügyeleti 
ellenőrzésekre való felkészülés. 

Beszámoló elkészítéséhez felhasználtam óvodánk statisztikáit, a 2016/2017. nevelési év 
munkatervét, a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat  
 
Nevelőtestületünk, és az alkalmazotti közösségünk arra törekedett, hogy gyermekeink 
harmonikus légkörben, nyugodt, családias hangulatban, egyéni fejlesztéssel készüljenek fel az 
iskolai életmódra. A harmonikus személyiségfejlesztésben alapvető célunk, hogy a 
gyermekek:  

 
• otthonosan érezzék magukat az óvodában 
• munkatársaim az adott körülmények között megértő, segítő, nyugodt légkörben, 

megfelelően informálva tudják munkájukat végezni.  
• Nevelő-oktató munkánk során igyekeztünk a gyermekek mindennapjait örömtelivé, 

színessé és változatossá tenni, sok-sok ismeretet nyújtva, élményekben gazdag 
kirándulásokat, programokat szervezve.  

• Alapfeladatom, hogy az óvodai nevelő-oktató munkához biztosítsam a személyi és 
tárgyi feltételeket, hogy: a gyermekek nyugodt, derűs, vidám fejlesztő környezetben 
jól érezzék magukat, a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő 
fejlődési ütemének figyelembevételével. 
 

Jogszabályi háttér 

• 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről óvodánkat érintő hatályos 
jogszabályai:  

 
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról.  

• A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1-2) bekezdése és a 49. § és 
a 95. § (7) bekezdés.  

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
köznevelési intézmények névhasználatáról 63. fejezet 161§ (1.), (2), (3).  

• 2. sz. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez, jegyzék a nevelési-oktatási 
intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről.  



• Az intézményvezetők létszáma és óraszámai 1. és 5. melléklet].  

• A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó 2. melléklet  

• A gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának 
meghatározására vonatkozó szabály [61.§ (5)].  

• Az új csoport- és osztálylétszámok, az Nkt. 25. § (7).  
 
 
Intézményünk személyi feltételei 
 

Alkalmazotti közösség:  

A 2011. évi CXC. tv. 1. melléklete gyermeklétszámhoz kötötten meghatározza az 
intézményvezető illetve intézményvezető- helyettes létszámát illetve a kötelező óraszámokat. 
Ennek megfelelően ebben a nevelési évben pedagógus létszámunk 4 fő.  

Sándor Nóra óvodapedagógust (az előző évhez hasonlóan) a 2016-17.-os nevelési évben is 
Nagy Károlyné óvó néni helyettesítette közalkalmazotti kinevezéssel a Süni csoportban. 
Jogviszonya alatt nyugdíjának folyósítását szünetelteti. 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák száma 2 fő. A konyhai kisegítő dolgozó 
száma: 1 fő, aki Tar Község Önkormányzata alkalmazásában áll és a gyermekétkeztetési 
feladatokat látja el.  

A neveléssel-oktatással lekötött óraszámaimat a Süni csoportban teljesítettem. 

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Pásztói Kirendeltségével kötött 
(Ifjúsági Garanciafejlesztési és Innovációs Operatív Program bérköltség támogatáson belül 
25. év alatti foglalkoztatás) megállapodás alapján általános irodai adminisztrátor 
munkakörben foglalkoztattuk 1 fő munkavállalót. 2016. február 01.–től - 04. 30.-ig 100 %-os 
bértámogatást kaptunk: 491.490 Ft összegben. Az Ifjúsági Garancia GINOP programon belül 
további hatósági szerződést kötöttünk 2016. május 4.-től – 2017. május 03.-ig terjedő 
időszakra a Munkaügyi Központtal, ugyanazon munkakörre és alkalmazottra vonatkozóan. 
(Támogatás összege: 917.454 Ft/ időszak).  

A jövőben szükség lenne a jövőben személyi feltételeink javítására (pl: közmunka, ifjúsági 
garancia program, vagy más egyéb foglalkoztatási formában), mivel egyre nő a sajátos 
nevelési igényű, és a beilleszkedési tanulási zavarokkal küzdő gyermekek aránya. 

Gyermekközösségek: 

A 2016. évi októberi statisztikában szereplő gyerekek száma 53 fő. 2016. szeptember 1.-én 
53. fő kisgyermek kezdte meg óvodai jogviszonyát.  

Nevelési év végére 55 fő volt az összlétszám. A Gomba csoportban óvodai jogviszonyt 
létesített gyerekek száma 24, a Süni csoport létszáma 29 fő volt. 2017/18. nevelési évre 
tervezett létszám: 58-60 fő, csoportlétszám Gomba csoport 26 fő, Süni csoport 30 fő. 



 

A 2017. év szeptemberétől 13 kisgyermek lép iskolába. Óvodában maradók 13 fő. 

Sajátos nevelési igényű gyermekünk év elején 1 fő volt, év végére 2 fő, melyhez 
biztosítanunk kell gyógypedagógust. Beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő gyermekek 
száma a nagycsoportban: 14 fő. a 26 főből. 

  

Tárgyi feltételek 

 
A tárgyi feltételeink a nevelő-oktató munkához adottak, a folyamatos pótlásra és fejlesztésre 
azonban szükség van.  

A nevelési évben (szeptemberben) a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltsége támogatásával elkészült az intézmény Munkahelyi Kockázatértékelése. 

2017. május elején elkészíttettük az intézmény HCCP Élelmiszerbiztonsági rendszer 
karbantartásáról szóló szerződést Gyömbér Ferenc HCCP Élelmiszerbiztonsági Tanácsadóval, 
megtörtént a HCCP rendszer oktatása, a dokumentumok aktualizálása. 
 
A nyár folyamán megtörtént a tálalókonyha egyes helyiségeinek karbantartása, a működéshez 
szükséges apró javítások a nyári nagytakarítás alatt, valamint a nevelési év közben 
folyamatosan.  
További feladataink: 

• Udvari játékok karbantartása 
• Gyermek wc-ék karbantartása 
• Dugulás elhárítás  
• Szülő adományából gyermekeknek játék, és egyéb fejlesztőeszközöket (gyermek és 

felnőtt kesztyűbábokat, bútort), meséskönyveket, egyéb szakmai anyagot vásároltunk 
(500.000-Ft) 

 
A személyi és tárgyi feltételeket biztosításával, az eszközök és használati tárgyak 
ellenőrzésével és karbantartásával, a hibaforrások megszűntetésével kívánjuk biztosítani a 
gyermekek testi épségének védelmét, a balesetek megelőzését. 

Fejlesztő játékainkkal biztosítjuk a gyermekek sokoldalú képességfejlesztését. A 
játékkészletünk bővítését, - részben a 2016. év őszén szervezett papír és műanyag flakonok 
gyűjtéséből fedeztük (17.130-Ft).  Tárgyi feltételeink biztosításához ebben az évben is 
kaptunk Önkormányzati támogatást, és alapítványi (Egy a célunk Tarért Alapítvány 
közreműködésével a Bátonyterenyei SINIA Kft-től maradék textíliákat kaptunk) segítséget. 
Szülőktől kapott egyéb természetbeni támogatások: játékok, rajzlapok. Szülői természetbeni 
támogatásként kaptuk, tornaszalagok elkészítését (varrással) gyermekeink részére.  

Meghívtuk a Zene-Bona Társulatot, melyben „Sanyi Bohóccal tölthettünk el egy vidám órát 
az óvodában. Az év végi intézményi kirándulásunk helyszíne a Budapesti LEGÓ Kiállítás 



volt. A kirándulást közösen a szülőkkel – gyermekekkel és az alkalmazotti közösségünkkel 
együtt tettük meg, a jelenlévők számára örömteli, és maradandó élményekkel szolgált a 
program.  A szülői-óvodapedagógusi összefogás eredményeként a ROSSMAN  (HENKEL) 
„Zöldben játszani is jobb” flakongyűjtő nyereményjáték akció keretén belül 30.000- Ft 
értékben nyertünk  Henkel&Rossmann higiéniás csomagot. 

A törvényben előírtaknak megfelelően az udvari játékok felülvizsgálata, és használatának 
engedélye 2016. október hónapban megtörtént.  

         
Gazdálkodás 
A 2016-2017. nevelési évben is a költségvetési előirányzatnak megfelelően biztosítottuk az 
intézmény működését. Az éves költségvetést a helyi önkormányzat fogadja el és biztosítja 
részben az állami normatívából, részben saját bevételeiből.  
A takarékos gazdálkodásra törekedve csak a legszükségesebb, a működéshez elengedhetetlen 
karbantartási anyagokat, a takarításhoz szükséges eszközöket, tisztítószereket, és egyéb 
szakmai eszközöket szereztük be.  
 

Pedagógiai munkánk 

2016/2017. nevelési évben pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Program és az éves 
munkaterv alapján végeztük. A két óvodai csoport, az éves tervek és a csoportnaplókban 
megtervezettek szerint végezte az adott korosztályokra lebontott tevékenységeit. A 
folyamatos fejlesztő munka, a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói 
Tagintézménye, valamint a Salgótarjáni Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Szervezet szakértői 
munkájával közösen történt. A fejlődés dokumentálását pedig az egyéni fejlesztési naplókban 
végeztük.  Arra törekedtünk, hogy a gyermekeink folyamatos fejlesztő, nevelő környezetben 
éljenek. Az eredmény elérése érdekében óvodapedagógusaink és a pedagógiai munkát 
közvetlenül segítő dolgozóink szervezett rendben, hatékony és eredményes munkavégzésre 
törekedtek. 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink:   

Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli 
rendszerének alapját képező minősítési rendszerre.  

• A gyermekek szociális kompetenciáinak tudatosabb fejlesztése  
• A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű értelmezése  
• Évszakok változását követő projekttervezés  
• Tudatosabb egyéni fejlesztés és tehetséggondozás  
• Érzelmi nevelés és a szocializáció   

 

A nevelőtestületi és pedagógiai feladatok:                   

A 2015/2016-ös nevelési év munkatervének értékeléséből és az új szabályozásokból adódó 
feladatok    



• Saját innováció folyamatos kutatása és fenntartása   
• A szervezetfejlesztés feladatainak megvalósítása, az óvodapedagógusok szakmai 

munkájának nyomon követése  
• A szülői szervezettel a kapcsolat mélyítése   
• Az önértékelések megvalósítása érdekében, a team munka hatékonyabb szervezése.  

 

• Az intézményvezetés felelőssége:  
- a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében a 

vezetői, majd az intézményi önértékelés megszervezése,   
- dokumentumellenőrzés, elemzés intézményi gyakorlat megújítása.  

•  A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozás 
látogatás, az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, 
mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, 
hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes 
pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.  

  

A belső és a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és 
mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:   

A vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés 
során az egymást követő 2 nevelési év munkaterve és éves beszámolója is a dokumentum 
elemzés részét képezi. 

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező 
tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz. 

• Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés  
•  Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés.  
•  Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.  
      Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet szerint   

Országos Tanfelügyeleti Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - 
minőségelvű működésünk garanciájaként – el kell készíteni az intézmény önértékelési 
dokumentumát.  

- Harmonikus személyiségfejlesztés 
- Differenciált fejlesztés 
- A játék kiemelt szerepe 
- A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembevétele 

Az életkori sajátosságok, egyénhez igazodó fejlődés-fejlesztés elősegítése, a 
tevékenységekre épülő nevelés-tanulás megvalósítása 

- A komplex környezeti nevelésre épülő nevelési-tanulási folyamat megvalósítása,  
- Környezetünk felfedeztetése, élményvilág gazdagítása 



- Mozgáskultúra fejlesztése: csatlakozás a BOZSIK programhoz, labdajáték, 
mozgásfejlesztés, a csapatjáték adta lehetőségek kihasználása. 

- Egyéni képességfejlesztés 
- Az alkalmazott dokumentumok jogszabályi változásokhoz való igazítása, aktualitásának 

megőrzése 
- Pályázati lehetőségek felkutatása, felhasználása a szakmai és tárgyi feltételek  

           javítására 
- Éves munkatervben megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása. 
- Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk  

            megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés. 
- Különös figyelmet igénylő gyermekek, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

és a tehetséges gyermekek felismerése, fejlesztése. Bozsik programban való részvétel.  
- Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok megismerése a nevelőtestületben. 

 
Belső önértékelési munkacsoportunk (a négy fő óvodapedagógusból tevődik össze) aktívan 
elvégezte az önértékeléssel kapcsolatos teendőket. A vezetői és intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzés tematikáján végig haladva, (néhányat kiemelve): megfogalmaztuk az intézményi 
elvárás rendszert. Határidőre elvégeztük az adatgyűjtést, kérdőívezést, interjúkat, 
dokumentumelemzést, jegyzőkönyveket az Oktatási Hivatal internetes felületén. A vezetői és 
intézményi önértékelést, a vezetői tanfelügyelet intézkedési tervét, egy fő óvodapedagógus 
önértékelését indítottuk el, melyet az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően be kell 
fejeznünk. (A felsorolt tevékenységek igen időigényesek, jelentős pedagógiai, szakmai 
felkészültséget igényelnek, melyek egy részét a nyári szabadság ideje alatt végeztük).  

 
A fentiek figyelembevételével a két részben osztott vegyes csoportban a gyermekek már meg 
lévő ismereteire alapozva, azokat felhasználva, a spontán helyzeteket kihasználva történt a 
személyiségfejlesztés. 
A közös játékot, a gazdag témaválasztás, a szerepvállalás, szabály tudat kialakulása 
jellemezte.	 A közösségi életben bekövetkezett fejlődés során megfigyelhető volt, hogy a 
kicsik hamar beilleszkedtek a csoportokba, a szokások kialakítását példaadással, 
segítségnyújtással támogatták a nagyobb gyerekek. 
A gyerekek szívesen járnak óvodába, a hiányzások főleg betegség esetén fordultak elő. 
Az egészséges életmódra nevelést, a mozgást, annak fejlesztését, családokkal való együtt 
gondolkodást (egészséges táplálkozás, testedzés, öltözködés) fontos feladatként kezeltük, 
ehhez kapcsolódó programokat szerveztünk.  
 
Továbbra is fontosnak tartottuk a gyermekek környezettudatos nevelését, természetvédelem 
szükségességét, madárvédelmet, madáretetést. A tél során folyamatosan elláttuk 
„madárbarátainkat”, s tavasz óta madárcsicsergéstől hangos óvodánk kertje. 

Hitoktatást a szülői igényeknek megfelelően sikerült megszervezni. 

A nagycsoportos korú gyermekek évi 4 alkalommal a Bozsik program keretében szervezett 
labdarúgó tornákon vettek részt, Ravaszné Széles Edit óvodapedagógus koordinálásával. Ez 
irányú tehetséggondozásunk eredményesen valósult meg pl.: a speciális sportfoglalkozások 
által harmonikus, szép mozgás fejlesztése. A gyermekek lelkesedtek a labdajáték iránt, 
kialakult a csapatszellem, szabálytudat, az „egy mindenkiért, mindenki egyért” jelszóval a 



sportszerűséget is szem előtt tartva. (pl:. kézfogás meccsek előtt és után, ellenfél tiszteletben 
tartása.   Községen kívüli rendezvényekre az önkormányzat biztosította a szállítást. 

A szülőkkel, családokkal való szorosabb kapcsolat elmélyítésére ebben a nevelési évben is 
szerveztünk közös tevékenységeket (mézeskalácssütés, karácsonyi vásárba ajándéktárgyak 
készítése, farsangi karnevál az óvodában, év végi kirándulás szülőkkel közösen, egyben 
Családi Nap).  
Az óvodai ünnepélyek a Pedagógiai Programban és a munkatervben meghatározottak szerint 
kerültek megszervezésre.  

 

Óvodásaink részt vettek a közösség, a falu életében.  

Hagyományőrző ünnepeink, óvodai ünnepeink és gyermekprogramjaink az éves 
munkatervben megfogalmazottak szerint történt. Műsorainkkal a gyermekek felkészítésével, 
gyermek programjainkkal a társadalmi és partnerkapcsolati elvárásoknak is igyekeztünk 
eleget tenni és bemutatni az óvoda munkáját. 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével folyamatosan kapcsolatot tartunk, a 
prevenciós problémákat megszüntető tevékenységek az óvodapedagógusok, a védőnői, a 
jegyzői, aljegyzői egyeztetésen alapultak.  
A gyermekvédelmi feladatokat: gyermekvédelmi felelősünk Ravaszné Széles Edit óvónő, 
de minden óvodapedagógus saját feladatának tekintette. A problémákat együtt beszéltük meg 
és orvosoltuk. A támogatásra szoruló családok gyermekeinek szükség esetén azonnali 
segítséget próbáltunk nyújtani (ruhaosztás). Önkormányzati támogatással védőnői 
közreműködéssel segítettük a fejtetvesség kezelését.  
 

 

Logopédiai ellátás 

Nevelő munkánkat heti 2 órában logopédus segíti. 

 Az 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését 1 fő fejlesztő pedagógus (Nógrád 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézményéből) látja el megbízási szerződéssel.  

A második félévtől a Nógrád Megyei Pedagógia Szakszolgálat Pásztói Tagintézményétől 
kaptunk 1 fő utazó fejlesztő pedagógust, a kiemelt figyelmet igénylő, beilleszkedési és 
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek helyben történő fejlesztésére. 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 2016. szeptemberben 25 fő, 
Felméréseink alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek – szociális hátrányukból 
fakadóan – sokkal nagyobb fejlesztő munkát kívánnak. Egyéni fejlesztésük már akár 3. 
életévük betöltése előtt indokolt, ezért kedvező hogy óvodánkban lehetőség van a fiatalabbak 
(2,5 éves) fogadására is. Iskolai sikerességük záloga a megfelelő minőségű és időtartamú 
óvodáztatásuk. 



A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mind bekerülnek az óvodába, a 
fejlesztő közösségbe, hiszen ez törvényben előírt feladatunk is. 
 
A nagyarányú hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatásával összefüggő pályázat keretén belül és intézményünk 570 óvodával együtt 
bevonásra került az „EFOP 3.1.3. Esélyteremtő óvodai” - projektbe, mellyel 2 
óvodapedagógus továbbképzési lehetőségét biztosítjuk.  Az együttműködési megállapodás 
már aláírásra került, az intézmény, a Fenntartó és az Oktatási Hivatal között. 2018. januártól 
indul a projekt megvalósítása, mely 2020. június 30. időszakig terjed. Közvetlen pénzbeli 
támogatást nem kapunk, viszont természetben több területen részesülünk támogatásban 
(szülők-óvoda kapcsolatának építése, ápolása, kirándulások szervezése, eszközök, 
felszerelések biztosítása stb. Lehetőségünk nyílik a szakmai megújulásra, jó gyakorlatok 
megismerésére és adaptálására, és új hatékony módszerek bevezetésére. 

 
 
Étkezők adatai: 
 
100%-os térítési díjat fizetők:  
 2016. szeptember  5 fő 
 2017. május   5 fő 
Három, több gyermekes család (6 család) alapján jogosult ingyenes étkezésre: 
 2016. szeptember   9 fő 
 2017. május    9 fő 
Családban tartós beteg gyermek miatt ingyenesen étkezők: 
 2016. szeptember:   2 fő 
 2017. májusban:    2 fő 
 
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ingyenes étkezők: 
 2016. szeptemberben  31 fő 
 2017. májusban:   31 fő 
 
Családban az egy főre eső nettó havi jövedelem (95.960-Ft) alapján ingyenesen étkezők: 
 2016. szeptember  5 fő 
 2017. május   5 fő 
 
Minőségfejlesztési tevékenységünk beépült a mindennapi munkánkba. Számunkra 
elsődleges az, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában és ez évben a szülők 
kérdőíveinek visszajelzése alapján próbáltuk munkánkat mérni, főleg az intézményi 
kommunikáció és az információs rendszer működésének felmérése kapcsán. 
Természetesen figyelembe kell vennünk ezúttal is, hogy minden szülői elvárásnak nem 
tudunk és nem is lehet megfelelni, bármennyire szeretnénk. 
	
Továbbképzések 



 
Alkalmazotti közösségünkre jellemző, hogy aktívan képezi magát. Ebben az évben: 
Az óvodapedagógusok közül 2016. szeptemberben 1 fő óvodapedagógus vett rész POK 
(Pedagógiai Oktatási Központ, továbbiakban POK) által szervezett műhelymunka 
továbbképzésen, Pásztón. Téma: E-portfólió, pedagógusminősítés. 1 fő óvónő részt vett a 
POK által szervezett továbbképzésen. Téma: Önértékeléssel kapcsolatos feladatok. 
 
Ez évben is részt vettem néhány konferencián, értekezleten, ahonnan új, a nevelő-oktató 
munkánkhoz elengedhetetlenül fontos információkat hozhattam alkalmazotti közösségünknek. 
Kiemelkedő volt a Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján (POK)  Témája: 
„Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez 
és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására. A 
továbbképzés során megismertem az Oktatási Hivatal internetes felületét, amelyen a vezetői 
önértékelést, dokumentumelemzést, önértékelést, és az önfejlesztési tervet kellett elkészíteni. 
  
 
Kapcsolattartás a szülőkkel, ahogyan az előző években is, együttműködő, közvetlen, 
barátságos volt. 
A legkisebbek, a leendő óvodások, az „Óvodába hívogató” – programunkon ismerkedhettek 
meg az  óvó nénikkel, az óvodai élettel, a szülők pedig az óvodai napirenddel, az óvodai 
elvárásokkal. 
A szülők részt vehettek a nyilvános rendezvényeinken, valamint az 3 alkalommal megtartott 
szülői értekezleteken. 
A szülők részéről felmerült problémák megoldására, minden esetben rövid időn belül 
igyekeztünk megoldást keresni. 
 
 
Kapcsolataink 
 
Tar Község Önkormányzata: Polgármester Úr, Képviselőtestületi tagok, és a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége, a Képviselő-
testülettel: ünnepélyeinkre, rendezvényeinkre szóló meghívásinkat elfogadták, részt vettek 
programjainkon, és a nyilvános, intézményi, ill. települési szintű ünnepélyeinkre felajánlott 
adományaikat ez úton is megköszönjük. 
Szinte napi kapcsolatban voltam a Tar Község Önkormányzatával, Polgármester Úrral és a 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége aljegyzőjével, jegyzőjével, 
és az ügyintézőkkel. Adminisztrációs teendőimet, jelentési kötelezettségeket igyekeztem 
határidőre elvégezni. A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésben (fenntartói kérdőív, interjú), 
aktívan részt vállalt a Polgármester Úr és aljegyző Asszony.  
 
A Kodály Zoltán Általános Iskolával, továbbra is hatékonyan együttműködő a 
kapcsolatunk segítő összefogás jellemzi a két intézmény viszonyát. Részvétel az évnyitón, az 
iskolai programokon, óralátogatásokon, óvodai rendezvényeken, nagycsoportosok látogatása 
az első osztályba, ismerkedés az iskolai élettel. 
 
Községi Könyvtár, és Művelődési Ház által szervezett programokon részt vettünk a  
Gyermeknapi meseszínházi előadáson, a Magyar Népmese napja, Költészetnapja alkalmából 
szervezett mese, versmondó délutánon. 
 



Kapcsolatot ápolunk az Egy a célunk Tarért Alapítvánnyal, melynek elnökének 
közreműködésével a Bátonyterenyei SINIA Kft-től maradék textilanyagokat kaptunk, a Tari 
Nyugdíjas Egyesület tagjaival is együttműködünk.  
 
Háziorvosi és Védőnői Szolgálattal szinte napi kapcsolatban voltunk az elmúlt nevelési 
évben is. A kötelező védőnői szűréseket, valamint a hetente, kéthetente történő tisztasági 
vizsgálatokat a védőnő végezte.  
 
Mátraaljai óvodaközi Intézményvezetői Munkaközösségünk, a színvonalas szakmai 
együttműködést szolgálja. Környező óvodák (9 óvoda: többek között: Szuha, Mátranovák, 
Mátraverebély, Mátranováki óvoda) vezetőivel havonta történő összejöveteleken éves terv 
alapján végezzük munkánkat. Célunk: Az aktuális törvényi változások figyelembevételével, 
az óvodák dokumentum rendszerének módosítása, új dokumentumok elkészítése, az óvodák 
egyedi sajátosságainak kiemelésével. 
  
 
Vezetői ellenőrzés 
 
Óvodavezetői teendőim során igyekeztem hangsúlyt fektetni a szervező és ellenőrző munkára. 
A napi ellenőrzési feladataim a pedagógiai munka ellenőrzése, naprakészsége, a hiányzó 
pedagógusok helyettesítése, az épület higiéniája, étkeztetés, aktuális problémákhoz, a 
panaszkezeléshez kapcsolódó feladatok. 
 
Pedagógiai és működéssel kapcsolatos ellenőrzéseimet az éves munkatervben meghatározott 
szempontok alapján végeztem. 
 
A nevelőtestület feladattal megbízott tagjai a rájuk vonatkozó területeken eredményesen 
tevékenykedtek. 
 
A nevelési év végére érve óvodapedagógusaink június 30.-ig készítik el hagyományos év végi 
csoportértékelésüket. Tartalmas fejlesztőmunkát végeztek, és minden fejlesztési területen 
beszámoltak az elért eredményekről. A hagyományos évzáró műsorunkat 2017. június 2.-án 
tartottuk. Színvonalas műsorokkal zártuk a nevelési évet és búcsúztunk el az iskolába 
menőktől. 
 
Nevelési évünk végén 13 fő iskolára felkészült tanköteles gyermeket búcsúztattunk 
óvodánkból, akik 2017. szeptember 1.-től megkezdhetik általános iskolai tanulmányaikat. 
 
Nyáron az óvodai zárva tartás július 14.-től –augusztus 11.-ig tartott.  A gyermeklétszám 
nyár lévén egyre kevesebb, ezért június közepétől összevont csoportokban fogadtuk a 
gyermekeket. A dolgozói szabadságok kiadása megtörtént. Mindezek mellett nyári pedagógiai 
és egyéb feladataink közül a legfontosabbak az alábbiak: 

- Alapdokumentumok felülvizsgálata, és elkészítése. 
- A takarítási és karbantartási feladtok koordinálása 
- A jövő évi csoportbeosztás megtervezése gyermekek és dolgozók részére 
- Személyi feltételek biztosítása a következő 2017-18. évi munkakezdéséhez  



- Munkaköri leírások frissítése, módosítása 
- az éves munkaterv előkészítése 
 

 
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a 2016/17.-es nevelési évünk az elvárásoknak 
megfelelően alakult, munkánk eredményesnek mondható, hiszen gyermekeink fejlődése 
nyomon követhető és reméljük, hogy partnereink is elégedettek voltak az óvodai élettel.  

Igyekeztem összeszedni azokat a főbb tartalmi elemeket, melyek meghatározták és jelen 
voltak ebben a nevelési évben óvodánk működésében. Úgy gondolom, hogy beszámolóm 
átfogóan végigkísérte a nevelési évre vonatkozó fontosabb jellemzőket, a mögöttünk álló 
pedagógiai munkát, mely alapján a tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete is értékelheti 
tevékenységünket. 

 

Tar, 2017. augusztus 31. 
 
 
        Fercsik Zsuzsanna 
        óvodavezető 
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Beszámoló 1. számú melléklete 
 

 
                         NEVELÉSI ÉV ÉRTÉKELÉSE 

     SÜNI csoport 

   
Csoport létszámunk év elején 28 fő, 2017. június hónaptól 31 fő volt, kis-középső részben 
vegyes csoport. 
 
Egyik legfontosabb pedagógiai alapelvünk egész év során az volt, hogy a 
gyermeket tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze, hiszen ilyen 
légkör segíti a gyermek személyiségfejlődését és egyéni képességeinek 
kibontakozását. 
 
Év elején legfontosabb feladatunk az egészséges, esztétikus, környezet 
kialakítása volt, ahová ö r ö m m e l  jönnek a gyerekek, nap, mint nap. Év elején, őket is 
bevonva a munkába, ötleteiket figyelembe véve alakítottuk környezetünket. Ezzel 
egy időben tanulgattuk, gyakoroltuk a csoportban kialakított szokások, 
szabályok elsajátítását, mely a nyugodt együttélés egyik alapja. 
 
Az egészséges életmód alakítása, a gondozás, a testi szükségletek, mozgásigény 
kielégítése nagy odafigyelést kívánt. A helyes életritmus kialakítása, a rendszeresen, 
megszokott időben végzett tevékenységek a gyereket nyugodttá, kiegyensúlyozottá 
teszik. Ezt figyelembe véve szerveztük napjainkat. 
 
A megfelelő vitamindús, táplálkozást a szülők segítségével tudtuk megvalósítani, 
h e t e n t e  volt gyümölcs, amit az óvodai étkezesen felül kínálhattunk a gyerekeknek. 
Mindig ügyeltünk az étkezés esztétikus módjára. A víz folyamatosan egész nap a 
gyerekek rendelkezésére állt. Fontos szempontnak tartottuk az étkezésnél, hogy 
semmit nem muszáj, kötelező megenni. Mindenki annyit egyen, amennyit jó étvággyal el 
tud fogyasztani. Általában jó étvágyú gyerekeink vannak. 
 
Testápolás terén a tükörnek folyamatosan hasznát vettük. Mindig meg is mutattuk 
a gyerekeknek, ha a ruházat rendezetlenségéért figyelmeztettük őket. Kialakult 
tisztaság iránti igényük, erre egymást is figyelmeztették. A kisebbek 
gondozásánál. Orrtörlésnél a nagyobbak is szerepet vállaltak, ha másban nem is, hogy 
rögtön szaladtak tiszta zsebkendőért. A j á t é k o s a n  gyakoroltuk, elmélyítettük a 
mosakodás helyes sorrendjét, a hajápolás, fogmosás fontosságát.  
 
Öltözködés terén k i s - k ö z é p s ő  c s o p o r t  l é v é n  h a m a r  
m e g s z o k t á k , hogy mindennek meg van a helye, vigyáztak a szekrények 
rendjére. A váltócipők sok gondot okoztak, nem tartják a gyerek lábát, a legtöbb 
leesett, hamar kitágult, és a szülők nem tudtak mindig újat venni. A váltó cipőért 
(papucsért), ruháért időnként szólni kellett. 
 
Mozgásra minden lehetőséget megragadtunk, a szobában is, az udvaron is. A 



tornaszerek bevitele a csoportszobába, és a bútorzat folyamatos átrendezése a 
gyerekek szokásává is vált. Mindig úgy rendeztük a környezetüket, ahogy a 
különféle tevékenységek megkívánták. Télen több mozgásos játékot szerveztünk a 
szobában is, hiszen kevesebb időt tudtunk az udvaron tölteni. A jövőben több kirándulást, 
sétát kell terveznünk. Az udvar optimális lehetőséget nyújt mozgásra, melyet idén is jól 
kihasználtuk. Nagyon sok, mozgásos játékot tanultunk, mely a közösség formálásban 
is nagy szerepet játszott. Nyári időben a levegőzés, a napfürdőzés növelte a gyerekek 
ellenálló képességét. 
 
A nyugodt pihenést, ellazulást, alvást segítette a délutáni pihenő előtti 
rendszeres altató éneklés. 
 
Egész év során nagy figyelmet fordítottunk az érzelmi nevelésre. Ez nemcsak a 
gyerekekkel való barátságos, jó viszonyt jelentette, hanem a szülőkkel való 
folyamatos kapcsolattartást, a közösen szervezett programokat, kirándulásokat, játszó 
a jó hangulatú szülői értekezleteket jelentette. De itt említeném a testvércsoporttal való 
baráti szeretet közösségünket, és az óvoda többi alkalmazottjával való humánus 
kapcsolatunkat is. 
 
Nagyon jó viszony volt az egyes korosztályok között. Egymást segítő, egymásra 
figyelő kis közösséggé formálódott csoportunk. A hangulat egész év során 
v i s z o n y l a g  v o l t  békés és derűs (sajnos a csoportban volt egy közösség bomlasztó 
kisgyermek, aki beilleszkedési és magatartás problémája miatt negatív irányba 
befolyásolta a csoport életét, játékát. A beilleszkedési, tanulási zavarral küzdő 
kisgyermekek integrációját kiemelt feladatként kezeltük az év folyamán.  
 
Jelentős közösségformáló szerepe volt az állandó, folyamatos személyes 
érintkezésnek, a kommunikációnak. A közös tevékenységek, tapasztalatok és 
élmények átélése, hangulata, mind - mind közösség erejét növelte. A baráti 
kapcsolatok fokozatosan fejlődtek, mélyültek, erősödtek. A gyerekek nyitottak lettek 
felénk, és társaik felé is. Együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, egymás iránti 
figyelmesség továbbra is jellemező volt a csoportra. 
 
Egész évben nagy hangsúlyt fektettünk a szabad játék megvalósítására. Figyelembe 
véve azt a tényt, hogy a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, és a 
gyermek elemi pszichikus szükséglete, a nap minden percét a játék, a játékosság hatotta 
át. Szívesen játszottak az óvónő által kezdeményezett játékokat is. Sok játékeszközt 
készítettük, együtt a gyerekekkel, de olyan félkész, vagy egyszerű anyagok is mindig a 
gyerekek rendelkezésére álltak, amelyekkel fantáziájuk segítségével új játékeszközt 
készíthettek. Minden fajta játéktevékenység jelen volt a csoportban. A napirend 
lehetővé tette, hogy mindenki a legtöbb időt a játék tevékenységgel töltse. A 
játékban kiemelkedő helyet kapott a mesélés, a bábozás. Már a legkisebbek is örömmel 
mozgatták, táncoltatták kicsi bábjaikat.  
A munka jellegű tevékenységek is játékos keretben zajlottak. A szükséglet hozta létre, 
nem volt kétséges, hogy tenni kell. Sokat tevékenykedhettek a csoportszoba átrendezésénél 
is, az udvar szépítésénél is. Biztonságosan használták a kerti eszközöket, gereblyéztek, 
bekapcsolódtak a kertrendezgetésbe. A csoportszobában a növények gondozása 
jelentett napi elfoglaltságot. Sok kisgyerekben már felfedezhettük a rendszeres 
munkával kialakított tulajdonságokat, mint az önállóság, felelősség, kitartás, 



céltudatosság. 
 
Az anyanyelv és kommunikáció fejlesztése helyes mintaadással kiemelt jelentőségű 
a z  óvodai nevelésben. Elsősorban a helyes „mintára" ügyeltünk mindig, hogy minden 
helyzetben nyugalmat, biztonságot árasszunk a gyerekek felé, és érdeklődésére, 
kíváncsiságára folyamatosan számítva kezdeményeztük a különféle játékokat, melyek az 
anyanyelvi fejlesztésüket segítették.  
 
A tanulási folyamatot játékos keretben szerveztük mindig. Sokkal nagyobb 
kíváncsisággal vettek benne részt a gyerekek. Mindig tevékenységekbe ágyazottan, 
tapasztalásra építve gazdagítottuk ismereteiket. Szinte minden nap meséltünk, verseltünk, 
énekeltünk, minden nap volt valamilyen vizuális tevékenység. Így valamilyen 
formában valamikor mindenki részt vehetett benne. Sokszor a gyerekek kezdeményeztek 
játék közben mondókázást, éneklést, és együtt örültünk mindannyian a dallam, a ritmus, a 
mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. Túlnyomórészt a gyerekek, vagy az óvónők 
által kezdeményezett foglalkozások lehetőségével éltünk. Szívesen vettek részt a 
testnevelés, az ének-zene, táncos tevékenységekben. 
 
Úgy érzem fokozatosan, egyenletesen fejlődtek a gyerekek képességei, készségei az év 
során. Figyeltünk arra, hogy mindenki saját képességei szerint, saját ütemében 
fejlődhessen. A szülőkkel fokozatosan, folyamatos beszélgetéseken tudatosítottuk, hogy az 
óvoda, nevelési intézmény, és a játék az elsődleges tevékenységünk. Ilyen beszélgetésekre 
úgy érzem a jövőben is szükség lesz. 
 
A jeles napokat megünnepeltük a Süni csoportban is, a hagyományokhoz igazodó ünnepeken, 
falu rendezvényeken külön kis műsorral léptünk fel. Az évet eredményesen zártuk.  

 
Óvodapedagógusok: Nagy Károlyné 
            Fercsik Zsuzsanna  
 
Dajka: Baranyiné Sándor Viola. 

 
Tar, 2017. június 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló 2. számú melléklete 
 

 
A 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ÉRTÉKELÉSE 

Gomba csoport 

 

Csoportlétszámunk 25 fő nagy- és nagy középső csoportos volt. A szakszolgálat vizsgálata 
alapján 9 gyermek ismételte a nagycsoportot. Az iskolai tanulmányait 13 gyermek kezdi meg 
a következő tanévben. 

 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

Az csoportszobában a saját körülményeinkhez, lehetőségeinkhez igazodva biztosítottuk a 
mindennapos óvodai tevékenységekhez az otthonosságot. Többnyire törekedtünk a kényelmi 
szempontokat is figyelembe venni, valamint az esztétikus, balesetmentes, optimális fejlődést 
is biztosító elrendezésre. 

 A szoba alapterületéhez viszonyítottan a csoport magas létszámmal működött az egész 
nevelési évben, ennek ellenére minden kisgyermek megtalálhatta magának a játékhoz 
alkalmas teret. 

 

 A GYERMEKEK GONDOZÁSA, TESTI SZÜKSÉGLETEINEK KIELÉGÍTÉSE 

 A különböző játéktevékenységekhez kapcsolódó mozgásformákon túl a mindennapos 
testneveléseket, a heti kötelező testnevelés foglalkozásokat, az udvari játékot, a sétákat, az 
élményszerző kirándulásokat használtuk fel a gyerekek mozgásigényének kielégítésére. 

A gyerekek egészségének védelmét a réteges öltözködéssel, a megfelelő mennyiségű folyadék 
bevitellel, valamint a rendszeres vitaminpótlással is biztosítottuk. Ezeken a területen a szülők  
partnerként támogatták a célok megvalósítását. A testi épségük megőrzését is célzó alapvető 
balesetvédelmi szabályokat a nevelési év elején megismertettük és folyamatosan betartattuk a 
gyerekekkel. Betegség gyanúja esetén felhívtuk a szülők figyelmét a tünetekre, hogy a 
betegség tünetét mutató gyermek lehetőleg ne fertőzze csoporttársait. Ebben a kérdésben a 
szülők sajnos egyre több esetben figyelmen kívül hagyják a jelzést, a felvilágosítást, időnként 
nem megfelelő az együttműködésük. 

 

AZ ÉRZELMI NEVELÉS feladatainak megvalósítását egyrészt a családias környezet, 
másrészt a szeretetteljes légkör, valamint a differenciált egyéni bánásmód segítette. Ennek 
eredményeként egymásra odafigyelő, szükség szerint segítő csoportközösségek alakultak ki.  

Az együttélés elemi szabályainak kialakításával, azok következetes betartatásával, a baráti 
kapcsolatok alakításával, ápolásával a szocializálódást segítő nevelést tartottuk szem előtt. A 
csoport szokás-, szabályrendszerének – a gyerekek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez 
alkalmazkodó – alakításával az érzelmi nevelés megalapozását is segítettük. 



Példamutatással, türelemmel ösztönöztük a gyerekeket arra, hogy kérdéseikre a válaszokat 
egész mondatokban fogalmazzák meg, ezzel az anyanyelvi nevelés megvalósítását céloztuk 
meg. A gyerekek passzív és aktív szókincsének fejlesztésére, változatos mondatszerkesztésére 
is figyelmet fordítottunk a folyamatos nevelőmunka során.  

Sajnos évről – évre egyre több a beszédhibás gyerek, akikkel az óvónők egyéni fejlesztése 
mellett a logopédusok külön is foglalkoztak. 

A JÁTÉK az óvodáskorú gyermek, jellemző tevékenységi formája, arra is törekedtünk, hogy 
minden kisgyermek megtalálja magának a megfelelő játékteret, ahol nyugodtan, elmélyülten 
játszhat. A mindennapok során a hagyományos (pl: babakonyhai, építkező), témák mellett a 
gyerekek érdeklődési köréhez, a feldolgozott ismeretanyaghoz (pl: orvosos, vegyes bolt) 
igazodó játéktémák is megjelentek. 

A játék, a játékos módszerek tudatos – tervszerű alkalmazása, mint fejlesztési eszköz a 
mindennapok részévé vált. Az nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a kisgyermek fő 
tevékenységi formáján, a játékon keresztül bővítsük az óvodásaink ismereteit. 

Ebben a nevelési évben a csoportszobai lehetőségekhez hasonlóan, az udvari játék 
alkalmaival nagyobb figyelmet fordítottunk arra is, hogy a mozgásos szabály - és 
szerepjátékok szervezése mellett, a szerepjátékok feltételeit is biztosítsuk a gyerekek részére.  

A helyi nevelési programban megfogalmazottak értelmében az évszakokhoz, valamint az 
óvodai hagyományokhoz is igazodva választottuk meg az egyes foglalkozási ágak, illetve a 
fejlesztés „anyagát”. A feldolgozás során, a játékon, a játékos módszereken keresztül 
bővítettük a gyerekek „tudását”. Az irányított és a spontán lehetőségek kihasználásával a 
minél gazdagabb élményjuttatásra fektettük a hangsúlyt. 

A HAGYOMÁNYŐRZÉS-, ÁPOLÁS megalapozásában, éltetésében az év jelesebb ünnepei, 
a gyerekcsoportok természet rendjéhez igazodó mindennapjai szolgálták a nevelés 
folyamatosságát. A csoport egyéni hagyományaihoz igazodva folyamatosan figyelemmel 
kísértük a néphagyományokat is.  

Az a gyerekeken keresztül a családokkal is igyekeztünk az óvodai hagyományokon túl a népi 
hagyományokat, illetve azok egy – egy töredékét megismertetni, felidézni. 

 

ŐSZI TEVÉKENYSÉGEINK VOLTAK:                              

„Jött őszanyó hideg széllel, aranysárga vízfestékkel…” 

(Osváth E.) 

KIRÁNDULTUNK: 

- az erdőbe – megfigyeltük  a fákat 

- az óvó néni kertjébe 

- az egyik óvodásunkhoz „liba nézőbe” 

 

VÁSÁROLTUNK: 



-   boltban, postán 

FELDOLGOZTUNK: 

- válogattunk 

- csoportosítottunk 

- összehasonlítottunk 

- sütöttünk 

- kompótot készítettünk 

 

 

ÉLMÉNYEINKET MEGÖRÖKÍTETTÜK, KÉSZÍTETTÜNK: 

- önarcképet, emberi formákat, 

- mintázásokat 

- rajzokat 

- rajzpályázatokon részt vettünk 

 

TÉLI TEVÉKENYSÉGEINK VOLTAK: 

„ A Mikulást egy este a sok gyerek megleste…” 

( Dankó László) 

 

KÍSÉRLETEZTÜNK: 

- vízzel, jéggel, hóval 

- magvakat csíráztattunk 

- hagymát hajtattunk 

- papír, fa fém tulajdonságait vizsgáltuk 

TAPASZTALATOKAT SZEREZTÜNK: 

- játszottunk a hóban (hógolyózás, hóemberkészítés, szánkózás) 

- színes jégdíszeket készítettünk az udvari fenyőfára)  

TÉLI MUNKÁINK VOLTAK: 

- kihelyeztük a madáretetőt 



- folyamatosan magvakkal láttuk el 

- havat sepregettünk 

KÉSZÜLTÜNK AZ ÜNNEPEKRE: 

- Mikulást színeztünk 

- díszeket készítettünk 

- ablakot díszítettünk 

- ajándékot készítettünk a családnak 

- fenyőfát díszítettünk 

- süteményt sütöttünk (mézeskalács, fánk) 

- álarcot festettünk  

- farsangi táncot tanultunk 

ÉLMÉNYEINKET MEGÖRÖKÍTETTÜK: 

- hajtogatással madarat készítettünk 

- faliképet készítettünk magvakból 

- meseillusztrációt készítettünk 

- fenyőfát mintáztunk 

- fonalképet készítettünk 

- embert ábrázoltunk 

 

TAVASZI TEVÉKENYSÉGEINK VOLTAK: 

„ Nap kergeti a telet, hancúroznak friss szelek…” 

(Osváth E.) 

KÍSÉRLETEZTÜNK: 

- vízzel, földdel 

- készítettünk vulkánt 

- magvakkal 

VÁSÁROLTUNK VIRÁGBOLTBAN, ÜZLETBEN: 

- magvakat,  

- zöldségféléket 



ELLÁTOGATTUNK: 

- virágüzletbe 

- kiskertbe 

-  művelődési házba  

FELDOLGOZTUNK, TAPASZTALATOKAT GYŰJTÖTTÜNK: 

- válogattunk, csoportosítottunk embereket, házakat, állatokat, járműveket 

- tavaszi zöldségekből vitaminsalátát készítettünk 

TAVASZI MUNKÁINK: 

- udvarrendezés 

- virágokat ültettünk, locsoltunk 

EMLÉKEZETESEBBÉ TETTÜK AZ ÜNNEPEINKET: 

- tojást díszítettünk, ragasztottunk 

- március 15-re kidíszítettük az óvodát 

- húsvétra díszeket készítettünk 

- anyák napi műsorral készültünk 

- ajándékot készítettünk anyák napjára 

- gyermeknapon ugráló várban voltunk  

 

ÉLMÉNYEINKET MEGÖRÖKÍTETTÜK: 

- virágokat készítettünk hajtogatással, vágással,  ragasztással, festéssel 

- állatokat készítettünk mintázással, hajtogatással 

- képeket, jeleneteket készítettünk változatos technikák alkalmazásával 

- barkácsoltunk pillangót, csákót 

 

 

HAGYOMÁNYAIK ÁPOLÁSA, ÜNNEPEINK, KIRÁNDULÁS 

Az óvodai nevelés meghatározó eleme az évszakok változásán túl az óvodai hagyományok és 
az ünnepek.  Ezek köré építjük az óvodai feladatrendszerünket. Segítségükkel a gyermekek 
tapasztalatokat gyűjtenek, érzelmi életük a hangulati változások során finomodik, gazdagodik. 

 



JELES NAPOK 

SZENT MIHÁLY NAP 

Vidám  műsorral vettünk részt a községi falunapon. 

 

MÁRTON NAP 

Projekt hetünkön a  jeles naphoz kapcsolódó népszokásokkal ismerkedtettük meg a 
gyerekeket, vidám dalokat, játékokat játszottunk, sütöttünk „libanyak” süteményt, 
ragasztottunk libát. 

TÉLAPÓVÁRÁS 

Dalokkal, versekkel köszöntöttük a csoportba ellátogató Télapót. Egy-egy csomaggal 
jutalmazta a gyerekeket. 

KARÁCSONY 

Mézeskalácsot sütöttünk a szülők segítségével, részt vettünk a „ Falu karácsonya” c. 
rendezvényen. 

FARSANG 

Farsangkor minden gyermek szebbnél szebb jelmezben búcsúztatta a telet. Verseket, énekeket 
tanultunk, a csoportban vidám bált tartottunk. 

HÚSVÉT 

Húsvétkor termet díszítettünk, nyuszis meséket, verseket tanultunk. 

PÜNKÖSD 

Községünk  rendezvényén  műsorral szerepeltünk. 

KIRÁNDULÁS 

A Lego kiállítást tekintettük meg. 

GYERMEKNAP 

A  könyvtár által megszervezett bábelőadást tekintettük meg, ugráló várban tombolhatták ki 
magukat  a gyermekek. 

DIFER MÉRÉS 

Mindig figyelembe vesszük a gyerekek életkori sajátosságait, ki milyen szinten áll, milyenek 
a képességei.  Az egyéni bánásmód elvét tartjuk szem előtt. 

Az óvodai pedagógiai programunk az értékelésre, a mérésre is kiterjed. 

A mérések segítségével reális képek kapunk a gyermekekről, a képességeikről, valamint a 
fejlesztendő területekről.  



A mérések eredményei csoportunkban a várt eredményeket hozták, a hiányosságok 
megmutatták, hogy az egyéni fejlesztés során mely területeket kell fejleszteni. 

 

FEJLESZTÉSEK 

Minden gyermekről egyéni fejlesztési naplót vezettünk, melyben megjelöltük a gyermek 
fejlődési szintjét. A fejlődési szintnek megfelelően készítettünk mindenkiről egyéni fejlesztési 
tervet, melyet félévente értékeltünk és ez alapján dolgoztunk tovább. 

Csoportunkból 11gyermek járt logopédiai fejlesztésre. 

A beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő gyermekek differenciált nevelési és fejlesztését a 
Pedagógiai Szakszolgálattal közösen végeztük, a növekvő létszám miatt évről-évre egyre 
nagyobb kihívás számunkra ez a feladat.  

Ismételtem részt vettünk a Bozsik programban 13 fővel. 

A nevelési évet eredményesen befejeztük. 

 

Nagyné Solti Angelika 

Ravaszné Széles Edit óvodapedagógusok 

Lőrinczné Seiben Tünde dajka 

                                                                                                                                                        
Tar, 2017. június 28. 

 

 

 

	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

_______________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25- 213/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 28.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
193/2017.(XI.22.)	határozata	
A	 Képviselő-testület	 megtárgyalta	 a	 	 Tar	 közigazgatási	
területén	bejelentett	lakóhellyel	rendelkező	80	év	feletti	idősek		
2017.	 évi	 karácsonyi	 csomag	 költségeire	 fordítható	 összeg	
meghatározására	 vonatkozó	 javaslatot	 és	 az	 alábbi	 döntést	
hozta:		

Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 	 Tar	
közigazgatási	 területén	 bejelentett	 lakóhellyel	 rendelkező	 80	
év	 feletti	 lakosai	 számára	 a	 2017.	 évi	 költségvetésében	 az	
ellátottak	pénzbeni		juttatásai		terhére	510.000	Ft-ot	biztosít.		

A	 képviselő-testület	 felkéri	 a	 polgármestert	 intézkedjen	 a	
karácsonyi		csomagok	összeállításáról.		

	 Határidő:	folyamatos	
	 Felelős:	polgármester	
	

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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. december 7. 
 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

                
 

     Kis Zsoltné 
                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tóthné Juhász Erika ig. ügyintéző 
2.) Bedőné Bózsár Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
3.) Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
4.)											Irattár	
5.)										hirdető	tábla	



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25- 207/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott 
rendkívüli üléséről készült 28.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
194/2017.(XI.22.)	határozata	

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Javaslat Tar község vízkár-elhárítási 
tervének felülvizsgálatára” című javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
VÍZGYŰJTŐ Tervezőiroda Kft. -3100 Salgótarján 
Berzsenyi D. út 21. – által 01/2016/M tervszámon készült 
Tar Község Vízkár-elhárítási tervében az alábbi 
pontosításokat hagyja jóvá: 

a.) 14. oldalon: 
Megyei Védelmi Bizottság Szervezeti felépítése, 
elérhetőségénél Megyei Védelmi Bizottság Elnök-
helyettese Seres Tibor tűzoltó ezredes igazgató 
(telefonszám: 06-32-422-268), a Megyei Védelmi 
Bizottság Titkára dr. Szalai János mk. alezredes 
(telefonszám: 06 -32- 422-268) 

b.) 14. oldalon: 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetőségénél 
az Igazgató Seres Tibor tűzoltó ezredes igazgató 
(telefonszám: 06-32-422-268) 

c.) 15. oldalon: 
6.1. Védelemvezető címszónál a pontos cím: 3073 Tar, 
Szondy György út 150. 

  
 d.) 16. oldalon 

6.2. szakaszvédelem vezetőnél a pontos név: Balog 
László, a pontos cím: 3073 Tar, Szondy György út 17. 

  e.) 17. oldalon 
A 6.3. szállítási, anyag és gépellátó szakaszcsoportnál a 
pontos cím: 3073 Tar, Liget út 36. 
 6.4. Elhelyezési és élelmiszer ellátó pontban a pontos 
cím: 3073 Tar, Szondy György út 184., az Iroda 
szakcsoportnál a pontos név: Nagyné Kis Anita 

                                                   f.) 18. oldalon 



6.5. pontban Szekacsek Zoltán pontos lakcíme: 3073 Tar 
Liget út 36., Bognár Tiborné pontos lakcíme: 3073 Tar 
Szondy György út 184., Simon Nándor pontos lakcíme: 
3073 Tar Kossuth út 6/a. 

                                                    g.) 19. oldalon 
A vízkár-elhárítási szervezet felépítésénél a Megyei 
Védelmi Bizottságnál a pontos név: Seres Tibor tűzoltó 
ezredes igazgató (telefonszám: 06-32-422-268) 
Szakcsoportoknál a szakaszvédelmi vezető pontos neve: 
Balog László, Iroda, Polg.m. hivatalnál a pontos név: 
Nagyné Kis Anita  

                                                   h.) 27. oldalon  
A lakosságvédelmi tervnél a 2. b.) pontban a kút összesen 
rovatában a pontos száma 7 db. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Turopoli Zsolt polgármestert, 
hogy a döntésről értesítse a Közép-Duna Völgyi Vízügyi  
Igazgatóság  Vízrendezési és Öntözési Osztályt (1088 
Budapest Rákóczi út 41.), valamint a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 
 
Határidő: 2017. december 20. 
Felelős: polgármester 

 
 

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

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. december 7. 
 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

                
 

     Kis Zsoltné 
                             ig.főmunkatárs 
A határozatról értesülnek: 
1.)Közép-Duna Völgyi Vízügyi  Igazgatóság  Vízrendezési és Öntözési Osztályt 1088 Budapest Rákóczi út 41. 
2.) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot  3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 
3.)Iratanyag 
4.)	Irattár	
5.)		hirdető	tábla	

	


