
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-   98   /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
84/2018.(V.23.)	határozata	
A	 képviselő-testület	 a	 208/2017.(XII.18.)	 számú	 határozatával	
elfogadott	üléstervében	a	május	23-ra	 tervezett	ülés	 tervezett	
11.)	Beszámoló	a	Szurdokpüspöki	Közös	Önkormányzati	Hivatal	
Tari	 Kirendeltsége	 2017.	 évben	 végzett	 munkájáról	 napirendi	
pontot	napirendjéről	leveszi.	

 
             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár	
3.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 109-   99  /2018 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
85/2018.(V.23.)	határozata	
Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 a	 2018.	 május	
23-i	ülésén	az	alábbi	napirendeket	tárgyalja:	

	
1./	Javaslat	Alpolgármester	választására,	alpolgármester	
eskütétele.	
A	határozat	meghozatala:	minősített	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
A	titkos	szavazás	lebonyolítója:	Pénzügyi	Bizottság	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
2./	Javaslat	az	alpolgármester	tiszteletdíjának,	
költségtérítésének	megállapítására.	
A	határozat	meghozatal:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
3./	Javaslat	a	Pénzügyi	Bizottság	elnökének	és	alelnökének	
megválasztására,	valamint	az	SzMSz	1.és	2.	sz.	függelékének	
módosítására.	
A	határozat	meghozatala:	minősített	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
4./	Rendelet-tervezet	Tar	Község	Önkormányzata	2017.	évi	
költségvetésének	3.sz.	módosítására.	
A	rendelet	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Bedőné	Bózsár	Zsuzsanna	pénzügyi	ügyintéző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
5./	Tájékoztató	Tar	Község	Önkormányzata	2017.	évi	
költségvetésének	teljesítéséről.	
A	rendelet	elfogadása:	minősített	többség	
Előkészítette:	Bedőné	Bózsár	Zsuzsanna	pénzügyi	ügyintéző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
6./	Értékelés	a	gyermekjóléti	és	gyermekvédelmi	feladatok	
ellátásról	2017.	évre	vonatkozóan.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Tóthné	Juhász	Erika	szociális	ügyintéző	
																							Tari	Miklós	László	Család	és	Gyermekjóléti	



Szolgálat	családsegítője	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
7./	Javaslat	Család	és	Gyermekjólési	Szolgálat	(3073	Tar,	Szondy	
György	út	55.)	2017.	évről	szóló	beszámolójának	elfogadására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Tari	Miklós	László	Család	és	Gyermekjóléti	
Szolgálat	családsegítője	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
8./	Javaslat	a	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	azonosítószámú	
„Tari	házi	orvosi	rendelő	épületének	felújítás”	tárgyú	projekt	
eszközeinek	beszerzésére	irányuló	beszerzési	eljárásra	
vonatkozó	ajánlattételi	felhívás	lezárására,	és	nyertes	
ajánlattevő	kiválasztására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
9./	Javaslat	a	3073	Tar	1412	hrsz-ú	ingatlan	értékesítésére.	
A	határozat	elfogadása:	minősített	többség.	
Előkészítette:	Nagyné	Kis	Anita	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
10./	Javaslat	a	2017.	évi	közbeszerzési	beszámoló	elfogadására.	
A	határozat	elfogadása:	egyszerű	többség	
Előkészítette:Molnárné	dr.	Kontra	Bernadett	aljegyző	
Előterjesztő:	Turopoli	Zsolt	polgármester	
	
11./	Egyebek	

 
             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)Hirdető	tábla	

 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 109-   100   /2018 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 

	
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
86/2018.(V.23.)	határozata	

	
Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete	 a	 2011.	 évi	
CLXXXIX.	 törvény	 74.	 §	 (1)	 bekezdése	 alapján	 a	 képviselő-
testület	 megbízatásának	 időtartamára,	 a	 polgármester	
helyettesítésére,	 munkájának	 segítésére	 2018.	 május	 23.	
napjától	Bognár	Balázs	képviselőt	megválasztja		 Tar	 Község	
társadalmi	megbízatású	alpolgármesterének.	

Határidő:	értelemszerű	

Felelős:	polgármester	

 
             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1./	Bognár	Balázs	képviselő	
2.)Irattár	
3.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 101   /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
87/2018.(V.23.)	határozata	
A	 Képviselő-testület	 Bognár	 Balázs	 alpolgármester	 személyes	
érintettségének	 bejelentését	 tudomásul	 veszi,	 hozzájárul	
ahhoz,	 hogy	 Bognár	 Balázs	 alpolgármester	 az	 őt	 érintő	
illetményének	és	költségtérítésének	megállapítására	vonatkozó	
szavazásban	részt	vegyen.	

 
             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 109-   103  /2018 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
88/2018.(V.23.)	határozata	
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Bognár Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 
157.000.- Ft/hó összegben állapítja meg. 
A	 képviselő-testület	 felkéri	 a	 polgármestert	 a	 döntés	
végrehajtásához	szükséges	intézkedések	megtételére.		
Határidő:	értelemszerű	
Felelős:	polgármester	
             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1. Bognár Balázs alpolgármester 
2. Szellő Eszter pénzügyi előadó helyben 
3.)Irattár	
4.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 102 /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
89/2018.(V.23.)	határozata	
Tar	Község	Önkormányzatának	Képviselő-testülete	megállapítja,	
hogy	Bognár	 Balázs	 	 társadalmi	megbízatású	 alpolgármester	 a	
tiszteletdíjának	 15	 %-ában	 meghatározott	 23.550	 Ft/hó	
összegű	költségtérítésre	jogosult.	
Határidő:	értelemszerű	
Felelős:	polgármester	
             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.Bognár Balázs alpolgármester 
2. Szellő Eszter pénzügyi ügyintéző 
3.)Irattár	
4.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-  104 /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 

	
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
90/2018.(V.23.)	határozata	

A	 Képviselő-testület	 a	 bizottsági	 tagságban	 személyesen	
érintett	 képviselő	 Tariné	 Molnár	 Anikó	 esetében	 hozzájárul	
ahhoz,	hogy	az	érintett	képviselő	a	szavazásban	részt	vegyen.	

	

            

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-   105/2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
91/2018.(V.23.)	határozata	

A	 Képviselő-testület	 Tariné	 Molnár	 Anikó	 és	 Tóth	 József	
bizottsági	 elnök	 és	 alelnöknek	 választására	 vonatkozó	
személyi	kérdés	nyílt	ülésen	történő	tárgyalásához	hozzájárul.	

             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 106      /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
92/2018.(V.23.)	határozata	

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	megtárgyalta	a	”Javaslat																					
a	 Pénzügyi	 Bizottság	 elnökének	 és	 alelnökének	 megválasztására,	 a	 Pénzügyi	 Bizottság	 és	 a	
Művelődési	és	Szociális	Bizottság	képviselői	tagjainak	megválasztására,	valamint	az	SZMSZ	1.	és	2.	
függelékének	módosítására”	című	javaslatot	és	az	alábbi	döntést	hozza:	
	

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 7/2015. (IV.11.) önkormányzati rendeletének 1. függeléke 
helyébe az alábbi 1. függelék lép: 

	
TAR		KÖZSÉG		ÖNKORMÁNYZATA		KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK																					NÉVSORA:	
	 Polgármester:	Turopoli	Zsolt																3073			Tar,	Szondy	György	út	150.																			
											Alpolgármester:	Bognár	Balázs													3073			Tar,	Szondy	György	út	184	
											Képviselők:		Ágasvári	Zsolt																			3073			Tar,	Szondy	György	út	190.	
																																		Balog	László																						3073			Tar,	Szondy	György	út	17.			
	 	 					Dr.	Román	Kinga															3073			Tar,	Szondy	György	út	96.														
	 	 					Tóth	József																									3073			Tar,	Sport	út	17.																
	 	 						Tariné	Molnár	Anikó									3073			Tar,	Liget	út	3/2	 	
	

2.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 7/2015. (IV.11.) önkormányzati rendeletének 2. függeléke 
helyébe az alábbi 2. függelék lép: 
 

TAR		KÖZSÉG		ÖNKORMÁNYZATA		KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK	
BIZOTTSÁGAI:	
	
Művelődési	és	Szociális	Bizottság:			
Elnöke:	Dr.	Román	Kinga	képviselő	
Alelnöke:	Tariné	Molnár	Anikó	képviselő	
Tagjai:Tóth	József	képviselő	
													Báthiné	Csépe	Katalin					nem	képviselő	bizottsági	tag					3065		 Pásztó,	Vár	út	30			

	Sándor	Nóra																				nem	képviselő	bizottsági	tag						3073	Tar,	Attila	út	20.	
	

Pénzügyi	Bizottság:			
Elnöke:	Tariné	Molnár	Anikó	képviselő	
Alelnöke:	Tóth	József	képviselő	
Tagjai:	Ágasvári	Zsolt	képviselő	
													dr.	Román	Kinga	képviselő	 											
													Juhászné	Mustó	Mária				nem	képviselő	bizottsági	tag					3073	Tar,	Petőfi	út	4.	sz.		
													Dr.	Bárányi	Gyula										nem	képviselő	bizottsági	tag						3073	Tar,	Villás	telep	4.	
	



Határidő:	értelemszerű	
Felelős:	polgármester	

             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Irattár	
2.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109-   107              /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 

	
Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
93/2018.(V.23.)	határozata	

Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete	 Értékelés	 a	
Gyermekjóléti	 és	 Gyermekvédelmi	 feladatok	 ellátásáról	 2017	
évre	 vonatkozó	 értékelését	 1.	mellékletét	 képező	 tartalommal	
elfogadta.	

Határidő:	értelemszerűen	
Felelős:	polgármester	

 
             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1. Tari Miklós László családsegítő 
2.)Irattár	
3.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A	93/2018.(V.23.)	határozat	1.	számú	melléklete	

Tar	Község	Önkormányzata		

2017.	évi	Gyermekjóléti	és	gyermekvédelmi	feladatainak	ellátásáról	szóló	átfogó	értékelés	

Tar	Község	Önkormányzata	a	2017.	évi	gyermekjóléti	és	gyermekvédelmi	feladatainak	ellátásáról	szóló	
átfogó	értékelés	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	igazgatásról	szóló	1997.	évi	XXXI	törvény	96.	
§	(6)	bekezdése	alapján	a	gyámhatóságról	a	gyermekvédelmi	és	gyámügyi	eljárásról	szóló	149/1997(	
IX.10.)	 Korm.	 rendelet	 10.	 számú	 mellékletében	 foglalt	 tartalmi	 követelményeknek	 megfelelően	
készült.	 A	 helyi	 önkormányzat	 értékelést	 készít	 a	 gyermekjóléti	 és	 gyermekvédelmi	 feladatok	
ellátásáról.	Az	értékelést	a	képviselő-testületnek	meg	kell	tárgyalnia,	és	elfogadnia.		

1.Tar	község	demográfiai	mutatói	

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

A	település	a	statisztikai	adatok	tükrében	

Statisztikai	adatok	 Fő	

Állandó	lakosok	száma	 1894	

0-18	éves	lakosok	száma	 343	

6-16	tanköteles	korú	 207	

	

	

	

2.	Pénzbeli	és	természetbeni	ellátások	biztosítása	Taron	

A gyermekek védelmét biztosítják a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések. 
A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
családokat segítsék annak érdekében, hogy a gyermek családi környezetben történő 
ellátása biztosított legyen. 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

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

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 



ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 
személy, 

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

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

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

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

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

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

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

 
A Gyvt. 14. § (1)–ban foglaltak alapján a gyermekek védelme a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése 
állami és önkormányzati feladat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult ellátásra. 
A	rendszeres	gyermekvédelmi	kedvezménnyel	és	a	rendkívül	települési	támogatással	kapcsolatos	
ügyintézés	továbbra	is	Tar	Község	Önkormányzatánál	történik.			

 
2017-ben	158	gyermek	részesült	rendszeres	gyermekvédelmi	kedvezményben,	ebben	az	évben	már	5	
gyermek	 nagykorúvá	 vált	 és	 saját	 jogán	 szerzett	 jogosultságot	 az	 ellátásra.	 Rendszeres	
gyermekvédelmi	 kedvezmény	 elutasítása	 tárgyában	 3	 	 határozat	 született,	 mert	 a	 jogszabályban	
meghatározott	jövedelemhatárt	túllépték.		

Az	 ellátás	 egy	 évre	 kerül	 megállapításra.	 Az	 egy	 év	 letelte	 után	 a	 jogosultság	 automatikusan	
megszűnik.	A	megállapító	határozat	indokoló	részében	tájékoztatást	kap	a	szülő	arról,	hogy	az	ellátás	
folytonossága	 érdekében,	 új	 kérelem	 benyújtásával,	 időben	 kérje	 az	 ellátás	 újbóli	 megállapítását.	
Tapasztalataim	szerint	erre	a	szülők	nem	minden	esetben	figyelnek	oda,	a	határozatokat	nem	olvassák	
végig.	 A	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményre	 való	 jogosultság	 fennállása	 alatt	 a	 gyermek,	
valamint	az	Őt	nevelő	család	jogosult:	



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

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

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

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

Az	 1997.	 évi	 XXXI.	 törvény	 20/A.	 §	 szerint	 a	 gyámhatóság	 annak	 a	 gyermeknek,	 fiatal	 felnőttnek,	
akinek	rendszeres	gyermekvédelmi	kedvezményre	való	jogosultsága	a	tárgyév	augusztus	1-jén	fennáll,	
a	 tárgyév	 augusztus	 hónapjára	 tekintettel,	 illetve	 akinek	 a	 jogosultsága	 a	 tárgyév	 november	 1-jén	
fennáll,	a	tárgyév	november	hónapjára	tekintettel	

alapösszegű	 természetbeni	 támogatást	 nyújt	 fogyasztásra	 kész	 étel,	 ruházat,	 valamint	 tanszer	
vásárlására	 felhasználható	 Erzsébet-utalvány	 formájában,	 feltéve,	 hogy	 a	 gyermek,	 fiatal	 felnőtt	 a	
fenti	 	 időpontban	 a	 gyámhatóság	 határozata	 alapján	 nem	 minősül	 a	 67/A.	 §-ban	 foglaltak	 szerint	
hátrányos	vagy	halmozottan	hátrányos	helyzetűnek.	

	

	A	 gyámhatóság	 annak	 a	 gyermeknek,	 fiatal	 felnőttnek,	 akinek	 a	 67/A.	 §	 szerinti	 hátrányos	 vagy	
halmozottan	 hátrányos	 helyzete	 és	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményre	 való	 jogosultsága	 a	
gyámhatóság	 határozata	 alapján	a	 tárgyév	 augusztus	 1-jén	 fennáll,	 a	 tárgyév	 augusztus	 hónapjára	
tekintettel,	 illetve	 akinek	 a	 jogosultága	 a	 tárgyév	 november	 1-jén	 fennáll,	 a	 tárgyév	 november	
hónapjára	tekintettel	emelt	összegű	természetbeni	 támogatást	nyújt	 fogyasztásra	kész	étel,	 ruházat,	
valamint	tanszer	vásárlására	felhasználható	Erzsébet-utalvány	formájában.	

2017.		augusztusában	20	kiskorú	gyermek	részesült	alapösszegű	támogatásban		és	123	kiskorú,	illetve	
3	nagykorú	gyermek	részesült	emelt	összegű	Erzsébet-utalványban.			

2017.	novemberében	12	kiskorú	gyermek	részesült	alapösszegű	támogatásban	és	129	kiskorú,	illetve	
2	nagykorú	gyermek	részesült	emelt	összegű	Erzsébet-utalványban.			

Az	igénylés	menete	az	alábbiak	szerint	történik.	

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

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



Fentieknek	megfelelően	 Szurdokpüspöki	 Közös	 Önkormányzati	 Hivatal	 Tari	 Kirendeltsége	 a	 szünidei	
gyermekétkeztetés	 keretében	 ingyenes	 ebédet	 biztosít	 a	 szülő,	 törvényes	 képviselő	 kérelmére	 a	
rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményre	 jogosult	 hátrányos	 és	 halmozottan	 hátrányos	 helyzetű	
gyermekek	részére	az	alábbiak	szerint:	

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

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

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

A	szünidei	gyermekétkeztetés	megszervezése	és	lebonyolítása	2017.	évben		is	sikeres	volt.	

A	tavaszi		szünet	időtartama	alatt		41	fő	vette	igénybe		a	gyermekétkeztetést	és	82	adag	fogyott	el.		

A	nyári		szünet	időtartama	alatt		72	fő	vette	igénybe		a	gyermekétkeztetést	és	2	465	adag	fogyott	el.		

Az	őszi	szünet	időtartama	alatt		56	fő	vette	igénybe		a	gyermekétkeztetést	és	223	adag	fogyott	el.		

A	téli		szünet	időtartama	alatt		63	fő	vette	igénybe		a	gyermekétkeztetést	és	252	adag	fogyott	el.		

Erre	 a	 célra	 a	 Morka	 és	 Ron	 Kft.	 részére	 	 1.628,096	 Ft	 került	 kifizetésre.	 A	 kapott	 összeg	Magyar	
Államkincstár	felé	történő	elszámolása	megtörtént.	

	

2017.	évben	rendkívüli	gyermekvédelmi	támogatás	megállapítására	nem	került	sor,		

A	 11/2016.(VII.13.)	 számú	 önkormányzati	 rendelet	 	 szerinti	 felsőoktatásban	 tanulók	 és	 az	 első	
nyelvvizsga	bizonyítvány	megszerzése	iránti	támogatást	15	főiskolai-	illetve	egyetemi	hallgató	kapott.	
Erre	az	ellátási	formára	287.500	forintot	fizetett	ki	az	önkormányzat	saját	költségvetéséből.	Ezekre	a	
fiatalokra	joggal	lehet	büszke	a	falu,	bízunk	abban,	hogy	minél	többen	itt	maradnak	a	településen	és	
megszerzett	tudásukat,	itthon	kamatoztatják.	

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

A	Tari	Kodály	Zoltán	Általános	Iskolában	2017/2018-as	nevelési	évben	102	tanuló	nevelését,	oktatását	
végezték.	 Az	 iskolás	 gyermekek	 65%-a	 részesül	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményben.	 Az	
iskolai	menzát	82	gyermek	vette	 igénybe,	ebből	70	gyermek	 ingyenes,	2	gyermek	50	%-os	mértékű	
térítési	 díj	 befizetése	 mellett,	 természetben	 ellátásként	 kapta	 a	 rendszeres	 gyermekvédelmi	
kedvezményt.		

A	 Tari	 Örökzöld	 Óvodában	 a	 2017/2018-as	 nevelési	 évben	 átlagosan	 56	 fő	 volt	 beíratva,	 ebből	 31	
gyermek	 részesült	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményben.	 Halmozottan	 hátrányos	 helyzetű	
gyermek	25	fő,	a	hátrányos	helyzetű	gyermek	száma	3	fő	volt.	Az	óvodában	56	gyermek	gondozását	
nevelését	végzik,	ebből	53	gyermek	ellátása	 ingyenes,	3	gyermek	 térítési	díj	befizetése	mellett	vesz	
részt	az	óvodai	oktatásban,	nevelésben.		

	

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



a	meleg	ételt	a	gyermekek	számára	vásárolt	élelmiszerrel.		

	

	

	

3.	Az	önkormányzat	által	biztosított	személyes	gondoskodást	nyújtó	ellátások	bemutatása	

3/A	Gyermekjóléti	alapellátások	biztosítása-	személyi	és	tárgyi	feltételek	

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

A	 szolgáltatás	 biztosítására	 és	 a	 családsegítő	 munkájának	 végzésére	 a	 településeken	 nyitva	 álló	
helyiségek	3064.	Szurdokpüspöki,	Szabadság	út	41,	3064	Szurdokpüspöki	Szabadság	út	220,	3073	Tar,	
Szondy	György	út	55,		de	jelenleg	a	felújítás	miatt	a	családsegítő	a	feladatait	az	önkormányzat	hivatali	
helységében	látja	el,	a	Tar	Szondy	György	út	92,	3069	Alsótold,	Szabadság	út	6,	3053	Kozárd,	Fő	út	12.	
A	 kliensfogadás	 két	 településen	 minimális,	 ezért	 Alsótold	 és	 Kozárd	 települési	 önkormányzatok	
esetében	az	ügyfélforgalom	az	önkormányzatok	által	biztosított	helyiségekben	történik.		

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

A	Család	és	Gyermekjóléti	Szolgálat	szakmai	munkáját	az	alábbiak	szerint	összegzi	a	családsegítő:	

Munkája	 során	 különböző	 életkorú	 gyermekekkel	 és	 különböző	 összetételű	 családokkal	 kerül	
kapcsolatba.	 Nyilvántartást	 vezet	 a	 településen	 élő	 veszélyeztetett	 és	 a	 hátrányos	 helyzetű	
gyermekekről.		

Alapellátásban	31	gyermeket	és	4	 felnőttet	gondoz,	ők	18	családhoz	 tartoznak,	védelembe	vétel	36	
gyermeknél	 történt,	 akik	 9	 családhoz	 tartoznak.	 Ezekkel	 a	 kiskorúakkal	 állandó	 kapcsolatot	 tart,	
figyelemmel	 kíséri	 tanulmányi	 fejlődésüket,	 tanácsokkal	 látja	 el	 őket.	 A	 nagyobbaknak	 segít	 ügyeik	
intézésében.	Együttműködik	a	kirendelt	esetmenedzserrel.			

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

Legfőbb	 okok:	 a	 család	 rossz	 anyagi	 helyzete,	 munkanélküliség,	 eladósodás,	 közüzemi	 tartozások,	
nevelési	 hibák,	 (túlzott	 engedékenység,	 figyelem	 hiánya),	 beilleszkedési	 problémák,	 gyermek	
magatartászavara,	 iskolához,	 tanuláshoz	 való	 helytelen	 viszonya,	 a	 szülők	 alacsony	 iskolázottsága,	
ingerszegény	 otthoni	 környezet,	 szülők	 közötti	 állandó	 konfliktus,	 szenvedélybetegségek	 (szülő	 és	
gyermek	részéről).		

A	gyermek	életének	legmeghatározóbb	eleme	a	család,	ezen	belül	is	a	szülő.	Sajnos	sokan	nem	látják	



ennek	felelősségét	és	nem	a	gyermekneveléshez	méltó	életvitelt	folytatnak.	Jobb	esetben	ez	csak	az	
egyik	szülőről	mondható	el,	de	előfordul,	hogy	mindkét	szülőnek	változtatnia	kellene	életvitelén.	

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

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

3/B	Gyermekek	napközbeni	ellátása,	átmeneti	gondozása	

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

4.	Felügyeleti	szervek	ellenőrzése	

A	2017.	évben	felügyeleti	szervek	általi	gyámhatósági,	gyermekvédelmi		területen	végzett	ellenőrzés		
nem	történt.		

5.	Jövőre	vonatkozó	javaslatok,	célok	meghatározása	

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

6.	A	település	bűnmegelőzési	programja	

Tar	 Község	 Önkormányzata	 rendelkezik	 bűnmegelőzési	 programmal,	 melyet	 	 Tar	 Község	
Önkormányzatának	Képviselő-testülete	2016.	augusztus	24-én	fogadott	el	a	149/2016.(VIII.24.)	számú	
határozatával.		

7.	A	települési	önkormányzat	és	a	civil	szervezetek	közötti	együttműködés	

Településünkön	már	 több	 éve	működik	 a	 Polgárőrség	 (Tari	 Polgárőr	 Egyesület).	 Nagyon	 szerencsés,	
hogy	az	esti	órákban	személyes	jelenlétükkel	felügyelik	a	település	rendjét.	Járőrözés	közben	különös	
figyelmet	 fordítanak	 az	 utcán	 tartózkodó	 fiatalokra,	 a	 település	 vendéglátó	 helyein	 is	 gyakran	
ellenőriznek.	Tapasztalataink	szerint	jelenlétük	visszatartó	erő	az	este	csellengő	fiatalok	számára.	Más	



olyan	 civil	 szervezet	 nem	 működik,	 akivel	 az	 Önkormányzat	 együttműködhetne,	 javítani	 tudnak	 a		
problémákon.		

8.	Összegzés	

A	településen	lévő	problémákat	vizsgálva	megállapítottuk,	hogy	szükséges	a	gyermekek	és	a	családok	
segítése,	 de	 főként	 a	 szülőknek	 kellene	 változniuk.	 Sajnos	 a	 családok	 egyre	 szegényebbek,	 a	
jövedelmükből	nem	tudnak	megélni.		

A	 község	 vezetése	 törekszik	 arra,	 hogy	 a	 családsegítési	 és	 gyermekjóléti	 valamint	 gyermekvédelmi	
tevékenység	még	hatékonyabb	működése	érdekében	pályázati	források					(	a	T.O.P.-4.2.1.-15,	valamint	
az	R.SZ.T.O.P.)	felhasználásával	kiegészülhessen,	a	szakemberek	által	nyújtott	szükséges	szolgáltatások	
a	legmagasabb	szervezetrendszeren	keresztül	jussanak	el	a	település	lakóihoz.		

Tar,	2018.	május	…..	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Turopoli	Zsolt	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 								polgármester	
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1.sz.	melléklet	a	94/2018.(V.23.)	határozathoz	

Tar	Község	Önkormányzata		

2017.	évi	Gyermekjóléti	és	gyermekvédelmi	feladatainak	ellátásáról	szóló	átfogó	értékelés	

Tar	Község	Önkormányzata	a	2017.	évi	gyermekjóléti	és	gyermekvédelmi	feladatainak	ellátásáról	szóló	
átfogó	értékelés	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	igazgatásról	szóló	1997.	évi	XXXI	törvény	96.	
§	(6)	bekezdése	alapján	a	gyámhatóságról	a	gyermekvédelmi	és	gyámügyi	eljárásról	szóló	149/1997(	
IX.10.)	 Korm.	 rendelet	 10.	 számú	 mellékletében	 foglalt	 tartalmi	 követelményeknek	 megfelelően	
készült.	 A	 helyi	 önkormányzat	 értékelést	 készít	 a	 gyermekjóléti	 és	 gyermekvédelmi	 feladatok	
ellátásáról.	Az	értékelést	a	képviselő-testületnek	meg	kell	tárgyalnia,	és	elfogadnia.		

1.Tar	község	demográfiai	mutatói	

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

A	település	a	statisztikai	adatok	tükrében	

Statisztikai	adatok	 Fő	

Állandó	lakosok	száma	 1894	

0-18	éves	lakosok	száma	 343	

6-16	tanköteles	korú	 207	

	

2.	Pénzbeli	és	természetbeni	ellátások	biztosítása	Taron	

A gyermekek védelmét biztosítják a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések. 
A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
családokat segítsék annak érdekében, hogy a gyermek családi környezetben történő 
ellátása biztosított legyen. 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

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

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 



időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 
személy, 

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

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

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

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

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

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

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

 
A Gyvt. 14. § (1)–ban foglaltak alapján a gyermekek védelme a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése 
állami és önkormányzati feladat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult ellátásra. 
A	rendszeres	gyermekvédelmi	kedvezménnyel	és	a	rendkívül	települési	támogatással	kapcsolatos	
ügyintézés	továbbra	is	Tar	Község	Önkormányzatánál	történik.			

 
2017-ben	158	gyermek	részesült	rendszeres	gyermekvédelmi	kedvezményben,	ebben	az	évben	már	5	
gyermek	 nagykorúvá	 vált	 és	 saját	 jogán	 szerzett	 jogosultságot	 az	 ellátásra.	 Rendszeres	
gyermekvédelmi	 kedvezmény	 elutasítása	 tárgyában	 3	 	 határozat	 született,	 mert	 a	 jogszabályban	
meghatározott	jövedelemhatárt	túllépték.		

Az	 ellátás	 egy	 évre	 kerül	 megállapításra.	 Az	 egy	 év	 letelte	 után	 a	 jogosultság	 automatikusan	
megszűnik.	A	megállapító	határozat	indokoló	részében	tájékoztatást	kap	a	szülő	arról,	hogy	az	ellátás	
folytonossága	 érdekében,	 új	 kérelem	 benyújtásával,	 időben	 kérje	 az	 ellátás	 újbóli	 megállapítását.	
Tapasztalataim	szerint	erre	a	szülők	nem	minden	esetben	figyelnek	oda,	a	határozatokat	nem	olvassák	
végig.	 A	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményre	 való	 jogosultság	 fennállása	 alatt	 a	 gyermek,	
valamint	az	Őt	nevelő	család	jogosult:	



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

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

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

- Külön	jogszabályban	meghatározott	egyéb	kedvezmények	igénybe	vételére.	
	

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

Az	 1997.	 évi	 XXXI.	 törvény	 20/A.	 §	 szerint	 a	 gyámhatóság	 annak	 a	 gyermeknek,	 fiatal	 felnőttnek,	
akinek	rendszeres	gyermekvédelmi	kedvezményre	való	jogosultsága	a	tárgyév	augusztus	1-jén	fennáll,	
a	 tárgyév	 augusztus	 hónapjára	 tekintettel,	 illetve	 akinek	 a	 jogosultsága	 a	 tárgyév	 november	 1-jén	
fennáll,	a	tárgyév	november	hónapjára	tekintettel	

alapösszegű	 természetbeni	 támogatást	 nyújt	 fogyasztásra	 kész	 étel,	 ruházat,	 valamint	 tanszer	
vásárlására	 felhasználható	 Erzsébet-utalvány	 formájában,	 feltéve,	 hogy	 a	 gyermek,	 fiatal	 felnőtt	 a	
fenti	 	 időpontban	 a	 gyámhatóság	 határozata	 alapján	 nem	 minősül	 a	 67/A.	 §-ban	 foglaltak	 szerint	
hátrányos	vagy	halmozottan	hátrányos	helyzetűnek.	

	A	 gyámhatóság	 annak	 a	 gyermeknek,	 fiatal	 felnőttnek,	 akinek	 a	 67/A.	 §	 szerinti	 hátrányos	 vagy	
halmozottan	 hátrányos	 helyzete	 és	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményre	 való	 jogosultsága	 a	
gyámhatóság	 határozata	 alapján	a	 tárgyév	 augusztus	 1-jén	 fennáll,	 a	 tárgyév	 augusztus	 hónapjára	
tekintettel,	 illetve	 akinek	 a	 jogosultága	 a	 tárgyév	 november	 1-jén	 fennáll,	 a	 tárgyév	 november	
hónapjára	tekintettel	emelt	összegű	természetbeni	 támogatást	nyújt	 fogyasztásra	kész	étel,	 ruházat,	
valamint	tanszer	vásárlására	felhasználható	Erzsébet-utalvány	formájában.	

2017.		augusztusában	20	kiskorú	gyermek	részesült	alapösszegű	támogatásban		és	123	kiskorú,	illetve	
3	nagykorú	gyermek	részesült	emelt	összegű	Erzsébet-utalványban.			

2017.	novemberében	12	kiskorú	gyermek	részesült	alapösszegű	támogatásban	és	129	kiskorú,	illetve	
2	nagykorú	gyermek	részesült	emelt	összegű	Erzsébet-utalványban.			

Az	igénylés	menete	az	alábbiak	szerint	történik.	

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

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



Fentieknek	megfelelően	 Szurdokpüspöki	 Közös	 Önkormányzati	 Hivatal	 Tari	 Kirendeltsége	 a	 szünidei	
gyermekétkeztetés	 keretében	 ingyenes	 ebédet	 biztosít	 a	 szülő,	 törvényes	 képviselő	 kérelmére	 a	
rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményre	 jogosult	 hátrányos	 és	 halmozottan	 hátrányos	 helyzetű	
gyermekek	részére	az	alábbiak	szerint:	

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

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

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

A	szünidei	gyermekétkeztetés	megszervezése	és	lebonyolítása	2017.	évben		is	sikeres	volt.	

A	tavaszi		szünet	időtartama	alatt		41	fő	vette	igénybe		a	gyermekétkeztetést	és	82	adag	fogyott	el.		

A	nyári		szünet	időtartama	alatt		72	fő	vette	igénybe		a	gyermekétkeztetést	és	2	465	adag	fogyott	el.		

Az	őszi	szünet	időtartama	alatt		56	fő	vette	igénybe		a	gyermekétkeztetést	és	223	adag	fogyott	el.		

A	téli		szünet	időtartama	alatt		63	fő	vette	igénybe		a	gyermekétkeztetést	és	252	adag	fogyott	el.		

Erre	 a	 célra	 a	 Morka	 és	 Ron	 Kft.	 részére	 	 1.628,096	 Ft	 került	 kifizetésre.	 A	 kapott	 összeg	Magyar	
Államkincstár	felé	történő	elszámolása	megtörtént.	

2017.	évben	rendkívüli	gyermekvédelmi	támogatás	megállapítására	nem	került	sor,		

A	 11/2016.(VII.13.)	 számú	 önkormányzati	 rendelet	 	 szerinti	 felsőoktatásban	 tanulók	 és	 az	 első	
nyelvvizsga	bizonyítvány	megszerzése	iránti	támogatást	15	főiskolai-	illetve	egyetemi	hallgató	kapott.	
Erre	az	ellátási	formára	287.500	forintot	fizetett	ki	az	önkormányzat	saját	költségvetéséből.	Ezekre	a	
fiatalokra	joggal	lehet	büszke	a	falu,	bízunk	abban,	hogy	minél	többen	itt	maradnak	a	településen	és	
megszerzett	tudásukat,	itthon	kamatoztatják.	

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

A	Tari	Kodály	Zoltán	Általános	Iskolában	2017/2018-as	nevelési	évben	102	tanuló	nevelését,	oktatását	
végezték.	 Az	 iskolás	 gyermekek	 65%-a	 részesül	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményben.	 Az	
iskolai	menzát	82	gyermek	vette	 igénybe,	ebből	70	gyermek	 ingyenes,	2	gyermek	50	%-os	mértékű	
térítési	 díj	 befizetése	 mellett,	 természetben	 ellátásként	 kapta	 a	 rendszeres	 gyermekvédelmi	
kedvezményt.		

A	 Tari	 Örökzöld	 Óvodában	 a	 2017/2018-as	 nevelési	 évben	 átlagosan	 56	 fő	 volt	 beíratva,	 ebből	 31	
gyermek	 részesült	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 kedvezményben.	 Halmozottan	 hátrányos	 helyzetű	
gyermek	25	fő,	a	hátrányos	helyzetű	gyermek	száma	3	fő	volt.	Az	óvodában	56	gyermek	gondozását	
nevelését	végzik,	ebből	53	gyermek	ellátása	 ingyenes,	3	gyermek	 térítési	díj	befizetése	mellett	vesz	
részt	az	óvodai	oktatásban,	nevelésben.		

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

	



3.	Az	önkormányzat	által	biztosított	személyes	gondoskodást	nyújtó	ellátások	bemutatása	

3/A	Gyermekjóléti	alapellátások	biztosítása-	személyi	és	tárgyi	feltételek	

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

A	 szolgáltatás	 biztosítására	 és	 a	 családsegítő	 munkájának	 végzésére	 a	 településeken	 nyitva	 álló	
helyiségek	3064.	Szurdokpüspöki,	Szabadság	út	41,	3064	Szurdokpüspöki	Szabadság	út	220,	3073	Tar,	
Szondy	György	út	55,		de	jelenleg	a	felújítás	miatt	a	családsegítő	a	feladatait	az	önkormányzat	hivatali	
helységében	látja	el,	a	Tar	Szondy	György	út	92,	3069	Alsótold,	Szabadság	út	6,	3053	Kozárd,	Fő	út	12.	
A	 kliensfogadás	 két	 településen	 minimális,	 ezért	 Alsótold	 és	 Kozárd	 települési	 önkormányzatok	
esetében	az	ügyfélforgalom	az	önkormányzatok	által	biztosított	helyiségekben	történik.		

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

A	Család	és	Gyermekjóléti	Szolgálat	szakmai	munkáját	az	alábbiak	szerint	összegzi	a	családsegítő:	

Munkája	 során	 különböző	 életkorú	 gyermekekkel	 és	 különböző	 összetételű	 családokkal	 kerül	
kapcsolatba.	 Nyilvántartást	 vezet	 a	 településen	 élő	 veszélyeztetett	 és	 a	 hátrányos	 helyzetű	
gyermekekről.		

Alapellátásban	31	gyermeket	és	4	 felnőttet	gondoz,	ők	18	családhoz	 tartoznak,	védelembe	vétel	36	
gyermeknél	 történt,	 akik	 9	 családhoz	 tartoznak.	 Ezekkel	 a	 kiskorúakkal	 állandó	 kapcsolatot	 tart,	
figyelemmel	 kíséri	 tanulmányi	 fejlődésüket,	 tanácsokkal	 látja	 el	 őket.	 A	 nagyobbaknak	 segít	 ügyeik	
intézésében.	Együttműködik	a	kirendelt	esetmenedzserrel.			

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

Legfőbb	 okok:	 a	 család	 rossz	 anyagi	 helyzete,	 munkanélküliség,	 eladósodás,	 közüzemi	 tartozások,	
nevelési	 hibák,	 (túlzott	 engedékenység,	 figyelem	 hiánya),	 beilleszkedési	 problémák,	 gyermek	
magatartászavara,	 iskolához,	 tanuláshoz	 való	 helytelen	 viszonya,	 a	 szülők	 alacsony	 iskolázottsága,	
ingerszegény	 otthoni	 környezet,	 szülők	 közötti	 állandó	 konfliktus,	 szenvedélybetegségek	 (szülő	 és	
gyermek	részéről).		

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

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



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

3/B	Gyermekek	napközbeni	ellátása,	átmeneti	gondozása	

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

4.	Felügyeleti	szervek	ellenőrzése	

A	2017.	évben	felügyeleti	szervek	általi	gyámhatósági,	gyermekvédelmi		területen	végzett	ellenőrzés		
nem	történt.		

5.	Jövőre	vonatkozó	javaslatok,	célok	meghatározása	

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

6.	A	település	bűnmegelőzési	programja	

Tar	 Község	 Önkormányzata	 rendelkezik	 bűnmegelőzési	 programmal,	 melyet	 	 Tar	 Község	
Önkormányzatának	Képviselő-testülete	2016.	augusztus	24-én	fogadott	el	a	149/2016.(VIII.24.)	számú	
határozatával.		

7.	A	települési	önkormányzat	és	a	civil	szervezetek	közötti	együttműködés	

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

8.	Összegzés	

A	településen	lévő	problémákat	vizsgálva	megállapítottuk,	hogy	szükséges	a	gyermekek	és	a	családok	
segítése,	 de	 főként	 a	 szülőknek	 kellene	 változniuk.	 Sajnos	 a	 családok	 egyre	 szegényebbek,	 a	
jövedelmükből	nem	tudnak	megélni.		



A	 község	 vezetése	 törekszik	 arra,	 hogy	 a	 családsegítési	 és	 gyermekjóléti	 valamint	 gyermekvédelmi	
tevékenység	még	hatékonyabb	működése	érdekében	pályázati	források					(	a	T.O.P.-4.2.1.-15,	valamint	
az	R.SZ.T.O.P.)	felhasználásával	kiegészülhessen,	a	szakemberek	által	nyújtott	szükséges	szolgáltatások	
a	legmagasabb	szervezetrendszeren	keresztül	jussanak	el	a	település	lakóihoz.		

Tar,	2018.	május	…..	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Turopoli	Zsolt	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								polgármester	
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Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
95/2018.(V.23.)	határozata	

Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete	
megtárgyalta	 –	 a	 TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	
azonosítószámú	 „Tari	 házi	 orvosi	 rendelő	 épületének	
felújítása”	 tárgyú	 projekt	 eszközeinek	 beszerzésére	 irányuló	
beszerzési	eljárásra	vonatkozó	ajánlattételi	felhívás	lezárására,	
és	 nyertes	 ajánlattevő	 kiválasztására	 című	 javaslatot	 és	 az	
alábbi	határozatot	hozza:	
	

1. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, a TOP-4.1.1-15-NG1-
2016-00010 azonosítószámú „Tari házi orvosi rendelő 
épületének felújítása” projekt eszközeinek beszerzésére 
irányuló beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi 
felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő kiválasztására 
tárgyú – beszerzési eljárás eredményes. 
 

2. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

a.) FALFOK Műszaki, Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító 
Kft. 
1031 Budapest Petur utca 31. 

b.)Global Clean 2005 Kft. 
1046 Budapest Külső-Szilágyi  út 44. 

c.)Rextra Kft. 
1031 Budapest Emőd u. 38. 
ajánlata	 érvényes,	 az	 ajánlattételi	 feltételeknek	 megfelelnek,	
szerződéskötésre	alkalmasak.	
	

3. Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, a TOP-4.1.1-15-NG1-
2016-00010 azonosítószámú „Tari Házi orvosi rendelő 
épületének felújítása” tárgyú beszerzés beszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 
szempont alapján – legalacsonyabb nettó összegű 
ellenszolgáltatást a – REXTRA Kft. (1031 Budapest Emőd 
u. 38.) adta. 



 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  
 

5. A REXTRA Kft-t a szerződésben foglaltak teljesítése 
esetén bruttó 1.143.300  Ft (ÁFÁ-val együtt) díjazás 
illeti meg. 
Felelős:		 Turopoli	Zsolt	polgármester	
Határidő:		 értelemszerű	
             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár	
3.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület 

________________________________________________________ 
Iktatószám: 109- 87 /2018 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
96/2018.(V.23.)	határozata	

Tar	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	megismerte	 és	
megtárgyalta	 a	 „3073	Tar	1412	hrsz-ú	 ingatlan	értékesítésére”	
vonatkozó	javaslatot	és	az	alábbi	határozatot	hozza:	

1. A	 Képviselő-	 testület	 a	 pályázati	 eljárást	 eredményessé	
nyilvánítja,	megállapítja,	hogy	a	3073	Tar	1412	hrsz-ú	 ingatlan	
értékesítésére	 kiírt	 pályázati	 felhívásra	 egy	 érvényes	 pályázat	
érkezett,	Görőcs	Krisztián	(3073	Tar	Táncsics	út	28.)	részéről.	

2. A	 Képviselő-testület	 a	 pályázatban	megjelölt	 vételárat,	 azaz	 a	
906.000,-Ft-ot	 elfogadja,	 ezen	 az	 áron	 értékesíti	 ajánlattevők	
részére	 az	 ingatlant,	 tulajdonjog	 fenntartással,	 a	 teljes	 vételár	
megfizetéséig.	 A	 befizetett	 45.300	 Ft	 pályázati	 biztosíték	 a	
nyertes	pályázónál	a	vételárba	beszámításra	kerül.	

3. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos költségeket fele-fele 
arányban viseli az eladó és a vevő.  

4. A	 döntésről	 a	 pályázót	 értesíteni	 kell.	 A	 Képviselő-testület	
felhatalmazza	 polgármesterét,	 hogy	 az	 adásvételi	 szerződést	
aláírja.	

5. A Nemzeti Vagyonról szóló törvény vonatkozó 
rendelkezése alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg, 
ezért az aláírt, de még hatályba nem lépett adásvételi 
szerződést meg kell küldeni a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. részére. 

6. Az adásvételi szerződés a szerződő felek között akkor 
léphet hatályba, ha az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
az Állam nevében nyilatkozik arról, hogy nem kíván élni 
elővásárlási jogával vagy az elővásárlási jog gyakorlásáról 
lemond (35 nap). 

7. A 6. pontban szereplő nyilatkozatról, vagy ennek 
hiányában a határidő jogvesztő lejártáról a vevőt azonnal 
értesíteni kell. 

8. Vevőnek a teljes vételárat meg kell fizetni az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül. Eladó akkor járul 
hozzá a tulajdonjog bejegyzéséhez, ha a teljes vételárat a 
vevő megfizette. 

Határidő: értelemszerű 



Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási  

ügyintéző 
 

             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.Görőcs Krisztián 3073 Tar, Táncsics út 28. 
2./ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi u.56 
3.)Iratanyag 
4.)Irattár	
5.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület 
________________________________________________________ 

Iktatószám: 109-   88 /2018 
Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án megtartott rendes 
üléséről készült 10.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	
97/2018.(V.23.)	határozata	

Tar	Község	Önkormányzatának	Képviselő-testülete	a	„Javaslat	a	
2017.	 évi	 közbeszerzési	 beszámoló	 elfogadására”	 tárgyú	
előterjesztést	megtárgyalta	és	az	alábbi	határozatot	hozza:	
1./	 Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete,	 a	

határozat	mellékletét	képező,	2017.	évi	közbeszerzésekről	szóló	

éves	statisztikai	összegzést	elfogadja.	

2./	 Tar	 Község	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete	

felhatalmazza	 a	 polgármestert	 az	 éves	 statisztikai	 összegzés	

Közbeszerzési	Adatbázisban	történő	közzétételére	2018.	május	

31-i	határidővel.	

Határidő:	2018.	május	31.	

Felelős:	Turopoli	Zsolt	polgármester	

             

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

 
Nagyné Kis Anita sk. 

aljegyző 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2018. május 28. 
                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
    nevében és megbízásából: 

     Kis Zsoltné 
igazgatási főmunkatárs 

A határozatról értesülnek: 
1.)Iratanyag 
2.)Irattár	
3.)Hirdető	tábla	

 
 
 
 


