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1. BEVEZETŐ 

1.1. ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Tar hatályos településrendezési eszközei és településfejlesztési koncepciója 2004-ben kerültek 
jóváhagyásra. A hatályos településrendezési eszközök jóváhagyása óta az építésügyi és 
településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között 
módosították az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a 
továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendeletet (OTÉK), továbbá hatályba lépett a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
(Eljr.).  

A megváltozott jogszabályi környezet okán a településeknek 2018. december 31-ig jóvá kell hagyni 
az új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő településrendezési eszközeit. Amennyiben 
ez nem történik meg, úgy a Helyi Építési Szabályzat hatályát veszti, s 2019. január 1-től - az új terv 
elkészültéig - a településnek nem lesz Helyi Építési Szabályzata, az építésügyi engedélyek 
illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra. 

Fenti előzményeket követően a község önkormányzatának képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról döntött, melynek 
elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. 

1.2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT  

A településfejlesztési koncepció (TFK) a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését 
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, 
térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentum a döntési mechanizmus 
működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjainak, 
valamint a különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata a mai kor 
szellemének megfelelő, hosszú távú fejlesztési irányokat adni Tar számára. 

A településfejlesztés során is kiemelkedő feladat a fenntarthatóság alapelveinek figyelembe vétele. 
A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. A 
fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti 
pilléreken, és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a 
különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, 
cselekvésekben. A fenntartható fejlődésnek általános stratégiai célként kell bevonulni a 
településfejlesztési dokumentumokba, s a cselekvési programokba.  

A készülő tervek Eljr.-ben foglaltaknak megfelelően készülnek. A településfejlesztési koncepció, 
illetve az ezekhez készülő helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészek tartalmi elemeire 
vonatkozóan az Eljr. rendelkezik. A településfejlesztési koncepcióhoz, az integrált 
településfejlesztési stratégiához és a később készülő településrendezési eszközökhöz közös 
megalapozó vizsgálat készült. A megalapozó vizsgálat 2016. augusztusában készült el. 

A településfejlesztési koncepció kidolgozását a település vezetésével készített interjúk előzték 
meg, amelynek során a Taron zajló társadalmi-gazdasági folyamatokról, Tar jövőjéről, adottságairól 
és a faluban rejlő lehetőségekről volt szó. Ezek alapján került kidolgozásra jelen anyag, amely 
tartalmazza a település jövőképét és az ezt megvalósító célok rendszerét. 
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1.3. A KÉSZÜLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A településfejlesztési dokumentum elkészülte után kerül majd sor a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatára a településfejlesztési koncepció elhatározásainak megfelelően. 

A településszerkezeti terv (TSZT), amely a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok 
megvalósítását biztosítja, a település szerkezete, a területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra-
hálózatok elrendezése mentén. A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, 
védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek 
felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a 
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi 
érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
településrendezési eszközeinek figyelembevételével a környezeti állapot javítása vagy legalább 
szinten tartása mellett. 

A következő készülő terv(fázis) a helyi építési szabályzat (HÉSZ). A helyi építési szabályzatban az 
építés helyi rendjének biztosítása érdekében — az országos szabályoknak megfelelően, illetve az 
azokban megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási területének felhasználásával és 
beépítésével, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket 
állapítja meg. A HÉSZ a településszerkezeti tervvel összhangban állapítja meg — a helyi 
sajátosságokat figyelembe véve — az építés rendjét, melynek a mellékletét képezi a szabályozási 
terv. 

A készülő településrendezési eszközök feladata:  

 a megváltozott települési igények alapján a hatályos tervek olyan felülvizsgálata, amely a 
magasabb szintű tervekkel való összhangot biztosítják Tar területén, 

 a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi 
rendszerek megállapítása, 

 a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az építési övezetek, 
övezetek meghatározása, 

 a településfejlesztés területi irányainak kijelölése, a fejlesztési lehetőségek biztosítása, 

 a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítása és rendezése, 

 az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti tervek kidolgozása. 
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1.4. A TERVEZÉSI FOLYAMAT - AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

Tar Község önkormányzata a tervezés előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek 
során meghatározta: 

 az egyeztetésben résztvevők (a partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, 

 a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 

 az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendjét, 

 az elfogadott koncepció és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedéseket. 

A településfejlesztési koncepciót és a településrendezési eszközöket a polgármester egyezteti: 

 a partnerségi egyeztetés szerinti partnerekkel,  

 az államigazgatási szervekkel,  

 az érintett területi és települési önkormányzatokkal.  

A polgármester a készítendő koncepcióról (és településrendezési eszközökről) előzetes tájékoztatót 
küldött a meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési 
önkormányzatnak. Az előzetes tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az 
eljárásban érintett résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai 
Hivatalnak (KSH).  

A megalapozó vizsgálat elkészült. Jelen településfejlesztési koncepció tervezetének végső 
kidolgozása előtt az önkormányzat dönt a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról, és arról, 
hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. Jelen tervdokumentáció a 
településfejlesztési koncepció jóváhagyásra előkészített anyaga.  

A TFK tervezetét a polgármester véleményezésre majd megküldi az egyeztetésben résztvevőknek, 
akik a tervezetet 21 napon belül véleményezhetik. A hosszútávra szóló, a vélemények alapján 
véglegesített koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. 
A polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben ismerteti az el nem fogadott 
véleményeket és azok indokolását. 

Az elfogadott koncepciót az önkormányzat honlapján teszi majd közzé. A koncepció elfogadásáról és 
honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon belül értesítést küld az egyeztetésben részt 
vevőknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 

Mivel a településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepció alapján készül, ezért csak a 
koncepcióról szóló döntés után készülhet, kerülhet elfogadásra. A településszerkezeti terv és a 
helyi építési szabályzat (településrendezési eszközök) egy időben készül, azok egyeztetési 
eljárása is egy eljárásban történik. A településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint 
zajlik. A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével már a koncepcióval 
párhuzamosan megindult, a tervkészítéshez szükséges adatok akkor beszerzésre kerültek. 

A településrendezési eszközök elkészült tervezete az elfogadás előtt véleményeztetésre kerül, a 
tervezetet a polgármester megküldi a részvevőknek, ezzel megindítja az eljárás véleményezési 
szakaszát. A véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos 
véleményt. A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes 
szakmai indokolással kell igazolni. 

Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyv készül. 
A beérkezett vélemények — egyeztetés esetén a jegyzőkönyv is — ismertetésre kerülnek a 
képviselő-testület előtt, az elfogadásukról vagy el nem fogadásukról a testület dönt. A vélemény, 
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a 
döntés dokumentálásával és közzétételével. 

A polgármester a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 
vélemény és keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát 
elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. A megyei kormányhivatal a beérkezett 
dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 
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 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró 
szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 

 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, 
települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az esetleges egyeztető tárgyalás 
jegyzőkönyvét és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek, a településrendezési eszközök elfogadásához. 
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2. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

2.1. VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Települési alapadatok 

Terület (ha) 2734,47 

Belterület (ha) 169,85 

Volt zártkert (ha) 69,06 

Külterület (ha) 2495,56 

Lakosság (fő) 1839 

Térségi kapcsolatok, településhálózat 

Tar az ország északi részén fekvő Nógrád megyei település, a Pásztói járás része. A járási 
központtól, Pásztótól 4,4 km-re, a megyeszékhelytől, Salgótarjántól 21,4 km-re fekszik. Közlekedési 
szempontból Tar kedvező helyzetben van, hiszen a település belterülete mellett halad dél-nyugat 
észak-kelet irányban a 21. sz. országos főút, amely Hatvant és egyben az M3-as autópályát köti 
össze a megyeszékhellyel, Salgótarjánnal, illetve Somoskőújfaluval, ahol magyar-szlovák közúti 
határátkelőhely található. 

A település társadalma 

Tar lakosainak száma 2011-ben 1926 fő volt. A község népességszáma 1970 és 2011 között drasztikus 
csökkenést mutatott, 40 év alatt közel a harmadával csökkent. A legjelentősebb csökkenés 1990 és 
2001 között következett be, ekkor a település lakossága 13,3%-al csökkent. A település 
korösszetétele a statisztikai adatokat tekintve elöregedést mutat. Tar községben, az elmúlt 60 
évben az épített lakások száma a település lakosaival arányosan csökkent. A településen óvoda és 
általános iskola is működik.  

A település gazdasága 

2011-ben a KSH adatai alapján Tar községben a szolgáltatásokban működő vállalkozások száma volt 
a legmagasabb. Emellett a mezőgazdaságban és erdőgazdaságban működő vállalkozások száma volt 
kiemelkedő. A település gazdasági súlya térségi szinten nem számottevő. Az ezer lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma még a járási átlaghoz viszonyítva is igen alacsony. Tar községben 
nyilvántartott álláskeresők száma 2011-ben 156 fő volt, ami a lakosság 8,4%-a. Ez a megyei átlaghoz 
képest valamivel rosszabb képet mutat. 

A település bár kedvező földrajzi elhelyezkedéssel és kiemelkedő táji adottságokkal bír, aminek 
köszönhetően turisztikai szempontból igen kedvező helyzetben van, azonban a terület nyújtotta 
lehetőségek még koránt sincsenek kihasználva.  

Településüzemeltetés 

Tar községben az anyagi jellegű közszolgáltatások az önkormányzat által biztosítottak és 
megfelelően működnek. A kommunális hulladék elszállítása megoldott, a szelektív hulladék-gyűjtés 
egyelőre nem valósult meg. 

Természeti adottságok 

Tar az Észak-magyarországi-középhegység nagytáj területén, az Észak-magyarországi medencék 
középtájon, a Zagyva-völgy kistájon helyezkedik el. A kistáj tszf. magassága 125 és 376 m között 
változik. A község talajtani adottságaira a réti öntéstalajok jellemzőek. A település vízrajzi 
jellemzőit a Zagyva határozza meg. A völgy potenciális növényzete a puhafa ligeterdő, amely egykor 
feltehetően a Zagyva teljes hosszában húzódott. 

Tájszerkezet 

A község területén a kialakult tájhasználatok a domborzati és vízrajzi adottságokhoz igazodnak. A 
közigazgatási terület keleti részén fekvő, a Mátra hegységhez tartozó magasabb térszíneken az erdő 
az uralkodó, a vízfolyások menti területeken a vízállásos területek jellemzőek, az alacsonyabb, 
lankásabb területeken pedig a szántó az uralkodó területhasználat. A hasznosi határ mentén 
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emellett kisebb területen szőlők is fekszenek. A település emellett két egykori zártkerttel is 
rendelkezik a belterülettől északnyugatra és délnyugatra (Pusztaszőlő és Katruzsa-dűlő), továbbá a 
tájba elszórtan beékelődik egy-egy tájszerkezeti jelentőségű gazdasági és különleges rendeltetésű 
terület is. 

Tájhasználat 

A közigazgatási területen az uralkodó területhasználat az erdő. A legnagyobb egybefüggő 
erdőterület a település keleti részén, a Mátra hegyvonulatain fekszik, a közigazgatási terület közel 
felét ezen erdők teszik ki. Az erdőterület mellett a második legjelentősebb területhasználat a 
szántó. A tari szántók a 21. sz. főút két oldalán, a Zagyva és a 24105. j. Tar bekötő út között, a 
hasznosi településhatáron és a Ónyik-tetőn Sűrűpusztától nyugatra fekszenek. A település egykor 
két zártkerti területtel is rendelkezett: a belterülettől északkeletre fekvő Pusztaszőlővel és a 
belterülettől délkeletre fekvő Katruzsa dűlővel. Mindkét területre a kisparcellás szőlő- és 
gyümölcstermesztés volt jellemző, sok falubeli kiskertes művelést folytatott itt, amely azonban 
mára szinte teljesen megszűnt, mindkét területen megindult az elbozótosodás, a telkek jórészt 
parlagon állnak. A település hasznosi határa mentén egy kisebb kiterjedésű területen szőlők 
fekszenek, amelyekre a kisparcellás művelés jellemző. A település felszíni víztestjeit a vízfolyások 
képzik, állóvíz nem található a községben. A falu legjelentősebb vízfolyása a Zagyva-patak, amely 
északkelet-délnyugati irányban szeli át Tart. A község további vízfolyásai mind a Zagyvába 
torkollnak: a jobb partján a Kis-Zagyva, a bal partján pedig a Csevice- és a Kovács-patak.  

A település külterületén elszórtan található egy-egy gazdasági terület, mezőgazdasági telephely 
(Revi Kft., magánszemélyek mezőgazdasági telephelye, TIG - Állami Tartalékgazdálkodási Nonprofit 
Gazdasági Társaság – telephelye). A településen egykor aktív bányászat folyt, több kő- és 
homokbánya is feküdt egykor a településen, ám ma már egyik sem működik. A Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal országos nyilvántartása alapján Taron jelenleg két élő bányatelek fekszik: egy 
homok és kavics bánya, valamint egy dácittufa bánya. Ezen élő bányatelkek mellett további két 
helyen működött egykor kőbánya: az Alsó-Csevice-forrástól délre és a közigazgatási terület északi 
részén, a mátraverebélyi településhatár közelében. A település külterületén elszórtan különleges 
rendeltetésű területek is fekszenek (például Buddha Park, szennyvíztisztító, egykori hulladéklerakó, 
egykori Palóc Csárda, a még meg nem nyitott szelektív hulladékudvar, egykori fatelep). 

Táji és természeti értékek 

Tar területét számos nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti terület érinti. A 
település területén Natura 2000 különleges madárvédelmi terület (SPA) a Mátra (HUBN10006). A 
község területét továbbá érinti az Országos Ökológiai Hálózat Magterület, Ökológiai folyosó és 
Puffer terület övezete is. Tar tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területei közé 
tartozik a település külterületének nagy része a belterülettől délre fekvő szántóterületek 
kivételével. A településen ex lege védelmet élveznek a források és a földvár. A község területén egy 
helyi jelentőségű védett terület is található, a Tuzson Arborétum. 

Zöldfelületi rendszer 

Taron a zöldfelületi rendszer elemei a belterületi zöldterületek (közkertek), a sportpályák, a 
temető, a közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei, a telken belüli zöldfelületek, a 
mezőgazdasági területek és az erdőterületek. A Szondy György út – Kossuth út – Petőfi út által 
közrezárt terület a település központi zöldterülete, amelyen egyrészt díszkiültetések, másrészt 
emlékművek találhatóak. A Szent István út – Május 1. út találkozásánál fekvő területen egy fából 
készült játszóeszközökkel felszerelt játszótér és közösségi tér található. A római katolikus plébánia 
szomszédságában egy kálvária áll, amely szintén a zöldfelületi rendszer elemének tekinthető. 
Számottevő zöldfelületként jelenik meg a belterületen a két gyepes sportpálya, egyik a Sport úton 
fekszik, a másik pedig a római katolikus plébániától délre található. A település temetője a 
belterület keleti oldalán, a római katolikus templomtól északra helyezkedik el, növényállományát 
főként örökzöld fajok képzik. 
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Településszerkezet 

Ha a települést fejlődési fázisainak, kialakulásának, karakterének és jelenlegi állapotának tükrében 
vizsgáljuk, három településrészre bonthatjuk. A belterület középső részén helyezkedik el a 
település legrégebbi része, az Ófalu. Az Ófalu jelentős része a XIX. század második felére kiépült. 
Az Ófalutól délre a Szegregációval érintett terület található, kiépülésének kezdete a XIX. század 
második felére és végére tehető. A terület szerepe később folyamatosan lecsökkent, és az Ófalutól 
északra kiépültek a település legújabb lakóterületei, az Északi településrész. 

A Ófalu legmeghatározóbb és egyben legrégebbi szerkezeti eleme a Petőfi út és a Kossuth út által 
határolt teresedés. A településrész tengelyét alkotó utcák szerves fejlődés eredményeként, a 
mezőgazdasági parcellák lineáris sorolásával jöttek létre. 

Az ősi településmagra az úthálózatra merőleges, hagyományos keskeny, hosszútelkes telekstruktúra 
jellemző. Az Ófalu keleti, hegylábi részeinek szerkezetét jelentősen befolyásolja a domborzat 
folyamatos emelkedése. A Kossuth út és Petőfi út, valamint a nyugati végükön található Szondy 
György út a község lineáris településközpontjakén is működik, felvállalva az egészségügyi és ellátási 
központ szerepét, keleti vége a szakrális funkcióknak biztosít helyet. 

A déli településrész nőtt jelleget mutat, organikus úthálózata a patakvölgyhöz és a domborzati 
adottságokhoz alkalmazkodva alakult ki. A kedvezőtlen úthálózati viszonyok, a keskeny utcák és 
hiányzó szerkezeti kapcsolatok eredményeképpen a terület szerepköre fokozatosan csökkent, az itt 
található lakóterületek szlömösödésnek indultak, a településrész szegregációval érintett. 

Az északi településrész Tar legkésőbb kialakult, napjainkban is formálódó lakóterülete. A 
településrész több kisebb alegységre bontható fel, melyek között elsősorban a Szondy György út 
jelent közvetlen közlekedési kapcsolatot. Az északi településrészen gyakori a zsákutcák jelenléte, a 
terület túlnyomórészt szabályos telekstruktúrával rendelkezik. 

Belterületi területhasználat 

Tar község beépített területei jellemzően lakóterületek. Az Ófalu lakóterületei falusias, az újabb 
beépítésű északi településrész lakóterületei kertvárosias jelleget mutatnak. 

A település elsősorban vasút menti területein, illetve a Szondy György út nyugati végén rendelkezik 
kiterjedt lakóterületi fejlesztési potenciállal. A település ugyan jelentős méretű egykori zártkerti 
területrészekkel rendelkezik, azonban nem jellemző a zártkertek állandó lakóterületként történő 
használata. 

A település gazdasági telephelyei jellemzően külterületen, a fő közlekedési útvonalak – a Szondy 
György út, valamint a 21-es számú főút - közelében helyezkednek el. 

Tar község intézményeinek többsége az Ófaluban található. Az intézmények a Petőfi és Kossuth út 
nyugati és keleti vége mentén helyezkednek el. Nyugati végük az igazgatási és oktatási 
intézményeknek, keleti végük a szakrális intézményeknek ad helyet.  

A belterületi kereskedelmi és vendéglátó helyek jellemzően a település főutcája mentén, a Szondy 
György úton, illetve annak közelében helyezkednek el. A település más részein egy-egy kisebb 
vendéglátóegység, illetve kisbolt található. 

Településkarakter, jellemző épülettípusok 

Az Ófaluban az utcára merőleges, hagyományos keskeny, hosszútelkes telekstruktúra, oldalhatáron 
álló beépítés, az utcafrontra merőleges épülettömeg és oromfalas nyeregtető a jellemző. Ugyan a 
hosszú keskeny telkes struktúra a mai napig megmaradt, a 60-as, 70-es években a hagyományos 
vidéki házak egy részét elbontották, vagy átépítették. 

A déli településrészen oromfalas és sátortetős épületek egyaránt megtalálhatók, azonban a 
településrész beépítettségének intenzitása igen alacsony, az itt található épületek igen rossz 
állapotúak, jellemzően alacsony komfortfokozattal rendelkeznek, vagy komfort nélküliek. A 
területen rendezetlen utcakép, a magán- és közterületek éles határának hiánya figyelhető meg.  

Az északi településrész településkarakter szempontjából több jegyet is magán visel. A 60-as, 70-es 
évek sátortetős házai, valamint a 80-as, 90-es évek óriás házai egyaránt megtalálhatóak a 
településrészen. A település területén kortárs építésű lakóépület csak igen kis számban fordul elő. 
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Épített értékek 

Tar több évszázados múltra visszatekintő település, ahol az építészeti értékek, eredeti karaktert 
hordozó épületek igen kis számban, az Ófalu területén maradtak fenn. A hagyományos építészet 
jellemzői közül a településközpontban megjelenő hagyományos településszerkezet maradt fenn 
közel változatlan formában, emellett egyes épületek őrzik még a térségre jellemző, hagyományos 
építészeti vonásokat. 

A településen három országos védelem alatt álló műemlék építmény található, ezek a település 
templomai, valamint Tar Lőrinc udvarháza. A három műemlék közös műemléki és egyben régészeti 
környezettel rendelkezik. 

Közlekedés 

Tar területét több országos közút is érinti. A település belterületén halad át, a 24105 j. mellékút, 
külterületét érinti a 21 sz. főút és a 21135 j. mellékút. 

A tágabb térség legjelentősebb útja a 21 sz. elsőrendű főút, mely Hatvanból indulva észak felé 
haladva köti össze a térség településeit és egészen a szlovák határig húzódik. A 21 sz. főút a 3 sz. 
főút leágazásaként indul Hatvanból. A főútnak csomópontja van Hatvannál az M3 autópályával. 
Csomópontja van a 23 sz. főúttal Bátonyterenyénél, a 22 sz. főúttal és a 211 sz. főúttal Salgótarján 
területén. 

A 24105 j. Tar bekötő út a 21 sz. főút és a 21167 j. mellékút csomópontjából indul és halad át 
délnyugati irányban a település központján keresztül a 2408 j. mellékútig.  

A 21135 j. Sámsonháza bekötő út Tar külterületén a 21 sz. főúttól indul északi irányba Sámsonháza, 
Nagybárkány, Márkháza és Lucfalva településeket érintve, Nagykeresztúr térségében keleti irányba 
fordulva Salgótarján területén éri el a 21 sz. főutat.  

Tartól a gyorsforgalmi hálózat a 21 sz. főúton keresztül érhető el. Az M3 autópálya, melyen haladva 
megközelíthető a főközség és az ország keleti része a településtől 35 km távolságban van főúton.  

Tar település a 21 sz. főút közelsége miatt a környező települések könnyen megközelíthetők. A 
Tartól délkeleti irányban fekvő települések kerülő úton érhetők el. 

Tar területén halad át a MÁV 81 számú vasúti fővonala, mely Hatvantól halad Somoskőújfalu 
országhatárig. A vasútvonal nem villamosított. Hatvan és Selyp között kétvágányú, Selyp és az 
országhatár között egyvágányú. A településnek saját vasútállomása van a vonalon. 

Közmű 

Tar település népessége az elmúlt 15 évben, ha nagyon kis mértékben is, évi 10-12 fővel, de 
folyamatosan csökkent, lakásállománya érdemileg stagnált, ezek az adatok jelzik, hogy 
közművesítésének fejlesztése is a hasonló településekhez viszonyítva alul maradt. Bár 2000-2006 
között épült ki a szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a kábel TV szolgáltatás is. De 2006 
óta, az utóbbi 10 évben sem a vízellátó hálózatot, sem a szennyvízgyűjtő hálózatot nem 
fejlesztették, csak a korszerű termikus energiaellátást nyújtó gázhálózat gyarapodott 6 km-nyit.  

A településen élők számára jelenleg az OTÉK 8.§-ának előírásai szerinti teljes közműellátás csak a 
lakásállomány 53,4 %-ában biztosított, a részleges közműellátás 32,7 %-a számára áll rendelkezésre. 
A lakásállomány 13,6 %-a a közszolgáltatásból csak a villamosenergia ellátást veszi igénybe és 3 
olyan lakást tart nyilván a statisztika, amely közművesítetlen.  

Környezeti állapot 

Tar területén található néhány jelentős tájhasználattal járó és a környezeti elemekre hatást 
gyakorló gazdasági terület, vállalkozás, ám területük és hatásuk mértéke nem tekinthető 
számottevőnek. A környezeti elemekre a közúti- és vasúti közlekedés, a mezőgazdasági művelés, a 
minimális mértékű szennyvíz-szikkasztások fejtenek ki hatást. 

A talajok, a felszíni és a felszín alatti vizek szempontjából a mezőgazdasági művelés során használt 
vegyszerek, az előforduló szennyvíz-szikkasztások jelentenek veszélyt, a levegőminőség 
szempontjából a közúti közlekedés, a mezőgazdasági művelésből és a burkolatlan utakon való 
közlekedésből származó porterhelés, zaj- és rezgésvédelmi szempontból pedig a közúti és vasúti 
közlekedés jelent veszélyt. 
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Katasztrófavédelem 

A település katasztrófavédelmi osztályba sorolása a 61/2012. (XII.11.) BM rendelet alapján III. 
kategória, amely a veszélyeztető hatások kockázatbecslése alapján a legalacsonyabb kategória, 
tehát a település veszélyeztető hatásoknak csupán minimálisan kitett. Potenciális veszélyeztető 
tényezők lehetnek a még le nem zárt bányák (dácittufa és homokbánya). A településen ár- és 
belvízveszélyes terület nem ismert. 

2.2. EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, ILLETVE PROBLÉMÁS TERÜLETEK 

Belterületi kiemelt feladatok: 

- A lakóterületek tényleges területhasználatnak, használti igénynek megfelelő besorolása 
(kertvárosias lakóterületek túlsúlyának csökkentése, gazdasági vállalkozások lakóterületen 
történő kialakításának szabályozása). 

- A lakóterületek beépítési paramétereinek felülvizsgálatánál figyelemmel kell lenni a 
meglévő adottságokra, értékekre, valamint a megváltozott jogszabályi környezet 
következtében történő paraméterváltásokra – (pl. építménymagasság helyett 
épületmagasság) 

- Az Ófalu tradicionális szerkezetének, településképi megjelenésének megóvása érdekében 
megfelelő szabályozás szükséges, meghatározva a védelemre érdemes településszerkezeti 
elemeket is (beépítési mód, utcakép, telekszerkezet stb.) 

- A település zöldfelületi rendszerének megfelelő szabályozása, közösségi zöldterületek 
kialakítása. 

Különleges területek: 

- A kialakuló és átalakuló különleges területek szabályozásának átgondolása, új különleges 
területek kijelölése. A szabályozás során a beépítési paramétereket úgy kell meghatározni, 
hogy a vállalkozások jövőbeli működése, fejlődése biztosított és zavartalan legyen, azonban 
működésük a természeti környezetre a lehető legkisebb terhelést jelentsen. 

Tájhasználati feladatok 

- A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken található területhasználatok 
összeegyeztetése a természetvédelem érdekeivel (például dácittufa bánya területe, 
Fenyves-puszta területe) 

- A hatályos településrendezési eszközökben kijelölt fejlesztési területek újragondolása, 
felülvizsgálata. 

- A külterületi gazdasági és különleges területek szabályozásának átgondolása. 

Környezeti, természeti értékek 

- Ökológiailag értékes (védelem alatt álló) természetközeli területek megóvása. 

- Környezetkímélő mezőgazdasági technológiák, vegyszerhasználat racionalizálása. 

- Helyi természetvédelemi célok fenntartása, azok érvényesítése. 

Közlekedési és közmű területek 

- Fenntartható közlekedési módok fejlesztése (kerékpáros infrastruktúra, gyalogosfelületek 

építése)  

- Kerékpárutak nyomvonalának kijelölése. 

- Csapadékvíz-elvezetés megoldása minden útszakaszon. 

- A hatályos szabályozási tervben tervezett közterület szabályozások átgondolása. 
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2.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Tar belterülete három jól elkülöníthető településrésszel 
rendelkezik, melyek részletes bemutatása a Helyzetfeltáró, 
Helyzetelemző munkarész 9. fejezetében található. E 
településrészek beépítésük idejét, a kialakult szerkezetet, 
beépítési módot és épületállományt tekintve jól elkülöníthetők. 
A három településrészből egy, a Szegregációval érintett 
terület,a többitől markánsan eltérő, szegregált településrész. 

A KSH 2011-es népszámlálás adatai alapján Tar községben 3 
olyan terület van, amelyek szegregációs mutatója eléri vagy 
meghaladja az 50%-ot, azonban ezek közül csak 1 minősül 
valóban szegregátumnak, ahol a magánháztartásokban élők 
száma meghaladja az 50 főt.  

1. szegregátum: Rákóczi út, Kossuth út, Mátrai út, belterületi 
határ, Béke út, József Attila út Dankó út, Árpád út által 
határolt terület.  

 

A kartogrammon két másik terület is feltüntetésre került, melyek eleget tesznek ugyan a 
szegregációs mutatók kritériumainak, de az alacsony népességszámuk (kevesebb, mint 50 fő) miatt 
mégsem tekinthetők szegregált területeknek.  

2. szegregátumnak nem minősülő terület: Rákóczi út, Toldi út, Szondy György út által határolt 
terület.  

3. szegregátumnak nem minősülő terület: Attila út, Ady Endre út által határolt terület.  

Tar községben nincs szegregációval veszélyeztetett terület (ahol a szegregációs mutató értéke 
nagyobb egyenlő mint 40% de kisebb, mint 50%).  

1. szegregátum  

Mutató megnevezése Tar összesen 

1. szegregátum 
(Rákóczi út- Kossuth út- 

Mátrai út- belterületi határ- 
Béke út mindkét oldala- Béke 

út és József Attila út által 
közrefogott terület- Dankó 

út- Árpád út) 

Lakónépesség száma 1949 271 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,7 30,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,2 57,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 27,1 12,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

25,7 65,8 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

8,3 1,3 

Lakásállomány (db) 861 79 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,8 39,2 
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Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

52,6 78,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

20,7 57,4 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 43,0 19,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,2 72,0 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

1926   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

48,7 58,8 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

60,4 66,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 28,8 62,2 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

13,2 26,7 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

14,8 39,2 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 6,6 13,5 

(Forrás: KSH) 

A szegregált terület bemutatása: 

A szegregátumban a település lakosságának 13%-a (271 fő) él. A legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a szegregátumban 65,8%, ami valamivel 
több mint 2,5 szerese a teljes települési aránynak. A felsőfokú végzettségűek aránya azonban 
csupán 1,3% ami lényegesen kevesebb, a teljes települési aránynál (8,3%). A szegregátumban a 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 72%, míg a teljes községi arány 56,2%. A komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya is magasabb a szegregátumban, itt 39,2%, míg a teljes 
településen csak 14,8%.  

     

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a belterület nyugati határában, valamint a 21-es számú főúttól 
északra elhelyezkedő gazdasági és különleges területek jelentősen eltérnek a falu egyéb 
területeitől, azonban ezek a területek kis kiterjedésük miatt nem kezelendők önálló 
településrészként. 
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3. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI EGY SWOT TÁBLÁZATBAN ÖSSZEFOGLALVA 

 ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

REGIONÁLIS 
KAPCSOLATOK, 
TÉRSÉGI SZEREPKÖR 

-  Országos főútvonallal való közvetlen 
kapcsolat 

- Pásztó, Gyöngyös, Hatvan közelsége 
-  Budapest és a megyeszékhely, 

Salgótarján rövid időn belül elérhető 
- A településen áthalad a 81. számú, 

Hatvan-Somoskőújfalu törzshálózati 
vasútvonal 

-  Optimális tömegközlekedési 
kapcsolatok 

-  Közigazgatásilag kedvezőtlen 
elhelyezkedésű település 

-  Kistérségi szerepköre nem jelentős 
-  Gyenge testvértelepülési kapcsolatok 

DEMOGRÁFIA, 
FOGLALKOZTATÁS, 
TÁRSADALMI 
ELLÁTÁS 

- Önkormányzati foglalkoztatás, 
közmunkaprogram 

- Az alapfokú közellátási szint jól 
kiépített (óvoda, általános iskola, 
háziorvos, védőnői szolgálat, család- 
és gyerekjóléti szolgálat) 

-  Kulturális rendezvények 
-  Történelmi gyökerek 
-  Nyitott, befogadó település 
-  Mozgósítható lakosság 

-  Népesség csökkenés 
-  Elöregedő népesség 
-  Negatív vándorlási különbözet 
-  Jelentős méretű szegregációval 

érintett településrész (alacsony iskolai 
végzettségű, rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező 
lakosok száma több, mint 50 fő) 

-  Az alacsony státuszú népesség magas 
aránya 

-  A járás településeihez képest alacsony 
foglalkoztatottsági arány (43%) 

-  Ingázók magas aránya (72%) 
-  Alacsony jövedelmi szint 
-  Bölcsőde hiánya 
-  Idősek ellátását szolgáló intézmények 

hiánya (idősek nappali ellátása, idősek 
klubbja) 

GAZDASÁG 
- Jelentős méretű művelhető 

mezőgazdasági területek 
-  Környezetszennyező gazdasági 

szereplők hiánya 
-  Kézművesipar jelenléte 

-  Gazdasági területek hiánya 
-  A település gazdasági súlya nem 

jelentős 
-  Kedvező közlekedési kapcsolattal 

rendelkező, beépítetlen gazdasági 
területek hiánya 

-  Jelenlévő kisvállalkozások konfliktusa 
a lakóterületekkel 

- Hagyományos mezőgazdasági termelési 
kultúrák felhagyása  

-  Kiskertes művelés felhagyása, egykori 
zártkerti területek beerdősülése 

-  Alacsony vállalkozási kedv 

TERMÉSZET, 
KÖRNYEZET 

-  Jelentős helyzeti potenciál, 
kiemelkedően értékes természeti 
környezet 

-  Jelentős nemzetközi és országos 
védelem alatt álló természeti 
területek 

-  Változatos tájhasználat 
-  Magas erdősültség (48%) 
-  Környezetszennyező nehézipari 

tevékenységek hiánya 

-  Parlagon hagyott, bozótos területek 
-  Egykori zártkerti területek 

beerdősülése 
-  Belterületi rendezett közösségi 

zöldterületek alacsony aránya 
-  Egyoldalú szántóföldi 

növénytermesztés, kertészeti 
növénytermesztés hiánya 

-  Szennyvízcsatorna-hálózat teljeskörű 
lefedettségének hiánya (lefedettség 
74%) 

ÉPÍTETT 
KÖRNYEZET, 

-  Tradicionális településszerkezet 
megőrzése az ősi településmag 

- Hagyományos, oromfalas épületek 
alacsony aránya, meglévők állapotának 
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 ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

TELEPÜLÉSKÉP területén (Petőfi és Kossuth út) 
-  Egységes településkép 
-  Nincsenek zavaró, településképben 

idegen beépítések (pl. gazdasági 
területek) 

romlása, ezek eltűnése 
- Üresen álló, jó állapotú lakóépületek 
-  Rossz állapotú lakásállomány a 

szegregációval érintett 
településrészen 

INFRASTRUKTÚRA, 
KÖZLEKEDÉS 
KÖZMŰVEK 

 

 

-  Országos főútvonallal való közvetlen 
kapcsolat 

-  Pásztó, Gyöngyös, Hatvan közelsége 
-  Budapest és a megyeszékhely, 

Salgótarján rövid időn belül elérhető 
-  Optimális tömegközlekedési 

kapcsolatok 
-  Vasúttal Salgótarján, Somoskőújfalu, 

Pásztó és Hatvan jól megközelíthető 
- Burkolt közutak magas aránya 
- Egy oldali járda a legtöbb helyen 

kiépített 
- Víz- és elektromoshálózat kiépült, 

közel 100%-os rákötöttség 
-  Vezetékes telefon és kábelhálózat 

kiépült 
-  Vízelvezető árkok legalább egy 

oldalon kiépültek 

-  Intézmények parkolóhiánya a főút 
mentén 

- Vasútállomás rossz állapota 
- Kerékpárutak hiánya 
-  Szennyvízcsatorna-hálózattal 

lefedetlen településrészek 
(lefedettség 74%) 

-  Korszerűtlen szennyvíztisztító telep 
-  Szelektív és zöld hulladék gyűjtése 

nincs megszervezve 

IDEGENFORGALOM, 
ÜDÜLÉS 

 

-  A település Budapestről, az M3-as 
autópályáról és a megyeszékhelyről 
egyaránt gyorsan megközelíthető 

-  Értékes természeti környezet, 
változatos domborzati adottságok 

-  Mátrai túraútvonalak, teljesítmény-
túrák érintik a települést 

-  A Mária zarándokút érinti a 
települést 

-  Egyedi történelmi múlt (Tar Lőrinc) 
-  Hagyományőrző kézműves mesterek 

jelenléte 

-  Statisztikai nyilvántartás szerint a 
településen nulla az eltöltött 
vendégéjszakák száma 

-  Idegenforgalmi szolgáltatások kínálata 
alacsony 

-  A meglévő idegenforgalmi lehetőségek 
nem megfelelően kihasználtak, nincs 
mögöttük megfelelő marketing 
tevékenység 

-  Fejletlen idegenforgalmi 
infrastruktúra 

- Kerékpárút hálózat hiánya 
- Megfelelő turisztikai marketing hiánya 
-  Településeken átnyúló turisztikai 

koncepció hiánya 

 

 LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

REGIONÁLIS 
KAPCSOLATOK, 
TÉRSÉGI 
SZEREPKÖR 

-  A 21-es út négynyomsávosítása által 
erősödő térségi szerepkör 

-  Mikrotérségi kapcsolatok erősítése 
-  Új testvértelepülési kapcsolatok 

kialakítása, meglévők fejlesztése 

-  A település a kistérségben nem tud 
jelentős szerepet betölteni 

DEMOGRÁFIA, 
FOGLALKOZTATÁS, 
TÁRSADALMI 
ELLÁTÁS 

-  A település népességmegtartó 
képességének növelése 

-  Munkahelyteremtés 
-  Jövedelmi viszonyok javítása új 

munkahelyeken keresztül 
-  Ingázók helyben tartása 
-  Bérlakások kialakítása a helyi 

fiatalok számára 
-  Bölcsőde építése 
-  Intézmények felújítása 
-  Megújuló energiahasznosítás 

-  Népességszám további csökkenése 
-  Kedvezőtlen gazdasági folyamatok 

miatt növekszik a munkanélküliség 
-  A település elöregedése, a fiatalok 

elvándorlása 
-  Alacsony státuszú lakónépesség igen 

magas arányú jelenléte 
-  Közbiztonság romlása 
-  Forráshiány miatt az intézményi 

ellátás színvonala leromlik 
-  Szociális szolgáltatások megszűnése 
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 LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

-  Civil szervezetek aktivizálása, új 
szervezetek létrehozása 

-  Roma integráció segítése 
-  Történelmi gyökerek ápolása 

-  Az intézményellátottság hiánya miatt 
csökken a település vonzereje 

GAZDASÁG 

 

-  Gazdasági szerepkör növelése 
-  Gazdasági területek kijelölése  
-  Befektetők vonzása 
-  Szakmunkásképzések indítása  
-  Kertművelés, kertészeti 

növénytermesztés fejlesztése 
-  Parlagterületek művelése 
-  Erdőterületek hasznosítása 
-  Helyi termelés élénkítése 
-  Helyi piac létrehozása 
-  Kézműves ipar fejlesztése 

-  Gazdasági és idegenforgalmi 
fejlesztések elmaradása 

-  Kistérségi fejlesztések elmaradása  
-  Vállalkozások versenyképességének 

csökkenése, vállalkozások megszűnése 
-  Környezetszennyező gazdasági 

telephelyek megjelenése, környezet- 
és zajterhelés 

-  Forgalomnövekedés, illetve a 
forgalomból származó lég- és 
zajszennyezés növekedése 

-  Hagyományos mezőgazdasági kultúrák 
teljes felhagyása 

TERMÉSZET, 
KÖRNYEZET 

 

-  Természeti értékek megóvása, 
fenntartása, bemutatása 

-  Helyi természetvédelem 
kiterjesztése 

-  Tanösvények kialakítása 
-  Környezettudatos szemléletformálás 
-  Belterületi közösségi zöldterületek 

számának növelése 
-  Belterületi fásítások 
-  Mezőgazdasági technológia 

korszerűsítése 
-  Fasorok, mezővédő erdősávok 

telepítése utak, vízfolyások mentén 
-  Kiskertes növénytermesztés 

felélénkítése 
-  Parlagon hagyott, bozótosodó 

területek művelése/ invazív fajok 
irtása 

-  Szennyvízhálózat teljeskörű 
kiépítése 

-  Korszerű szennyvíztisztítás 
lehetőségének megteremtése 

-  Intenzív használat okozta 
természetkárosítás 

-  Meglévő természeti értékek 
károsodása, eltűnése 

- Környezetvédelmi intézkedések 
elmaradása 

-  Felszíni és felszín alatti vízfolyások 
elszennyeződése 

-  Korszerűtlen mezőgazdasági 
technológia okozta talaj és 
vízszennyezés 

-  Szennyvízcsatorna hiányából és 
korszerűtlen szennyvíztisztításból 
adódó környezetszennyezés 

ÉPÍTETT 
KÖRNYEZET, 
TELEPÜLÉSKÉP 

-  Ősi településszerkezet és beépítés 
védelme 

- Helyi védelmi rendelet megalkotása, 
egyedi- és területi építészeti 
értékvédelem kiterjesztése 

- Elhagyott épületek turisztikai, 
intézményi célú hasznosítása 

-  Ősi településszerkezet sérülése 
-  Településképileg idegen beépítések 

megjelenése, egységes településkép 
megszűnése  

-  Megnövekszik az elhagyott épületek 
száma, gondozatlan településrészek 
növekedése 

INFRASTRUKTÚRA, 
KÖZLEKEDÉS 
KÖZMŰVEK 

 

-  Belterületi és külterületi utak 
minőségének javítása 

-  Vasútállomás minőségének javítása 
-  Kerékpárút építése 
-  Szennyvízhálózat teljeskörű 

kiépítése  
-  Korszerű szennyvíztisztítás 

lehetőségének megteremtése 
-  Szelektív hulladékgyűjtés 

lehetőségének biztosítása 

-  Főutca forgalmának növekedése 
-  Közlekedésbiztonság csökkenése 
-  Útburkolat romlása 
-  Vasúti megálló megszűnése 
-  Szennyvízcsatorna hiányából adódó 

környezetszennyezés 
-  Szelektív hulladékgyűjtés nem kerül 

megszervezésre 



TAR 19  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

    

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2016. 
www.vzm.hu 

 LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

-  Megújuló energiaforrások 
hasznosítása 

-  Gazdaságos lakossági 
energiafelhasználás ösztönzése 
(közösségi napelempark, fűtő brikett 
előállítás) 

IDEGENFORGALOM, 
ÜDÜLÉS 

 

- Térségi turisztikai marketing 
kiépítése 

-  Testvértelepülési kapcsolatok 
erősítése 

-  Lakosság, civil szervezetek és 
vállalkozók bevonása a fejlesztésbe, 
közös idegenforgalmi szervezet 

-  Befektetők vonzása 
-  Idegenforgalmi kínálat növelése 
-  Helyi szálláslehetőségek, 

szolgáltatások biztosítása 
-  Turisztikai területek kijelölése 
-  Zöldturizmus fejlesztése 
- Erdőterületek hasznosítása 

(kalandpark, erdei iskola kialakítása)  
-  Tanösvények kialakítása 
-  Túraútvonalak fejlesztése, pihenők 

kialakítása 
-  Kerékpárút-hálózat fejlesztése, 

kerékpárutak építése 
-  Meglévő idegenforgalmi látnivalók 

marketingének javítása, 
szolgáltatások palettájának 
bővítése, kihasználtságuk növelése 

-  Helyi kézművesiparra épülő 
fejlesztések 

-  Térségi és helyi összefogás elmaradása 
-  Idegenforgalmi fejlesztések 

elmaradása 
- Meglévő és potenciális értékek a 

tudatos fejlesztés hiányában eltűnnek 
-  Természeti területek túlhasználtság 

miatti károsodása 
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4. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

4.1. A KONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE 

A jövőkép kialakítása során a település hosszútávú céljainak rendszerbe foglalása történik. A 
jövőképalkotás egyben irányválasztás is mely, magán hordozza a település értékrendjét, 
megmutatja a közösség aktivitását és dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi 
erőforrásokat a település fejlődésének és folyamatos megújulásának érdekében. 

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a település közössége 
megfogalmazhatja, milyen településen szeretne élni 15-20 év múlva, hogyan látja a település 
ideális jövőjét. A hosszú távú célok kitűzése azért is különösen fontos, mert az a település tud 
igazán sikeres lenni, amelyik tudja évtizedes távlatban is hová akar eljutni, és rövidebb távú céljait 
is annak megfelelően tudja megválasztani és megvalósítani. A jövőképben meghatározott közös 
célok kijelölésével lehetővé válik, hogy a település fejlesztési tervei, elképzelései egy irányba 
mutassanak, egymás hatását erősítve, kiegészítve segítsék a település kiegyensúlyozott, dinamikus 
fejlődését. A jövőkép megalkotása során tisztában kell lenni azzal, hogy a település milyen belső és 
külső erőforrásokkal, adottságokkal rendelkezik, ezekre építve milyen lehetőségek állnak nyitva a 
település számára. A helyi erőforrások, adottságok kihasználásával a település stabil jövőképet 
alkothat. A közösen meghatározott jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe 
foglalása kijelöli a település kívánt fejlődési irányát. Tar község jövőképe három központi gondolat 
köré épül fel. 

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 

 

4.2. TAR KÖZSÉG JÖVŐKÉPE 

Tar, az Önmagáról gondoskodó település 

 Élhető település jövőképe 

Egy település élhetőségét, az ott élő lakosok komfortérzetét és településük iránti szeretetét 
számtalan tényező befolyásolja. A világ valamennyi részéhez hasonlóan, a Nógrád megyei kis 
községet is foglalkoztatja a fenntarthatóság és élhetőség kérdése. A település természeti 
adottságainak védelmén, közvetlen környezetének terheléscsökkentésén túl, a helyi lakosság 
életkörülményeinek, lehetőségeinek javítását is célul tűzte ki maga elé.  
Egy település élhetőségéhez, lakónépességének megtartásához szorosan hozzájárul a települési 
szolgáltatások és ellátás körének megfelelő biztosítása, melyek egyaránt fontosak a település 



TAR 21  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

    

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2016. 
www.vzm.hu 

lakossága, és az újonnan beköltözők számára is. A megfelelő színvonalú ellátás, és a változatos 
szolgáltatói kör a minőségi lakókörnyezet feltételei, a település vonzerejének növelői. 
A település saját fenntarthatóságát biztosító elképzelései között szerepel többek között a 
szennyezőanyag kibocsátással járó gépjárműforgalom csökkentése, a keletkező hulladék 
mennyiségének mérséklése, valamint a hatékony energiagazdálkodás lehetőségeinek kihasználása. 

 Több lábon álló gazdaság jövőképe 

Tar gazdasági erejét a nagy múlttal rendelkező, mezőgazdaság határozza meg, amely mellett a 
kereskedelmi és szolgáltató szektor egyre nagyobb jelentőséggel bír. A község természeti 
környezete és épített értékei egyaránt turisztikai vonzerőt jelentenek, melynek kiaknázásával a 
település egyedi értékei is hozzájárulhatnak a község gazdasági növekedéséhez. A gazdasági 
szektorok harmonikus fejlesztésével és a gazdasági aktivitás növekedését elősegítő intézkedésekkel, 
valamint új gazdasági szereplők és ágazatok bevonásával egy több lábon álló, stabil gazdaság kell 
hogy megalapozza a község jövőjét. 

 Társadalmi együttműködésre vonatkozó jövőkép 

A község területén számos az önkormányzattal együttműködő és a lakosokat megszólító 
civilszervezet működik, azonban a civilszervezetek által megszólított társadalmi réteg szélessége, 
és a település lakosságának társadalmi aktivitása tovább javítható. A település jövőjének alapját a 
települési identitás erősítése, a társadalmi szerepvállalás növelése és egy közösen együttműködő 
közösség kialakítása jelentheti. A település fejlődése elsősorban a belső kapcsolatokra építve mehet 
végbe, majd azokra támaszkodva kezdhető meg a külső kapcsolatok erősítése, fejlesztése. Az aktív 
civil részvétel egyaránt hozzájárulhat a település múltjának, örökségének megőrzéséhez, a 
település jelenlegi helyzetének javításához és a község jövőjének megteremtéséhez. 

4.3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK 

A jövőképben magfogalmazott irányelvek megvalósításához összehangolt cselekvési terv felállítása 
szükséges. A felállított cselekvési terv a meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges célokat, 
fejlesztési irányokat tartalmazza. A jövőkép elérését három átfogó cél meghatározása segíti, 
melyek a település hosszútávú fejlődésének alappillérét jelentik. Az átfogó célok, melyek tematikus 
célokra tagolódva fedik le a község életének minden szegmensét, egymást kiegészítve és erősítve 
mozdítják elő a község kiegyensúlyozott fejlődését. A célrendszer megvalósítást szolgáló eszközök 
és intézkedések kialakítása és végrehajtása során egy horizontális cél kerül kijelölésre, mely az 
átfogó és tematikus célokat áthatva kell, hogy érvényesítésre kerüljön. 
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4.3.1. A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT ÁTHATÓ HORIZONTÁLIS CÉL MEGHATÁROZÁSA 

A rendelkezésre álló belső értékekre és erőforrásokra való támaszkodás 

Egy település fejlődésének alapját mindig belső értékei és erőforrásai kell, hogy alkossák. Különösen 
igaz ez a kis községek, és kevésbé frekventált, valamint közigazgatásilag kedvezőtlen helyzetben 
lévő településekre, melyek közé Tar község is tartozik. Ezen települések esetében jelentősebb 
mértékű külső segítségre, támogatásra, illetve kedvező helyzeti potenciálból eredő erőforrás 
áramlásra csak igen kis mértékben lehet számítani. 

Tar község fejlődése elsősorban a belső energiáira, a már meglévő adottságaira és helyi 
potenciáljaira építve mehet végbe, majd azokra támaszkodva kezdhető meg a külső erőforrás 
áramlás erősítése, fejlesztése. A településfejlesztés során kiemelt szempont, hogy a 
településfejlesztési célok mindegyike elsősorban a belső erőforrásokra alapozva kerüljön 
meghatározásra és megvalósításra. A helyi adottságokra és erőforrásokra alapozott fejlődés 
eredményeképpen a település a környező településekkel szemben bizonyos szempontokból egyedi, 
előnyös helyzetbe kerülhet. 

A különböző gazdasági és turisztikai fejlesztések mellett a lakosok mindennapi életét is át kell, hogy 
hassa e szemlélet, hogy a településen élőkből a kitűzött célok megvalósulásának alapjául szolgáló 
összetartó közösség válhasson. 

4.3.2. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Élhető település 

Tar számára fontos szempont, hogy a jövőben a község fejlődése fenntartható, környezetbarát 
módon menjen végbe, a rendelkezésre álló források megfelelő hasznosítása mellett. Ez a cél 
nemcsak a község ökológiai lábnyomának csökkentését, hanem a lakosság életkörülményének 
javulását is magával vonzza. A fenntarthatósághoz nagyban hozzájárul a lakosság helyben tartása, a 
település vonzóvá tétele, mely egyaránt jelenti a település sokszínűségének erősítését, a 
szolgáltatások és ellátás körének fejlesztését, valamint a lakókörnyezet minőségi fejlesztését is. 

Tematikus célok:  

 Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 

 Hulladék- és energiagazdálkodás fejlesztése 

 Települési szolgáltatások körének bővítése és az alapfokú ellátás biztosítása 

Több lábon álló gazdaság 

A település dinamikus fejlődése csak a gazdaság kiegyensúlyozott fejlesztésével együtt érhető el. A 
stabil gazdaság megteremtéséhez elengedhetetlen a gazdaság különböző szegmenseinek 
harmonikus, és párhuzamos fejlesztése. Fontos, hogy a meglévő gazdasági szereplők és az újonnan 
betelepülő vállalkozások egyaránt kedvező feltételek mellett folytathassák tevékenységüket, de 
lényeges az is, hogy minél több, a helyi adottságokat kihasználni bíró gazdasági szektor képviselje 
magát a település gazdaságának palettáján. 

Tematikus célok:  

 Helyi gazdaság erősítése 

 Turizmus fejlesztése 

 Önfenntartó gazdálkodás 

Társadalmi kohézió és szerepvállalás 

Egy település fejlődésének, a kijelölt úton történő terelgetésének meghatározó részét képezi az 
adott község lakossága, társadalmi aktivitása. A település céljai között ezért kiemelt szerepet kap a 
jövő generációinak helyben tartása, a helyi identitástudat erősítése, a település múltjának, 
történelmének megőrzése és jövőjének megteremtése. 

Tematikus célok:  

 Helyi identitás erősítése 

 Fiatal korosztály helybentartása 

 Kulturális értékek körének bővítése, hagyományok őrzése 
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4.3.3. RÉSZCÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

4.3.3.1. Élhető település 

A helyi lakosság közérzetét és életminőségét közvetlenül befolyásolja az őket körülvevő környezet 
állapota, illetve hogy a települési szolgáltatások milyen mértékben és minőségben hozzáférhetőek 
helyben. Az Önkormányzat számára fontos cél, hogy a lakosság minél több és színvonalasabb 
szolgáltatást tudjon igénybe venni és mindezt rendezett, igényes környezetben, fenntartható, 
környezetbarát módon tegye. Az Önkormányzat számára nemcsak a lakosokat körülvevő környezet 
minőségi fejlesztése, hanem a települési népesség életkörülményeinek javítása is cél. 

Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 

A lakókörnyezet minőségi fejlesztése infrastrukturális szinten, illetve a közterületeken egyaránt 
szükséges. Az infrastrukturális fejlesztések széleskörű intézkedéseket foglalnak magukba. A 
települési közlekedéshálózat minőségi fejlesztése során elődleges cél a települési és térségi 
kerékpárút kiépítése, valamint a település gyalogos közlekedési rendszerének erősítése. A vasút és a 
Zagyva közötti térségi kerékpárút kiépítése elősegíti az ipari területek megközelítését, a 
környezetbarát módon történő munkába járást, valamint erősíti a térség településeinek 
kapcsolatrendszerét, turisztikai potenciálját. A település területén kialakítandó gyalogos útvonalak 
elsődleges célja az elsősorban külterületen elhelyezkedő turisztikai célpontok – Tuzson Arborétum, 
Csevice-völgy – megközelíthetőségének javítása, valamint azok tömegközlekedési megállókkal 
történő összekötése. 

A kellemes, vonzó lakókörnyezet magában foglalja a rendezett közterületeket és zöldfelületeket 
egyaránt. A közterületek minőségi fejlesztése többek között az utak menti árkok karbantartását, 
közterületi utcabútorok elhelyezését és a patakmedrek gondozását jelenti. Mindemellett az 
Önkormányzat kiemelt célja a közterületek sokszínűsitése, a jelentősebb köztereken, közösségi 
színtereken szobrok, szökőkutak elhelyezése. 

A lakókörnyezet minőségéhez nagyban hozzájárul a közterületi zöldfelületek állapota, a 
közterületeken alkalmazott növényfajok. Egy minőségi zöldfelületi rendszer ismérvei a folyamatos 
gondozottság, a növényállomány tekintetében az egységesség, és az adott tájegység területén honos 
fajok alkalmazása. A település közösségének erősítése, a lakókörnyezet minőségi fejlesztése 
érdekében a jövőben hangsúlyt kell fektetni a település területén lévő közösségi célú 
zöldfelületek, játszóterek számának növelésére, közösségi találkozóhelyek kialakítására. Az új 
zöldterületek kialakítása mellett fontos a meglévő zöldterületek – játszótér, focipálya, 
Önkormányzat környezete, Kossuth és Petőfi út közötti terület-állapotának  folyamatos javítása. 

A közterületek és zöldterületek korszerűsítése és kialakítása során célszerű egységes településképi 
arculatra törekedni. Az egységes utcakép kialakításának egyik eszköze lehet az Önkormányzati 
támogatással megvalósuló tematikus, utcánként azonos növény fajjal kialakított utcafásítás is. 

A települési környezet minőségét nagyban befolyásolja annak épített környezete. A településen 
építészeti szempontból csekély számú értékes épület maradt fenn, amelyeknek megőrzésére fontos 
figyelmet fordítani. Kiemelt figyelmet kell szentelni a megmaradt értékek megóvására, a 
településkép védelmére, a településképet zavaró, idegen beépítések megakadályozására, melynek 
egyik eszköze lehet a védelmi szabályok megalkotása. A helyi építési szabályzat megalkotása során 
egy, a tradícionális épületek tömegét és értékét megőrző, ahhoz igazodó és azt továbbvivő kortárs 
épületek építését lehetővé tevő szabályozás megalkotása a cél. 

Tar természeti értékekben igen gazdag település. E területek természetvédelmi jelentősége az 
ökológiailag értékes élőhelyekben, az itt élő védett állat- és növényfajokban rejlik. Ezen területek 
értéke az élővilág valamennyi tagja számára – beleértve az embert is – igen fontos. A települési 
természeti területek kondícionáló hatása nagyban befolyásolja a szomszédos lakóterületek 
mikroklímáját, minőségét. Ezen értékek védelmét maximálisan szem előtt kell tartani, a 
természeti területek területhasználatát úgy kell alakítani, hogy az értékek ne károsodjanak, s a 
természeti területek terhelése is minimális legyen. A természeti értékek védelme azok 
bemutatásával, megismertetésével kezdődik, melynek egyik eszköze lehet a helyszíni bemutatás, 
tanösvények segítségével, valamint a korai, óvodás, iskolás korban megkezdett oktatás, 
ismeretterjesztés. 
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Hulladék- és energiagazdálkodás fejlesztése 

A település élhetőségének fenntartása során a természeti értékek megőrzése mellett kiemelt 
figyelmet kell fordítani az itt élőknek a környezetvédelemre is, amelynek a megfelelő hulladék- és 
energiagazdálkodás napjainkban fontos részét képezik. Tar község Önkormányzata kiemelt 
feladatként tűzte ki célul maga elé a lakosság környezettudatos szemléletformálását, valamint az 
egész település fenntarthatóságának fejlesztését. A környezettudatosságra való nevelés nem csak a 
fiatal generációra, hanem az egész település lakosságára vonatkozóan feladat, melyhez az 
Önkormányzat nagyfokú támogatása és ösztönzése szükséges. A szemléletformáló és ösztönző 
akciókon túl, a felnőtt lakosság sikeres megnyerésében és motiválásában jelentős szerepet 
játszanak a gyerekek, akik az iskolában, illetve óvodában kapott környezeti nevelés során szerzett 
információkat otthon a szüleiknek átadva motiválhatják őket.  

Magyarország a megújuló energiafelhasználás területén elmarad a többi uniós országtól, a 2020-ig 
szóló energiahasznosítási cselekvési tervében, Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában elhatározta 
energiapolitikai célkitűzéseit: a lakóépület és középület állomány felújításával, 
energiatakarékosságot és a hatékony energiafelhasználást szolgáló eszközrendszer kialakításával, 
megújuló energiaforrás-felhasználás növelésével hatékony energiafelhasználás valósul meg. 

A megújuló energiák térnyeréséhez a településnek megfelelő adottságai vannak. Tar község 
területén elsősorban a napenergiát hasznosító rendszerek telepítése a cél. Az Önkormányzat célja 
egy „közösségi napelem park” kialakítása, egy a tulajdonában álló több hektáros területen. Az 
önkormányzati felügyelet alatt álló napelem park megkíméli a lakosokat a házi napelemek 
elhelyezésével járó pályázati, adminisztrációs és kiviteli – megvalósítás, visszatáplálás -  nehézségek 
jelentős részétől, mindamellett, hogy a napelem telepítésével járó valamennyi jótékony morális és 
gazdasági hatását élvezhetik. 

Az Önkormányzat a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzésével a keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentésén túl, a lakosok anyagi körülményein és életminőségén is javíthat. Az Önkormányzat 
célja a település lakosságának ösztönzése többek között a papír hulladék szelektív gyűjtésére, 
melyet az Önkormányzat által vásárolt fűtőanyag előállítására szolgáló brikettáló géppel 
dolgoznának fel. Az így előállított fűtő brikett a lakosok fűtési költségeinek csökkentésén túl 
hozzájárul a lakosság keletkező hulladékmennyiségének és így a település ökológia lábnyomának 
csökkentéséhez is. 

A lakosok ösztönzésén és támogatásán túl kiemelten fontos az Önkormányzat példamutatása, és a 
környezettudatosság, energia- és hulladékgazdálkodás területén tanúsított élenjárás, melynek 
fontos része az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése, valamint az energiahatékony 
technológiák alkalmazása a község üzemeltetésben. 

Települési szolgáltatások körének bővítése és az alapfokú ellátás biztosítása 

Tar az alapfokú ellátás, szolgáltatások terén kedvező helyzetben van, hiszen az alapfokú oktatási, 
egészségügyi intézmények, gyógyszertár, posta egyaránt helyben megtalálhatók. A településen 
jelenleg nem működik bölcsőde, valamint az idősek nappali ellátását szolgáló intézmény sem. A 
település népességmegtartó erejének növekedésével, a születések számának emelkedésével 
szükségessé válhat a települési bölcsőde kialakítása, illetve az óvoda bővítése. Az újabb generációk 
igényeinek kielégítésén túl kiemelt figyelmet kell fordítani a település időseinek szükségleteire is, 
melynek érdekében a települések idősek klubja és idősek nappali ellátását biztosító intézmény 
létrehozása is cél. A megfelelő intézményi ellátottság mellett igen fontos a település 
intézményeinek akadálymentes megközelítése, valamint a megfelelő számú közterületi gépjármű 
parkoló és kerékpártároló biztosítása. 

A településen lévő szolgáltatások fontosak a településen élők, valamint a beköltözők számára, a 
minőségi lakókörnyezet feltételei, így ezek a településnek vonzerejét növelik. Az ellátás 
fenntartása, fejlesztése a jövőben is fontos feladat. Az ellátás fenntartása érdekében 
elengedhetetlen a helyi kis vállalkozások támogatása, a vállalkozások fennmaradásának segítése, a 
működéshez szüksége kedvező feltételek biztosítása. Az önkormányzat települési területeinek 
megfelelő szabályozásával, különböző kedvezményekkel, adókedvezménnyel, közüzemi- és bérleti 
kedvezményekkel illetve önkormányzati megrendelésekkel egyaránt hozzájárulhat a meglévő 
vállalkozások fennmaradásához, a lakosság vállalkozókedvének növekedéséhez, új vállalkozások 
létrehozatalához és ezzel együtt a települési szolgáltatások körének bővítéséhez. 
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A településen hiányzó valamennyi intézményi ellátás és szolgáltatás helyben történő biztosítása 
nem megoldható, ezért fontos a térség többi településével való együttműködés, hogy egymáshoz 
igazodva, megfelelő tájékoztatás mellett minden közfunkció könnyen elérhetővé váljon, még ha 
ahhoz másik településre kell is utazni. 

4.3.3.2. Több lábon álló gazdaság 

Tar kiegyensúlyozott, minőségi és fenntartható fejlődése érdekében elengedhetetlen a különböző 
gazdasági ágazatok folyamatos, párhuzamos fejlesztése, hogy a több lábon álló gazdasággal 
rendelkező település adottságait megfelelően kihasználva, a külső gazdasági folyamatokra kevésbé 
érzékeny módon tudjon fejlődni. Tőkeerős, új vállalkozások betelepülésével, a meglévő 
vállalkozások fejlesztésével, bővülésével új munkahelyek jöhetnek létre, amely kiváló eszköz a 
fiatalok helyben maradásának ösztönzésére. 

Helyi gazdaság erősítése 

Tar község gazdasági súlya térségi szinten nem számottevő. A településem működő vállalkozások 
legnagyobb hányada a szolgáltató szektorban működik, emellett a mezőgazdasági és erdőgazdasági 
vállalkozások száma jelentősebb. 

Az Önkormányzat kiemelt célja a települési helyi kisvállalkozói réteg támogatása, bővítése és 
megerősítése. A településen működő kisvállalkozások számos család megélhetését jelentik a 
településen, továbbá a települési szolgáltatások körét is színesítik. A települési kisvállalkozások 
nagy része településközponti területen, illetve gazdasági területen működik, azonban igen jelentős 
a lakóterületen, a lakó funkció mellett, vagy önállóan megjelenő kereskedelmi, szolgáltató 
funkciók, kisebb gazdasági telephelyek jelenléte is. A meglévő vállalkozásokon túl igen nagy az 
igény továbbiak elhelyezésére, melyet (gazdasági telephely) jelen szabályozás nem tesz lehetővé. 
További kisvállalkozások megtelepedésének elsődleges feltétele a megfelelő szabályozási 
környezet kialakítása. Az így helyzetbe hozott vállalkozások a település turisztikai kínálatának 
színesítéséhez is hozzájárulhatnak. 

A település területén két kisebb gazdasági telephely található, azonban nagyobb összefüggő 
iparterülettel, ipari parkkal a község nem rendelkezik. A nagyobb vállalkozások jelentős 
foglalkoztatóként tudnak jelen lenni egy településen, illetve általuk az önkormányzat jelentős 
adóbevételre is szert tehet. Tar térségi szerepköre, a 21-es számú főút négynyomsávúsítása által 
jelentős növekedésre tehet szert. Az Önkormányzat gazdaságának fellendítését további, nagyobb 
gazdasági szereplők megtelepedésének ösztönzésével kívánja segíteni. Ennek elsődleges feltétele 
a település területén nagyobb, összefüggő gazdasági terület kijelölése, melyet gazdaságosan 
Pásztó határában a tervezett pásztói ipari parkhoz kapcsolódóan, annak közműellátását igénybe 
véve, vagy a 21-es főút és a Zagyva csomópontjánál lehetne kialakítani. 

A kis- és nagyvállalkozások megtelepedése, és fennmaradása különböző önkormányzati 
intézkedésekkel (adókedvezmény), illetve egyéb forrású támogatásokkal biztosítható. A cégek 
fennmaradása különböző önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó megrendelésekkel is segítendő. 

A vállalkozások megtartásával, növekedésével és új vállalkozások vonzásával új munkahelyek jönnek 
létre a településen. Az induló vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy helyi lakosokat 
foglalkoztassanak, amely elsősorban a megfelelő, szakképzett munkaerő biztosításával, 
szakképzések indításával érhető el. 

Turizmus fejlesztése 

A Mátra nyugati kapujában fekvő Tar község jelentős természeti és táji értékekkel rendelkezik. A 
Mátra hegyvonulatai, valamint a települést átszelő patakvölgyek természeti értékekben igen 
gazdagok, melyek nemcsak a helyben élők számára jelentenek értéket, de turisztikai szempontból is 
kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A település keleti részét érinti az országos kéktúra útvonal 19. 
számú cserháti, Becske és Mátraverebély között húzódó szakasza, valamint a Közép-Európai Mári út, 
zarándokút. Turisztikai fejlesztés csak a természeti értékek károsítása nélkül, azok védelmének 
előtérbe helyezésével valósulhat meg. Az egyensúly megteremtése nehéz feladat, hiszen a 
megnövekedett látogatószám esetén a természeti értékek sérülése sok esetben elkerülhetetlen. 
Ezért a turizmus fejlesztése során elsősorban olyan formák részesítendők előnyben, melyek a 
természetet nem, vagy csak igen kis mértékben károsítják. Ilyen például az ökoturizmus, a 
kerékpáros turizmus és a természetjárás, valamint nem intenzív használat esetén a lovasturizmus is. 
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A település turisztikai célpontjainak egy része külterületen helyezkedik el. A megfelelő turisztikai 
potenciál kihasználása érdekében ezek gyalogos, kerékpáros, esetleg lovas megközelíthetősége, 
tömegközlekedési átszállási pontoktól való elérhetősége javítandó. A külterületi nevezetségek közül 
kiemelt figyelmet kell fordítani a település keleti, külterületi részén található a Tuzson 
arborétumra, és annak Csevice-völgyön keresztül történő megközelítésére. Az arborétum területét 
célszerű egy, a természeti értékek bemutatását és a fiatal korosztály szemléletformáló oktatásának 
helyet adó erdei iskola kialakításával összekapcsolni. A gyalogosútvonalak, turistaútvonalak 
fejlesztése, pihenőhelyek kialakításával, információstáblák kihelyezésével érhető el. A bakancsos 
turizmus sokszínűsége a meglévő túraútvonalakon túl, a település területét átszelő, különböző 
tematikus turista útvonalak – forrásokat bemutató; vallási kegyhelyeket (Mária út, Sztúpa) bemutató 
– kialakításával növelhető. 

A tematikus túraútvonalak nemcsak a település külterületén elhelyezkedő látványosságokat 
mutathatják be, annak belterületén is kialakíthatók. A település belterületén lehetőség van, a helyi 
mesterségeket, és mesteremberek munkáit bemutató kézműves utca kialakítására. Az asztalos, 
keramikus és kovács hivatás bemutatására ideális helyszín az egykori malomtól délre fekvő Rózsa út, 
mely a Poklos forrást is érinti. 

A község kulturális örökségének jelentős részét képezi a település névadójának tekinthető Tar 
Lőrinc élettörténete és a településen álló egykori udvarháza. Az udvarház épületéből napjainkban 
csupán egy kisebb falmaradvány látható. A település életében turisztikai és kultúrtörténeti 
szempontból egyaránt fontos az egykori udvarház bemutatása. Az épület teljes rekonstrukciója nem 
célszerű, azonban annak léptékét, egykori méreteit szemléltető feltárás, és bemutatás 
örökségvédelmi szempontból is támogatható. A település névadójának legendás pokoljárása, és 
annak négy állomása a létesítményhez kapcsolódó fejlesztéssel is – alagút, vagy barlangrendszer 
kialakítása – bemutatható. 

A település a turisztikai szolgáltatások terén napjainkban igen elmaradott, a község területén 
mindösszesen néhány kisebb vendégház található. A turizmus fellendülése magával vonzza további 
szálláshelyek és szolgáltatások kiépítését is. A település méretét és az ide érkező turisták várható 
számát figyelembe véve, azok elszállásolása kiadó szobák, illetve házak kialakításával megoldható. 
A település területén lévő számos elhagyatott épület ilyen célú hasznosítára kisebb felújítás után 
alkalmassá tehető, falusi szálláshellyé alakítható. 

Ahhoz, hogy egy település turisztikai vonzereje növekedjen, marketingtevékenységét tudatosan, 
hatékony módszerekkel kell, hogy végezze. A marketingtevékenység megvalósulhat tájékoztató 
anyagok, brossúrák terjesztésével turisztikai információs pontokon, valamint internetes portálokon, 
fórumokon. A marketing-tevékenység részét képezi a településen belül eligazító táblák kihelyezése, 
központi információs tábla elhelyezése, valamint turisztikai fogadóépület létesítése. Tar belterületi, 
meglévő és lehetséges turisztikai célpontjainak jelentős része a településközpont területén 
helyezkedik el, így turisztikai fogadóépület elhelyezésére is itt van lehetőség. A község területén 
elhelyezkedő egykori tűzoltó szertár épülete kiválóan alkalmas turisztikai információs pont és 
fogadóépület kialakítására, ahol a tájékoztatáson túl Tar Lőrinc életét és egykori udvarházát 
bemutató interaktív kiállítás is létesíthető. 

A turizmus minőségi irányba történő fejlesztése csak összehangolt, egységes stratégia alapján 
valósulhat meg, amely annak összes szereplőjét érinti. A minőségi irányba történő elmozduláshoz 
egységes turisztikai koncepció megalkotása szükséges, amely kitűzi az elérendő célokat, 
meghatározza a fejlesztési irányokat és programokat, továbbá, hogy az egyes szereplők mindehhez 
hogyan járulhatnak hozzá. Egységes turisztikai marketing nemcsak a település területére 
vonatkozóan szükséges. Ugyan Tar páratlan természeti környezetben helyezkedik el, idegenforgalmi 
látványosságainak, turisztikai programjainak száma igen alacsony. A település jelenleg nem képes a 
„többnapos turizmus” számára megfelelő számú és színvonalú szolgáltatást nyújtani. A települési 
turisztikai szolgáltatások, fejlesztések mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a térségi turisztikai 
összefogásra. A szomszédos települések összefogásával, egységes turisztikai marketing 
kialakításával lehetőség nyílik a térség turisztikai vonzerejének növelésére, az egymást kiegészítő, 
egymással nem konkuráló települési turizmusfejlesztés kialakítására. A térségi turizmus 
fejlesztésének alapjául a kistérségi, járási turisztikai koncepciók, stratégiák és programok 
szolgálnak, melyek elkészítése az összehangolt fejlesztés elengedhetetlen része. 

Önfenntartó gazdálkodás 
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A település hosszútávú céljai között szerepel a település minél nagyobb fokú önellátásának 
megvalósítása. Az önellátásra törekvés, és az önfenntartó gazdálkodásra való törekvés egyéni és 
települési szinten egyaránt fontos. 

Az önfenntartó gazdálkodás egyik alappillére a hagyományos mezőgazdasági kultúrák, a háztáji 
gazdálkodás (kiskertes növénytermesztés, háztáji állattartás) felélénkítése. A háztáji gazdálkodás 
sok ezer évig az emberek mindennapi életformájának részét képezte, ennek visszaállítása, a lakosok 
saját lehetőségeinek kihasználása hozzájárulhat életkörülményeik javításához, és egyéni 
felelősségvállalás tudatuk erősítéséhez. 

Kiskertes növénytermesztés céljára a nagyobb lakótelkek művelésén túl a mára elhagyottá vált, 
cserjésedő, bozótosodó egykori zártkerti, kiskertes művelés alatt álló területek újbóli művelésbe 
vonásával is lehetőség van. A parlagterületek művelésével, az azokon megjelenő invazív, 
agresszívan terjedő fajok is visszaszoríthatók, melyek a szomszédos területek ökológiai egyensúlyt is 
veszélyeztetik. A nagyobb belterületi lakótelkeken és az egykori zártkerti területeken 
gazdaságossági szempontból elsősorban kertészeti növénytermesztés és gyümölcstermesztés 
újbóli térhódításának elősegítése a cél, a szántóföldi növénytermesztés költséghatékonyan a 
nagyobb külterületi mezőgazdasági parcellákon művelhető. Az állattartás révén számos termék (tej, 
sajt, hentesáru) helyben előállíthatóvá válik, ami növeli a település önellátását, csökkenti az 
ökológiai lábnyomot és új munkahelyeket teremt. 

A kertészeti növénytermesztés és háztáji állattartás újbóli elterjedésének egyik alapvető feltétele a 
megfelelő kertészeti és agrár alapismeretek elsajátítása, mely egyrészt elméleti, másrészt 
intenzív gyakorlati oktatást kíván. A termesztés elsajátítására irányuló oktatás nem csak a fiatal 
generációra, hanem az egész település lakosságára vonatkozóan feladat, melyhez az Önkormányzat 
nagyfokú támogatása és ösztönzése szükséges. Az iskolában, illetve óvodában kapott 
szemléletformáló, illetve gyakorlati oktatáson túl, a felnőtt lakosok képzése önkormányzati 
tankert, tangazdaság létrehozásával elősegíthető. Emellett a különböző civil szerveződések - 
kertbarát kör – is nagyban hozzájárulhatnak a folyamat sikeréhez. Az önkormányzati tankert, illetve 
tangazdaság keretein belül a lakosok oktatásán túl lehetőség van kisebb számú szakképzett és 
szakképzetlen munkaerő foglalkoztatására, a településen felhasználni kívánt vetőmag egy részének 
előállítására is. 

A kiskertes növénytermesztés, gyümölcstermelés és háztáji állattartás egyrészt szabályozási 
eszközökkel (pl.: műveléshez kötött lakó funkció elhelyezés), másrészt a gazdák támogatásával, 
felvásárló piac kialakításával segíthető elő, melyben az önkormányzat és a helyi vállalkozások 
jelentős előrelépéseket tehetnek (helyi termékeket árusító kiskereskedelmi boltok, helyi piac, 
önkormányzati étkeztetés, REL – rövid ellátási lánc kialakítása, zöldségdoboz rendszer). 

A településen jelenleg nincsen szervezett keretek között, rendszeresen működő piac. A helyi piac, 
vagy kereskedő udvar kiépítése elősegítené a kiskertes növénytermesztés újbóli elterjedését. A 
piac a termelők számára biztosítaná az áruk helyben történő értékesítését, felvásárlását, a vásárlók 
számára pedig a helyi, ellenőrzött forrásból származó áru beszerzését. A helyi állattartás 
népszerűsítése számos új termék piaci megjelenését eredményezheti: a háztáji tej- és húsáruk 
mellett különböző kézműves termékek is előállíthatóvá válnak. 

A helyi piac működőképességéhez elengedhetetlen egy konkrét helyszín kijelölése, a szükséges 
infrastruktúra kiépítése, valamint a piac napjának pontos meghatározása. A helyi piac fenntartása 
kezdetben csak a helyi termelők és lakosok összefogásával és elkötelezettségével érhető el, később 
a minőségi, és változatos áruval szolgáló piac hírének elterjedésével a környező településekről is 
érkezhet vásárlóerő. A település vonzerejének növekedésével nagyobb vásárok tartására is 
alkalmassá válhat. 

A települési szinten történő önfenntartó gazdálkodás egyrészt a lakosság, a gazdák támogatását, a 
megfelelő infrastrukturális háttér megteremtését, a folyamatok települési szintű irányítását és 
szervezését foglalja magába. A település önfenntartásához szorosan hozzájárul a települési szintű 
hulladék- és energiagazdálkodás. A hulladék- és energiagazdálkodás fejlesztésével részleteiben a 
4.3.3.1 pont foglalkozik. 
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4.3.3.3. Társadalmi kohézió és szerepvállalás 

Tar fejlődésének kiindulási alapjának első lépcsőjét az jelenti, hogy elhiszi, megvan az a potenciál a 
településben, a helyi közösségben, ami a fejlődés motorját jelenti. A helyi közösséget egységgé kell 
kovácsolni, majd aktivizálni szükséges és érdekeltté is tenni a változásban, fejlődésben. A falu 
vezetése és a falu életébe tevékenyen becsatlakozó lakossága együttműködve hatványozott 
hatásfokkal képes Tar valódi, fenntartható fejlesztésére, majd a belső kapcsolatokra építve a külső 
kapcsolatok fejlesztésére, erősítésére. A társadalmi összetartozás erősítése és a lakossági aktivitás 
célzott támogatása meghatározó cél. 

Helyi identitástudat erősítése 

Tar lakosságának társadalmi felelősségvállalásának a tudatos és a folyamatos gondolkodásban és 
szemléletmódjában, valamint erőfeszítéseiben és tevékenységeiben kell megmutatkoznia. Minden 
emberi döntés, cselekedet hatással van a környezetre, a társadalom egyéb tagjaira, a község 
életére. A település érdekében tett erőfeszítések, a közös programokon való részvétel (pl. 
szemétszedés, a közvetlen lakókörnyezet tisztán, gondozottan tartása) a településről alkotott külső 
véleményt és a „belső véleményt”, azaz a lakosok pozitív közérzetét, a településük szeretetét 
erősíti.  

Tar akkor lehet igazán jól működő község, ha lakossága minél inkább részt tud venni a település 
életében. A civil aktivitás, a helyben élők tevékeny részvétele a falu életében olyan hatóerő, mely a 
lendületes fejlődés kulcsfontosságú eleme, így a különböző társadalmi csoportok aktivitásának 
felélesztése és erősítése kiemelt célként fogalmazódik meg. 

A település civil élete jelenleg közepesen aktívnak mondható, működik néhány civil szervezet, de 
aktivitásuk élénkíthető és számuk is tovább növelhető. A civil szervezetek aktivizálásával és új 
civil szervezetek létesítésével javítható a faluban élők lakóhelyükkel való kapcsolata. A lakosokat 
ösztönözni kell a civil szervezetekhez való csatlakozásra, a civil szervezetek számára pedig minél 
több lehetőséget kell biztosítania a falu vezetésének, hogy kibontakozhassanak, gyakorolhassák 
tevékenységüket. Ezáltal a helyiek községhez való kötődése erősíthető: ha már egy közösségnek, 
egy szervezetnek is részei, nehezebben hagyják el azt és magát a települést.  

A község fejlődésének egyik legfontosabb hajtóereje a közreműködő lakossági magatartás. Az 
önkormányzat és a falu életébe tevékenyen becsatlakozó lakossága együttműködve hatványozott 
hatásfokkal képes Tar valódi, fenntartható fejlesztésére, így a társadalmi aktivitás célzott 
támogatása meghatározó cél. 

Mivel a településfejlesztés mindenek előtt a lakosság érdekeit szolgálja, az életminőséget hivatott 
többek között javítani, a lakosság aktív közreműködése elengedhetetlen. A lakossági 
közreműködés által a fejlesztések célzottan a lakossági igényekhez lehet formálni, a lakosok sokkal 
inkább magukénak érzik az elérni kívánt célokat, a célok megvalósításában önként részt vállalnak, 
illetve a megvalósult fejlesztéseket jobban megbecsülik, ápolják. Bár a lakosság aktív 
közreműködése sok energiabefektetést igényel mind a település vezetősége, mind a lakosság 
részéről, a ráfordítás a jövőben megtérül, a településfejlesztés sokkal hatékonyabban tud folyni. 

A közösségi terek kialakítása a lakosok települési kötödését erősítő eszközök egyike. A közösségi 
tereken a falu lakói összegyűlhetnek, programokat szervezhetnek, vagy csupán kellemes 
környezetben tölthetik el szabad idejüket. E helyszínek kiváló találkozási pontok, kapcsolatépítésre, 
közösség-formálásra nagyszerűen alkalmasak. A település vezetősége meglévő közösségi tereinek 
fejlesztését és további közösségi terek kialakítást tervezi: Önkormányzat környezetének és a 
Kossuth és Petőfi út közötti terület- megújítása, játszótér, focipálya fejlesztése, szovjet katonai 
sírok kihantolása, a területen park létrehozása. 

Számos sikeres hazai és külföldi példa ismert a közösségi kertek kialakítására, amelyeknek 
példáján a községben is kialakíthatók olyan területek, ahol a helyi lakosok együtt kertészkedhetnek, 
termelhetnek különböző háztáji terményeket a közösség részére, illetve saját felhasználásra 
egyaránt. A területek kialakításánál a lakosság bevonása elengedhetetlen, a lakosság bevonásával, 
az ötleteikkel, igényeiknek megfelelően kerül megtervezésre a terület és a megvalósításban is aktív 
részvételt vállanak (például nyersanyaggal járulnak hozzá, a szaktudásukat adják a munkákhoz). Így 
ha a saját kezük munkája lesz egy-egy közösségi tér, nagyobb becsben tartják, szívesebben is járnak 
oda szabad idejükben. 
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Tar lakosságának jelentős hányada (10%) cigány nemzetiségű. A nagy arányú roma lakosság 
társadalomba való integrációjára mindenképp törekednie kell a településnek. Tar településen az 
esélyegyenlőség biztosításának elsődleges eszköze Tar Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja, 
amely a 2014-ben készült. A program tartalmazza többek között a az egyenlő bánásmód és az 
esélyegyenlőség biztosításának követelményeit, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az 
egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A programban foglaltak megvalósítását, érvényesülését, a folyamatok 
ellenőrzését a HEP Fórum végzi. 

Fiatal korosztály helybentartása 

Taron jelentős problémát jelent a folyamatosan csökkenő lakosságszám, az elvándorlás mértékének 
növekedése, ami legerőteljesebben a fiatal, pályakezdő korosztályt érinti. A fiatalok elvándorlása 
több, egymás hatását erősítő tényezőre vezethető vissza.  

Tar község nem rendelkezik középfokú, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel. A településen élő 
azon fiatalok, akik magasabb szakképesítés megszerzése érdekében, az általános iskola elvgézése 
után továbbtanulnak, igen hamar elkerülnek a településről, és tanulmányaik előrehaladtával egyre 
távolabb kerülnek onnan. A fiatalokat megérinti a nagyobb városok nyújtotta lehetőségek 
sokszínűsége, és végtelen tárháza, ám az ennek ellenére pályakezdőként mégis visszatérő fiatalok a 
faluban, alig találnak szakképesítésüknek megfelelő munkalehetőséget. Ennek orvoslására törekedni 
kell a munkaerőpiac képesítésének megfelelő új vállalkozások betelepítésére, továbbá a 
megfelelő, szakképzett munkaerő biztosítása érdekében helyi felnőtt képzések indítása szükséges. 

Az elvándorlásnak további oka az is, hogy a lakosság egy része, főleg a fiatalok, elveszítették a 
lakóhelyükhöz való kötődésüket, nincsen szoros kapcsolatuk a szülőfalujukkal. A helyi identitástudat 
erősítésével részleteiben a Helyi identitástudat erősítése című pont foglalkozik.  

A helyi fiatalság a környező városokat, Pásztót és Salgótarjánt keresi fel, ha szórakozási 
lehetőségeket keres. Szükség van minden korosztály, de elsősorban a fiatalabbak számára olyan 
kulturált szórakozási lehetőségeket biztosító rendezvények, szakkörök, klubok szervezésére, 
melyek a lehetővé teszik, hogy a helyi fiatalok kulturált módon tölthessék el szabadidejüket, közös 
programokat szervezhessenek, helyi ifjúsági közösséget építhessenek. Illetve szükség van olyan 
közösségi terekre, amelyek teret adhatnak a közösségek, baráti társaságok találkozására. 

A fiatal korosztály szabadidejének hasznos eltöltésére, és a turisztikai vonzerő fokozására egyaránt 
kedvező hatással van a sportolási lehetőségek bővítése. Taron jelenleg egyetlen sportegyesület 
sem működik, azonban szükséges lenne mindezen sportolási tevékenységeknek alkalmas helyszínt 
biztosítani, mivel a településen az igen rossz állapotú füves focipályán kívül két sportolásra alkalmas 
létesítmény található, az általános iskola tornaterme, és aszfaltos sportpályája. 

Taron, ahogy számos magyarországi községben jellemző a fiatalok elvándorlása. Az elvándorlás 
megfékezése érdekében az önkormányzatnak kedvezményekkel és támogatásokkal kell a fiatal 
értelmiséget a helyben maradásra ösztönöznie. A lakáshoz jutás megkönnyítése, a hosszútávú 
munkalehetőséghez jutás elősegítése, a fiatalok vállalkozói tevékenységének támogatása egyaránt a 
helyben maradást segíti, illetve a fiatal értelmiség faluba való betelepülését segíti elő, ezzel 
megelőzve a település népességének csökkenését és az elöregedést. 

Kulturális értékek körének bővítése, hagyományok őrzése 

Tar jelentős történeti múlttal rendelkezik, a település leghíresebb szülötte Tar Lőrinc. A település 
névadójának színes élettörténete, legendái a falu hírét öregbítik, Tar Lőrinc udvarházának 
maradványa napjainkban is a településen található. Egy település hagyományai és tradíciói nem a 
múlt statikus értékei, hanem fontos kiindulópontjai a jelennek. A múlt értékeit jelentős adottságot 
jelentenek amik a község jövőbeli fejlődését is befolyásolják. A múlt (helyi) hagyományainak 
ápolása nagyban hozzájárul a helyi közösség összekovácsolásához. A történeti múlt jeles 
eseményeinek felelevenítésével, a község hagyományainak feltárásával és azok ápolásával új, erős 
kapcsolat alakulhatnak ki Tar lakosai között. A helyi identitás a közös múlt, közös hagyományok, 
közös értékek ápolása mentén képes erősödni Az erős hely identitás pedig a községért való tenni 
akarás, az aktív civil élet és a megújulni képes társadalom felé vezet. 

A településen számos közösségépítő, hagyományőrző és kulturális rendezvény kerül évente 
megrendezésre. A kisebb eseményeknek a Könyvtári Szolgáltatóhely és a Művelődési Házként 
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emlegetett közösségi színtér ad helyet, a nagyobb forgatagok a Faluközpontban és az Önkormányzat 
melletti területen kerülnek megrendezésre. 

A jövőben kiemelt feladat a település helyi hagyományainak, történelmének felélesztése, mely a 
helyi identitás tudat erősítése mellett a turisztikai vonzerő növelésében is kiemelt szerepet 
játszhat. A község helytörténetének, valamint a falu névadója, Tar Lőrinc élettörténetének, 
legendáinak egykori udvarházának bemutatása nagyban hozzájárul a település múltjának 
felelevenítéséhez, hagyományainak őrzéséhez. A helytörténeti kiállításnak, és Tar Lőrinc életét 
bemutató interaktív kiállításnak az egykori tűzoltószertár épülete adhat otthont. 

A település területén számos ősi, kézműves mesterséget gyakorló mesterember található. A 
hagyományok felélesztésének módja lehet a különböző ősi mesterségek bemutatása, melyre a 
korábban említett kézműves utca kialakításán túl Hagyományőrző Esték keretein belül is sor 
kerülhet, ahol a valamely mesterség után érdeklődő lakosok ki is próbálhatnák azokat. 

A közterek kulturális célú használatának megtremetésével, a terek, utcák közösségi térré való 
fejlesztésével további lehetőség nyílik a kulturális kínálat bővítésére, a meglévő hagyományok 
megőrzésére. A település hagyományait őrző évente megrendezésre kerülő rendezvények - Szüreti 
vigasság, Szent Mihály Napi Búcsú, Karácsonyi várás – száma tovább bővíthető (például Tar Lőrinc 
napja). A megfelelő közösségi terek kialakítása lehetőséget teremt különböző ifjúsági- és családi 
programok, falunap, sportnap, majális szervezésére. A család minden tagjának, fiataloknak és 
időseknek egyaránt programot biztosító rendezvények összehozzák a falubelieket és erősítik a 
kapcsolatot a tari lakosok között. 

Az infrastrukturális keretek biztosítása mellett fontos a szervezeti háttér megteremtése, a kulturális 
és szabadidős programok szervezését az önkormányzattal együttműködve aktív, lelkes civil 
szervezetek feladata. 
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4.3.3. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

Tar területén három településrész került lehatárolásra: 
1. Belterület 

a. Ófalu 
b. Északi településrész 
c. Déli településrész 

2. Egykori zártkertek 
3. Külterület 

A fejlesztési célok többsége a település egész területét érinti. Ilyenek leginkább az általános célok, 
amelyek mindenhol érvényesítendők, illetve a területhez ténylegesen nem köthető fejlesztések. A 
célok kisebb része az egyes településrészeken fejti ki leginkább hatását. 

Az alábbi mátrixban összesítve mutatjuk be a településfejlesztési koncepció célrendszere és a 
településre, településrészekre vonatkozó fejlesztések közötti kapcsolatokat. 

CÉLOK TAR 

TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Belterület 

Egykori 
zártkertek 

Külterület 
Ófalu 

Északi 
település-

rész 

Szegregációval 
érintett 
terület 

4.3.3.1. Élhető település 

Lakókörnyezet 
minőségi fejlesztése 

 X X X  X 

Hulladék- és 
energiagazdálkodás 
fejlesztése 

X   
 

  

Települési 
szolgáltatások 
körének bővítése, és 
az alapfokú ellátás 
biztosítása 

 X X X   

4.3.3.2. Több lábon álló gazdaságfejlesztés 

Helyi gazdaság 
erősítése 

X   
 

  

Turizmus fejlesztése  X X   X 

Önfenntartó 
gazdálkodás 

X   
 

  

4.3.3.3. Társadalmi kohézió és szerepvállalás 

Helyi identitástudat 
erősítése 

 X X X   

Fiatal korosztály 
helybentartása 

 X X X   

Kulturális értékek 
körének bővítése, 
hagyományok őrzése 

 X X X   
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4.4. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

4.4.1. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK 

A társadalmi, gazdasági és környezeti adatok korábban meghatározásra kerültek a Megalapozó 
vizsgálat dokumentációjában. Az egyes kiinduló adatokat az alábbi fejezetek tartalmazzák: 

 Társadalmi adatok 3. fejezet – A település társadalma 

 Közszolgáltatások 3.4. fejezet – Humán közszolgáltatások 

 6. fejezet – Településüzemeltetési szolgáltatások 

 11. fejezet – Közművizsgálat - közműellátottság 

 Gazdaság 4. fejezet – A település gazdasága 

 Környezeti adatok 8. fejezet – Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 9. fejezet – Az épített környezet vizsgálata 

 11. fejezet – Közművizsgálat - közműellátottság 

4.4.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE 

Tar esetében a műszaki infrastruktúra legfőbb elemei az alábbiak szerint alakulnak:  

Közlekedés 

Közlekedési szempontból Tar kedvező helyzetben van, hiszen a település belterülete mellett halad 
a 21. sz. országos főút, amely Hatvant és egyben az M3-as autópályát köti össze a megyeszékhellyel, 
Salgótarjánnal, illetve Somoskőújfaluval, ahol magyar-szlovák közúti határátkelőhely található. A 
község az M3-as autópálya hatvani leágazójától 35 km-re, a megyeszékhelytől pedig 20 km-re 
helyezkedik el. 

Tar rendelkezik vasúti kapcsolattal, a 81. számú hazai törzshálózati fővonal (Hatvan-Somoskőújfalu 
között) halad át a településen. 

A közlekedési infrastruktúra kapcsán legfontosabb feladat a kerékpárút-hálózat fejlesztése. 

Közmű 

Tar település népessége az elmúlt 15 évben, ha nagyon kis mértékben is, évi 10-12 fővel, de 
folyamatosan csökkent, lakásállománya érdemileg stagnált, ezek az adatok jelzik, hogy 
közművesítésének fejlesztése is a hasonló településekhez viszonyítva alul maradt. Bár 2000-2006 
között épült ki a szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a kábel TV szolgáltatás is. De 2006 
óta, az utóbbi 10 évben sem a vízellátó hálózatot, sem a szennyvízgyűjtő hálózatot nem 
fejlesztették, csak a korszerű termikus energiaellátást nyújtó gázhálózat gyarapodott 6 km-nyit.  

A településen élők számára jelenleg teljes közműellátás csak a lakásállomány 53,4 %-ában 
biztosított, a részleges közműellátás 32,7 %-a számára áll rendelkezésre. A lakásállomány 13,6 %-a a 
közszolgáltatásból csak a villamosenergia ellátást veszi igénybe és 3 olyan lakást tart nyilván a 
statisztika, amely közművesítetlen. A közmű infrastruktúra kapcsán a legfontosabb feladat a 
szennyvíz-csatorna hálózat teljes körű kiépítése. 

Az elmúlt 15 évben a település népességcsökkenése a kistérségi és megyei átlaghoz képest 
lényegesen kisebb volt, s ha minimálisan is, de nőtt a lakásállománya, s ezzel párhuzamosan 
közműellátás fejlesztése a hasonló településekhez hasonlóan alakult. 

A közmű infrastruktúra hálózat legfontosabb eleme a nagyközép-nyomású földgáz szállítóvezeték. A 
közmű infrastruktúra kapcsán a legfontosabb feladatok a szennyvíz-csatorna hálózatra való 
rácsatlakozások arányának 100%-ra emelése. 

4.4.3. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE 

Tar több évszázados múltra visszatekintő település, ahol az építészeti értékek, eredeti karaktert 
hordozó épületek igen kis számban, az Ófalu területén maradtak fenn. A hagyományos építészet 
jellemzői közül a településközpontban megjelenő hagyományos településszerkezet maradt fenn 
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közel változatlan formában, emellett egyes épületek őrzik még a térségre jellemző, hagyományos 
építészeti vonásokat. 

A településen három országos műemléki védelem alatt álló építmény áll. A település számos további 
építészeti értékkel rendelkezik, amelyek helyi értékvédelmi rendelet híján könnyen sérülhetnek. 
Egy ilyen rendelet megalkotásával a település vezetése az épített értékek védelmét, azok 
fennmaradását biztosíthatja. 

4.5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.5.1. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. Tar Község 
Önkormányzata által fenntartott illetve működtetett intézmények az alábbiak: 

Oktatási intézmények 

 Tari Örökzöld Óvoda 

 Kodály Zoltán Általános Iskola 

Közművelődési intézmények: 

 Közösségi színtér (művelődési ház) 

 Könyvtári Szolgáltatóhely 

Egészségügyi intézmények: 

 Orvosi rendelő 

 Védőnői Szolgálat 

Szociális intézmények: 

 Gyermek- és családsegítő szolgálat 

4.5.2. JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése, 
felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a 
megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az 
elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a 
megfelelő időben történjenek, a megfelelő eszközökkel. A monitoring számos komplex feladatot 
foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges módosításáig. 

 Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció 
célkitűzésinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 
módosítani kell a meghatározott intézkedéseket. 

 A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tízévenként szükséges, az elkészült 
felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a 
koncepció megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. 

 Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba 
kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit. 

 Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente 
beszámolót tart a község polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón 
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a községi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett 
közlemények útján valósulhat meg. 

 



TAR 34  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

    

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2016. 
www.vzm.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A koncepció összeállításában 

 

Turopoli Zsolt, Tar község polgármestere, 

Molnárné dr. Kontra Bernadett, Tar község jegyzője, 

Nagyné Kis Anita, Tar község aljegyzője 

Kenyeres István, Tar község főépítésze, 
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Ferik Tünde, Korsós Renáta, Südi Beáta. 

 


