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Iktatószám: TAR/460-     2022 

 

 

8. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 19-én megtartott 

rendes üléséről. 

 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 

 

Jelen vannak: 

Turopoli Zsolt     polgármester 

Bognár Balázs     alpolgármester 

Antal Bálint Gergely    képviselő 

Lőrincz Gábor     képviselő 

Szekacsek Zoltán    képviselő 

Tariné Molnár Anikó    képviselő 

Tóth József      képviselő 

 

Meghívottak: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett         jegyző,  

Kis Zsoltné      jegyzőkönyvvezető 

Bedőné Bózsár Zsuzsanna   pénzügyi ügyintéző 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy 7 képviselőből 7 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg azzal, hogy 

7. napirendként vegyük fel az alábbi napirendi pontot: 

 

7./ Javaslat KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS megkötésére a Pásztó Város 

Önkormányzatával, Alsótold Község Önkormányzatával és Szurdokpüspöki Község 

Önkormányzatával a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű TOP_PLUSZ-1.1.3-

21-NG1kódszámú „Illúziók Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat kialakítása Pásztó 

térségében c. pályázat benyújtása érdekében. 

A határozat elfogadása egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, amelyet 

a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2022.(V.19) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. május 

19-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a Tar Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének 3 sz. módosítására 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

  Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének teljesítéséről. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

                       Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási     

                       ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évről 

szóló beszámolójának elfogadására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Tari Miklós László Család és Gyermekjóléti 

szolgálat családsegítője 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Értékelés a család és gyermekjóléti szolgálat feladatinak 

ellátásáról 2021. évre vonatkozóan 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Tari Miklós László Család és Gyermekjóléti 

szolgálat családsegítője 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./ Javaslat a Mátrakapu Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./Javaslat a fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására. 
 A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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7./ Javaslat KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS megkötésére 

a Pásztó Város Önkormányzatával, Alsótold Község 

Önkormányzatával és Szurdokpüspöki Község 

Önkormányzatával a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” 

elnevezésű TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1kódszámú „Illúziók 

Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat kialakítása Pásztó 

térségében c. pályázat benyújtása érdekében 

A határozat elfogadása egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

 

1./ N A P I R E N D 
Javaslat a Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 3 sz. módosítására 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

                      Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a „Javaslat Tar Község Önkormányzata 2021.évi 

költségvetésének 3.sz. módosítására.” rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2021.évi 

költségvetésének 3.sz. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-

testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2022.(V.25) rendelete 

Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 3.sz. 

módosításáról. 

 

         Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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2./ N A P I R E N D 
Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről. 

A rendelet elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

                       Bedőné Bózsár Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a „Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2021.évi 

költségvetésének teljesítéséről.” rendelet-tervezetet, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének teljesítésére vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület 7 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2022.(V.25) rendelete 

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Bedőné Bózsár Zsuzsanna elhagyja az üléstermet. 

 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évről szóló beszámolójának elfogadásra. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Tari Miklós László Család és Gyermekjóléti szolgálat családsegítője 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kérdés  

 

Antal Bálint Gergely képviselő 

Tavaly augusztus 1-jétől a gyermekvédelemben dolgozom a Pásztói Család és Gyermekvédelmi 

központban. Rálátásom van ezekre az ügyekre. A beszámolóban az olvasható, hogy a védelembe 

vett gyermekek létszáma 35 fő.  

 

 

A munkahelyemen az egész járásra vonatkozóan, -ami 26 település- én kezelem ezeknek a 

gyerekeknek a nyilvántartását. Összevetettem a beszámolót a bent lévő adatokkal. 2021. 



5 
 

december 31-én Taron 16 gyermek volt védelemben, 2021-es évben 7 védelembe vétel szűnt meg. 

Nem tudom, hogy ez a 35 gyerek hogyan jött ki. 2021-ben az évvégi statisztikában 23 fő volt.  A 

többi, az alapellátás családsegítés az Ő jogköre, arra nincs rálátásom. 

 

Molnárné  dr. Kontra Bernadett jegyző 

A kérdésre most nem tudok választ adni, a későbbiekben választ fogunk adni Képviselő Úrnak. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. 

évről szóló beszámolójának elfogadásra vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. 

évről szóló beszámolójának elfogadásra vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. 

évről szóló beszámolójának elfogadásra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 

alkotta:  

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2022.(V.19) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat Évértékelő beszámolóját a határozat 1. 

mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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56/2022.(V.19.) határozat 1.sz. melléklete 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

3064Szurdokpüspöki Béke út 6. 

3073. Tar Szondy György út 92 

3069 Alsótold Szabadság út 6. 

3053 Kozárd Fő út 12. 

: +36/ 20/ 5017984 

Évértékelő beszámoló Tar 2022. 

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

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat önálló formában működött. 
Személyi feltételek: 
Az elmúlt év során a tv változásoknak megfelelően Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, mint 
gesztor település Család és Gyermekjóléti Szolgálata látja el a családsegítői alapszolgáltatási 
feladatokat, Szurdokpüspöki, Tar Alsótold Kozárd települések tekintetében. 
A családsegítő képesítése: 

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

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

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

Szervezési feladatok: Szurdokpüspöki statisztikai adatai: 
 

Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 1843 
0-18 éves lakosok száma 302 
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Tar statisztikai adatai: 
 

Statisztikai adatok Fő 
Állandó lakosok száma 1900 

0-18 éves lakosok száma 357 

 
Alsótold statisztikai adatai: 
 

Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 236 

0-18 éves lakosok száma 26 

 
Kozárd statisztikai adatai: 
 

Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 172 

0-18 éves lakosok száma 24 
 
A CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI MUNKÁJA 

Szolgáltatási feladatok típusa: Esetek száma: 

információnyújtás 25 
tanácsadás 19 

Családlátogatás 45 

közvetítés más szolgáltatásba 9 
hivatalos ügyek intézése 44 

Összesen: 142 

 
Prevenciós célú és a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló programok szervezése. 

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

 Veszélyeztetettségei észlelő és jelzőrendszer működtetése. 
A gyermekjóléti szolgáltató veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet. Tagjai: 
védőnők, gyermekorvos, oktatási-nevelési intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei, 
rendőrség, egyház, de a szolgálat feladata a nem állami szervek és magánszemélyek részvételének 
elősegítése a megelőző rendszerben. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti 
szolgáltató felé, ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik. 
 

Honnan jött a jelzés? Esetek száma: 

egészségügyi szolgáltató 21 

Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat, vagy 
Központ 

2 

nevelési-oktatási intézmények 20 

önkormányzat (jegyző) 0 
Ügyészség Rendőrség  jelzés 1 

Összesen: 44 

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

Megbeszélés típusa Száma: 
Szakmaközi megbeszélés 2 

Jelzőrendszeri megbeszélés 3 

Összesen: 5 

 
Gondozási feladatok: 

 

Gondozási esetek típusa Gyermekek száma 
alapellátás 20 gyermek 

családsegítés 4 felnőtt 

Védelembe vett 35 gyermek 
Összesen: 59 személy 

 
Lezárt esetek mutatói: 
 

Megszűnés okai: Gyermekek száma 

Átmeneti nevelés megszűnt (veszélyeztetettség 
megszűnt) 

1gyermek 

A probléma megoldódott 0 gyermek 

Tankötelezettségi kor betöltése 0 gyermek 

Elköltözés (illetékesség megszűnése) 4gyermek 

Nagykorú lett 2 gyermek 
Összesen:  7 gyermek 

 

Tar 
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat gondozási eseteiben hátrányos és veszélyeztetett 

családokkal, gyermekekkel találkozik. A gyermekek veszélyeztetettségének okai egyrészt a 

családok anyagi helyzetére vezethetők vissza. Sokan küzdenek anyagi problémákkal.  A 

mindennapos megélhetési gondok miatt a családok túlzott mértékben vállalnak kölcsönöket, mert 

azt hiszik így könnyebb lesz az életük, de az anyagi bizonytalanság csak tovább fokozódik, 

szerintem ez a probléma sajnos újra felerősödni látszik, mivel ez év folyamán a pandémia covid-

19 járvány végig jelen volt hazánkban is csökkent a munkalehetőség és elindult egy vásárlási láz. 

Közüzemi számláikat nem tudják fizetni, így a szolgáltatások kikapcsolásra kerülnek Nagyon sok 

családban alakul ki családi-kapcsolati konfliktus, veszekedés, amelyeknek folyamatos szemtanúi, 

illetve résztvevői a családban élő gyermekek. Ilyenkor elsősorban a szülők között folynak viták, 

de gyakran a gyermekek válnak másodlagos áldozatokká. A családi viszályoknak gyakran kiváltó 

oka az alkoholos befolyásoltság, némely esetben a drogfogyasztás, melynek gyakori 

következménye az agresszív viselkedés.  A gyermekbántalmazás minden formája károsan 

befolyásolja az egészséges személyiségfejlődést. Vannak olyan szülők, akik olyan súlyos 

formában bántalmazzák gyerekeiket, hogy életre szóló nyomot hagynak a lelkükben. Évről évre 

visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. 2021-ben 20 gyermek volt érintett a 

problémában, de volt olyan gyermek, akiről több esetben is érkezett jelzés. Az adatok alapján 

látszólag javult az iskolába járási kedv, de ez inkább az online oktatásnak köszönhető vagy a 

közoktatási intézmények jobban odafigyeltek a tankötelezettség teljesítésére. Ami azt jelenti, 
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hogy az előző évhez képest növekedett a tanulási vágy a gyermekekben, véleményem szerint a 

gyengébb tanulók egy jelentős része elveszik a rendszerben. De romlás mutatkozik az iskolába 

járási morál területén, még mindig előfordulnak olyan tanulók, akik kötelezettségeiket időnként 

megszegik, nem mennek el a feladatlapokért és egyéb foglalkoztató anyagokért, és sajnos 

fölerősödött a helyi Kodály Z. Általános Iskolai hiányzások száma. 

A jelzőrendszer tagjainak beszámolóiból kitűnő főbb adatok, elsőként az igazolatlan iskolai 

mulasztások egyre növekvő mértékét az iskolai viselkedés a szülői felelősségvállalás fontosságát 

az iskolai rendszer hibáit a gyermekek tanítási és nevelési nehézségeit, mint problémákat mondta 

el. Ismertette az iskola létszámát a gyermekek szociális helyzetét, az iskola tanulóinak létszáma 

112.gyermek Ebből beilleszkedési- tanulási-magatartási nehézséggel küzdő 25 gyermek, sajátos 

nevelési igényű 5 gyermek, hátrányos helyzetű 8 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 54 

gyermek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 65 gyermek. Veszélyeztetett 

védelembe vett gyermek 15 fő. 

Közoktatási intézmények jelzése alapján 16 gyermek lett figyelmeztetve 10 órát meghaladó 

igazolatlan hiányzás miatt, 2 gyermek védelembe vételére került sor 50 igazolatlan tanórát 

meghaladó hiányzás miatt. 

Az Örökzöld Óvodába 2021- 2022. nevelési évben átlagosan 42 fő volt beíratva, ebből 20 

gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek 16 fő. Hátrányos helyzetű gyermekek száma 2 fő.  Az óvodába 42 gyermek gondozását 

nevelését végzik ebből 39 gyermek ellátása ingyenes. Veszélyeztetett helyzetű gyermek, aki 

védelembe van véve 7 fő. 

Védőnői beszámoló főbb adatai: ellátandó gondozottak 107. 0-6 éves gyermek van a településen 

ebből 28 fő olyan, aki szociális okból fokozott gondozást igénylő, 9 várandós anya van, akinek a 

gondozását végzi. A védőnői jelzés 14 alkalommal történt legtöbb esetben higiénés és vizsgálat 

oltás elmaradási problémák miatt történt. 

Az Önkormányzat Szociális és Gyámügyi előadói beszámolójában a település demográfiai 

mutatói 1900 fő a bejelentett lakosok száma, ebből a 0-18 éves korosztály 357 főt tesz ki. 2021-

ben 41 fő halálozott el és 26 gyermek született. -15 fő 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére évente két alkalommal Szép 

kártyán kerül kiosztásra. 

- óvoda, iskolai menzán étkező gyermekek étkezési térítési díjának támogatása, 

- halmozott és halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkeztetése, 

- A 18 életévet be nem töltött gyermek szülője részére nyújtandó települési támogatás melynek 

keretein belül a kiskorú gyermeket nevelő családok támogatására került sor. 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

 2021-ben, 107 gyermeket érintően készítettünk környezettanulmányt, hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos helyzet megállapításához, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

összesen 124 gyermek részesül, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 113 fő hátrányos helyzetű 

8 fő. A helyi általános iskolában, a 2021-2022 tanévben 112 tanuló nevelését oktatását végezték. 

Az iskolás gyermekek 78%-a részesül rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben. Az iskolai 

menzát 88 gyermek vette igénybe, ebből 49 gyermek ingyenes, 15 gyermek 50%-os mértékű 

térítési díj befizetése mellett, természetbeni ellátásként kapta a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt. A szünidei gyerekétkeztetésben átlagosan 54 gyermek számára biztosított az 

önkormányzat egyszeri meleg étkezést, ez mellett szabadidős tevékenységek szervezését is 

folyamatosan biztosította az önkormányzat, a családsegítő és a művelődésszervező aktív 

bevonásával 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala Gyámügyi osztálya valamint a bíróság 
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felkérésére folyamatosan végzünk környezettanulmányozást, ingó és ingatlan vagyonnal 

kapcsolatos jegyzőkönyvezéseket, leltározásokat különféle gondnoksági gyámi ügyek 

felülvizsgálatával kapcsolatban. 

 

A statisztikai adatok zárása után szeretném megemlíteni azt a problémát, amiben már mindenkitől 

érkezett jelzés, és egyet is értünk a dolog kiemelt fontosságában és a probléma súlyosságában, de 

nem sikerült még továbbra sem eredményt elérni, higiéné, egészségügyi, igazolatlan iskolai 

mulasztási problémák, egyéb családi problémák. Az év folyamán rendszeresen visszatérő 

probléma volt a szegénység és az ebből adódó támogatási lehetőségek. Több olyan családot is 

ismerünk, akik a lakáshitelük, munkahely elvesztés, feketemunka miatt, kerültek súlyos válságba.  

Szociális szempontból azért olyan fontos kérdés ez mivel egyre jobban elszegényednek a 

családok, kiesnek az ellátórendszer látóköréből, és úgy gondolják, hogy inkább nem szülnek 

gyermeket, mivel nem tudják nekik biztosítani a számukra elfogadható körülményeket, vagy 

pedig a gyermekszülésben látják a kiutat a válságukból, ami még súlyosabb problémákhoz vezet. 

A szegény és rászoruló családok részére az önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátási 

formák segítségével próbál enyhíteni a szociálisan rászoruló családok problémáin, (gyógyszer 

kiváltás stb.). a támogatások formáinál azt is figyelembe kell venni, hogy a lehetőségek igen 

szűkösek és ráadásul nem is mindig az kapja a megfelelő támogatást, aki a legjobban rászorulna. 

Itt újra csak föl szeretném hívni a jelzőrendszer tagjainak a figyelmét az ez irányú jelzések 

fontosságára, mivel így esetleg egy kicsit célirányosabb lehetne a támogatás, és talán több 

ténylegesen rászoruló részesülne valamilyen támogatási formában. 

 

A jövőről és a ránk váró feladatokról néhány mondat. A Család és Gyermekjóléti szolgálat 

életében az elmúlt év is a folyamatos változások éve volt, mivel két estmenedzser is leszámolt 

jelenleg a harmadik az aki a területet ellátja.  Már több esetben is tapasztaltam, hogy nagy szükség 

lenne minél több prevenciós tevékenységre is a családok segítése érdekében, mivel a megélhetési 

és családfenntartási képességeiket egyre többen elvesztik (nincs jövedelem, alkohol szenvedély 

betegségek stb.) amiben egy jól működő projekt, képzett családsegítő sok esetben hatékony 

segítséget tudna nyújtani, az év végén elindult az RSZTOP pályázat a rászoruló családok részére 

meghatározott feltételek teljesülése esetén élelmiszercsomagot osztunk havi rendszerességgel. 

Valamint folyamatosan keressük a lehetőségét a családok támogatásának. Ezért még nem lehet 

egy komplex egésznek mondani a szakmai tevékenységet, mivel a család és gyermekjóléti 

szolgáltatás egy szervező, gondozó szolgáltatási és prevenciós feladatokat ellátó tevékenységnek 

kellene, hogy legyen. Itt kell megemlíteni, hogy a faluban még nem működik a helyettes szülői 

szolgálat, és a gyermekek napközbeni ellátása is csak részben megoldott mivel az iskolai 

szünetekben ez a szolgáltatás is szünetel, szabadidős tevékenységek hiánya is problémát jelent, 

bár itt is történt előrelépés itt szeretném megemlíteni a helyi sportegyesület megalakulásával már 

valamelyest javult a fiatalok szabadidős foglalkoztatása. Nagy szükség lenne a fiatalság körében 

egy olyan helyiség biztosítására, ahol kötetlenül összejöhetnek, beszélgethetnek, kulturált módon 

szórakozhatnak.   

 Én úgy érzem, hogy a most felsorolt hiányosságok és problémák nem egyediek és nem is 

megoldhatóak egy tollvonással, de több pozitív irányú feladat is elindult a szociális ellátások 

fejlesztésére, ennek ellenére szükségesek és fontosak lennének a szociális szolgáltatások hatékony 

biztosítása a családok szociális biztonsága érdekében. 

De a negatívumok után ejtsünk pár szót az eredményekről is: A feladatok tekintetében változott a 

feladatmegosztás a védelembe vétel és a hatósági feladatok átkerültek a központhoz, 

estmenedzser segíti a munkánkat.  Az irodában is történtek változások fejlesztések   

 

Fontos szerep jut az internetes elérhetőség biztosításának is mivel már napi szinten kell jelenteni 

a központi szociális regiszterbe, valamint a szabadidős és egyéb programok tervezése szervezés 



11 
 

pályázatok beadása az aktuális szociális dilemmák jogi és szakmai a kliensek eseteit hozott 

problémái megoldási lehetőségeinek megkeresésében. Végezetül elmondhatom, hogy a 

jelzőrendszer tagjai jó kapcsolatban vannak egymással és a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal.  

 A gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek munkájukat nagy szakértelemmel és 

hivatástudattal, mindenkor a gyermek érdekeit szem előtt tartásával végzik. 

A szakmai együttműködés az intézmények között hatékony, mindenki együtt érző figyelemmel 

törekszik a gyermekek helyzetének javítására 
 
Tar, 2022. február 28. 
     
                                                     Készítette:                            ………………………………………. 

                                              Tari Miklós László családsegítő 
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4./ N A P I R E N D 

Értékelés a család és gyermekjóléti szolgálat feladatinak ellátásáról 2021. évre vonatkozóan 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Tari Miklós László Család és Gyermekjóléti szolgálat családsegítője 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés nem volt 

Vélemény 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta az Értékelés a család és gyermekjóléti szolgálat 

feladatinak ellátásáról 2021. évre vonatkozóan előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Értékelés a család és gyermekjóléti 

szolgálat feladatinak ellátásáról 2021. évre vonatkozóan előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. 

évről szóló beszámolójának elfogadásra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 

alkotta:  

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2022.(V.19) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Értékelés a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 2021. évre vonatkozó előterjesztést a határozat 1. 

mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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Az 57/2022. (V.19.) határozat 1.sz. melléklete 

 
Tar Község Önkormányzata  

2021. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 
 
Tar Község Önkormányzata a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékelés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 96. § 
(6) bekezdése alapján a gyámhatóságról a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 ( IX.10.) 
Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően készült. A helyi 
önkormányzat értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelést a 
képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia, és elfogadnia.  
 

1.Tar község demográfiai mutatói 

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

A település a statisztikai adatok tükrében 
 

Statisztikai adatok Fő 

Állandó lakosok száma 1900 
0-18 éves lakosok száma 357 

6-16 tanköteles korú 236 

 
 

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása Taron 
 

A gyermekek védelmét biztosítják a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

(továbbiakban: Gyvt.)  meghatározott hatósági intézkedések. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

családokat segítsék annak érdekében, hogy a gyermek családi környezetben történő ellátása 

biztosított legyen. 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 

- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 

16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 
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(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

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

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 

kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a 

kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. 

 

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

nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 

valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 

védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése 

állami és önkormányzati feladat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

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

 
2021. évben 124 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény elutasítása tárgyában 2 határozat született, mert a jogszabályban 
meghatározott jövedelemhatárt túllépték.   
Az ellátás egy évre kerül megállapításra azonban a vészhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
2021. évi XCIX törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 
647/2021. (XI. 30. ) korm. rendelet 8/A. §. (2) bekezdés alapján a 2020. november 4-e és a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30. nap között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság  (  
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya) jogosultsági 
időtartama és hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig 
meghosszabbodik.  
  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása alatt a gyermek, valamint az Őt 
nevelő család jogosult: 
 

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

- Az előzőekben leírtak alá nem tartozó gyermek, tanuló esetén az intézményi térítési díj 50 %-
ának kedvezményként való biztosítására. 
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- Tárgyév augusztus és november hónapban egyszeri pénzbeli támogatásra. (összege: 2021. 
évben: 6.000,-Ft./gyermek, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
esetében 6.500,-Ft/gyermek) 

- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybe vételére. 
 
 

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

Az 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 
augusztus hónapjára tekintettel, illetve akinek a jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév 
november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít feltéve, hogy a gyermek, fiatal 
felnőtt a fenti  időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. 
 
 A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a 
gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára 
tekintettel, illetve akinek a jogosultága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára 
tekintettel emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít. 
 
2021. augusztusában 3 gyermek részesült alapösszegű támogatásban és 117 gyermek részesült emelt 
összegű pénzbeli támogatásban összesen    
2021. novemberében 6 gyermek részesült alapösszegű támogatásban és 119 gyermek részesült emelt 
összegű pénzbeli támogatásban.    
Az igénylés menete az alábbiak szerint történt. Az önkormányzat a pénzbeli támogatás összegét 
megigényelte a Magyar Államkincstártól. A Kincstár a megigényelt összeget folyósította  az 
Önkormányzat részére, majd azok átvételéről átvételi lista készült.  
 

Az előző évekhez hasonlóan zajlott a szünidei gyermekétkezetési program. A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/C. § -ban foglaltak szerint a települési 
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, 
törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére a déli meleg 
főétkezést biztosítani.  
Fentieknek megfelelően Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége a 2021-es 
évben a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosított a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint: 
 • az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a óvoda zárva tartásának időtartama alatt 
valamennyi munkanapon,  
• a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon,   
• az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon. 
A szünidei gyermekétkeztetés megszervezése és lebonyolítása sikeres volt. 
A tavaszi szünet időtartama alatt 35 fő,  a nyári szünet időtartama alatt 67 fő, az őszi szünet időtartama 
alatt 34 fő,  a téli  szünet időtartama alatt  37 fő vette igénybe  a gyermekétkeztetést. 
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Az éteztetési feladatot  a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha látta el.  A kapott összeg Magyar Államkincstár 
felé történő elszámolása megtörtént. 
 

2021. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem került sor.  
 
Községünkben a gyermekétkeztetés intézményesen van megoldva, az óvodáskorúak az óvodában, a 
nagyobbak az iskolában étkezhetnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás, 
és az általános iskolás tanulók ingyenesen étkezhetnek.  
A Tari Kodály Zoltán Általános Iskolában, 2021-2022 tanévben 112  tanuló nevelését, oktatását végezték. 
Az iskolás gyermekek 78%-a részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Az iskolai menzát 88 
gyermek vette igénybe, ebből 49 gyermek ingyenes, 15  gyermek 50%-os mértékű térítési díj befizetése 
mellett, természetbeni ellátásként kapta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.   
 
A Tari Örökzöld Óvodában 2021- 2022. nevelési évben átlagosan 42 fő volt beíratva, ebből 20 gyermek 
részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 16 fő 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 2 fő volt.  Az óvodában 42 gyermek gondozását nevelését végezték, 
ebből 39 gyermek ellátása volt ingyenes, 3 gyermek pedig térítési díjas.    
 
Az ellátó konyhát a Tari Örökzöld Óvoda és Konyha működtette.  
 
A 11/2016.(VII.13.) számú önkormányzati rendelet szerinti felsőoktatási tanulmányi támogatásban 16 fő, 
illetve és az első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése iránti támogatásban 2 fő részesült. Erre az ellátási 
formára összesen 850.000 forintot fizetett ki az önkormányzat saját költségvetéséből. Ezekre a fiatalokra 
joggal lehet büszke a falu, bízunk abban, hogy minél többen itt maradnak a településen és megszerzett 
tudásukat, itthon kamatoztatják. 
 
 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 
 

3/A Gyermekjóléti alapellátások biztosítása- személyi és tárgyi feltételek 
 

A településen 2000. január 1-től működik Gyermekjóléti Szolgáltatás.  Az elmúlt évek során a 
törvényváltozásoknak megfelelően Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, mint gesztor település 
Család és Gyermekjóléti Szolgálata látja el a családsegítői alapszolgáltatási feladatokat, Szurdokpüspöki, 
Tar, Alsótold és Kozárd települések tekintetében Tari Miklós László családsegítő személyében.   
 
A szolgáltatás biztosítására és a családsegítő munkájának végzésére a településeken nyitva álló 
helyiségek:  3064 Szurdokpüspöki, Szabadság út 41, 3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 220, 3073 Tar, 
Szondy György út 55, 3069 Alsótold, Szabadság út 6, 3053 Kozárd, Fő út 12. A kliensfogadás Alsótold és 
Kozárd településen minimális, ezért ezen önkormányzatok esetében az ügyfélforgalom az 
önkormányzatok által biztosított helyiségekben történt.  
 
Az önkormányzati helyiség a személyes segítő munkára, valamint szakmai megbeszélésekre maximálisan 
alkalmas. Technikai feltételek megfelelőek, saját számítógép, nyomtató, mobiltelefon, internet 
elérhetőség, valamint az önkormányzat saját infrastruktúrája segíti a családsegítő munkáját. A 
családlátogatásokat a családsegítő saját gépjárművével oldotta meg.   

 
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkáját az alábbiak szerint összegzi a családsegítő: 
Munkája során különböző életkorú gyermekekkel és különböző összetételű családokkal kerül 
kapcsolatba. Nyilvántartást vezet a településen élő veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekekről.  
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Alapellátásban 20 gyermeket és 4 felnőttet gondozott, ők 15 családhoz tartoztak, védelembe vétel 35 
gyermeknél történt, akik 7 családhoz tartoztak. Ezekkel a kiskorúakkal állandó kapcsolatot tartott fenn, 
figyelemmel kísérte tanulmányi fejlődésüket, tanácsokkal látta el őket. A nagyobbaknak segített az ügyeik 
intézésében. Együttműködött a kirendelt esetmenedzserrel.   
A gyermekjóléti szolgálat fő feladata a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felderítése, segítése. A 
védelembe vétel alatt álló gyermekek családban történő nevelkedésének biztosítása. Ehhez a feladathoz 
szükséges a megfelelő jelzőrendszer működése. A jelzőrendszer tagjai: az óvoda és az iskola 
gyermekvédelmi felelősei, a jegyző, a védőnő és a háziorvos. A veszélyeztetettségnek számos oka lehet, 
sőt az okok gyakran halmozottan vannak jelen egy-egy gyermek életében.  
Legfőbb okok: a család rossz anyagi helyzete, munkanélküliség, eladósodás, közüzemi tartozások, 
nevelési hibák, (túlzott engedékenység, figyelem hiánya), beilleszkedési problémák, gyermek 
magatartászavara, iskolához, tanuláshoz való helytelen viszonya, a szülők alacsony iskolázottsága, 
ingerszegény otthoni környezet, szülők közötti állandó konfliktus, szenvedélybetegségek (szülő és 
gyermek részéről).  
A gyermek életének legmeghatározóbb eleme a család, ezen belül is a szülő. Sajnos sokan nem látják 
ennek felelősségét és nem a gyermekneveléshez méltó életvitelt folytatnak. Jobb esetben ez csak az egyik 
szülőről mondható el, de előfordul, hogy mindkét szülőnek változtatnia kellene életvitelén. 
Rendkívül rossz hatással van a gyermekekre a szülők munkanélkülisége is. Számtalan    családban a 
középiskolás gyermek az egyedüli ingázó. A gyermek nem látja a szülői példát, mely szerint kötelesség 
minden nap időre a munkahelyre menni. Nem csoda, ha ilyen közegben a gyermekben sem alakul ki 
kötelességtudat, ami súlyos problémát von maga után.  
Súlyos gond a kiskorúak körében egyre inkább elterjedő dohányzás. Sajnos egyre fiatalabb korban 
nyúlnak a gyerekek élvezeti cikkekhez megkerülve a jogszabályi korlátozásokat. A felvilágosító előadások 
ellenére sok gyermek válik függővé. Ezekre a kiskorúakra a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
családsegítője különösen odafigyel. Külön figyelmet kapnak a velük foglalkozó intézményben dolgozó 
pedagógusoktól is. Ezekben az esetekben kevés, csak a gyermekre odafigyelni, állandó kapcsolatot kell 
tartani az őket nevelő családokkal is. Ez családlátogatások formájában tud megvalósulni. Amennyiben ez 
a gondoskodás kevésnek bizonyulna, biztosítani kell a gyermekek átmeneti gondozását is. Tar községben 
ez eseti szerződés szerint a balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthonban történhet a gyermekek 
ideiglenes hatályú elhelyezése. 
 

3/B Gyermekek napközbeni ellátása, átmeneti gondozása 
 

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

4. Felügyeleti szervek ellenőrzése 
 

A 2021. évben felügyeleti szervek általi gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett ellenőrzés 
nem történt.  
 
 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 
 

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

6. A település bűnmegelőzési programja 
 

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

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

8. Összegzés 
 
A településen lévő problémákat vizsgálva megállapítottuk, hogy szükséges a gyermekek és a családok 
segítése, de főként a szülőknek kellene változniuk. Sajnos a családok egyre szegényebbek, a 
jövedelmükből nem tudnak megélni.  
A község vezetése törekszik arra, hogy a családsegítési és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi 
tevékenység minél hatékonyabban működjön, a szakemberek által nyújtott szükséges szolgáltatások a 
legmagasabb szervezetrendszeren keresztül jussanak el a település lakóihoz.  
 
Tar, 2022. május ….. 
 
                                                                                                  
                Turopoli Zsolt 
                 polgármester 
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5./ N A P I R E N D 
Javaslat a Mátrakapu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási 

Szabályzatának elfogadására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
Turopoli Zsolt polgármester 

A Kft. még nem működik, de kapott egy ÁSZ ellenőrzést, amelyben vizsgálták a szabályzatokat. 

Ez a szabályzat még nem volt meg, mivel a Kft-nek nincs fő állású alkalmazottja. Ennek ellenére 

a szabályzatnak lennie kell. Így szükséges volt a szabályzat elkészítése. Ezért kérem annak 

alfogadását. 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés  

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Ha ez a szabályzat el lesz fogadva akkor sem lesz felvéve senki? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A Kft. jelenleg is működőképes, csak még nem működik. Egy személy van alkalmazva 

Kelecsényi Péter. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Minimális 5 órában van felvéve minimális díjazásért. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Javaslat a Mátrakapu Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Mátrakapu Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Javadalmazási elfogadásra vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 

alkotta:  

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2022.(V.19) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg 

megtárgyalta a „Javaslat a Mátrakapu Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság JAVADALMAZÁSI 

SZABÁLYZATÁNAK elfogadására” c. előterjesztést és a 

következő döntés hozza: 
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1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület) a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény 5. § (3) bekezdése szerint – a határozat mellékletét képező 

tartalommal – elfogadja Tar Község Önkormányzatának 50%-os 

befolyása alatt álló Mátrakapu Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATÁT elfogadja. 

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a 

szabályzat aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Turopoli Zsolt polgármester   
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Az 58/2022. (V.19.) sz. határozat melléklete. 

 
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 

 

mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény rendelkezései alapján az alábbiak szerint 

I.  

A szabályzat célja és hatálya 

1. A szabályzat célja: hogy elősegítse a 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében meghatározott, 
Szurdokpüspöki Község Önkormányzata és Tar Község Önkormányzata 50%-50%-os befolyása alatt 
álló Mátrakapu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) vezető 
tisztségviselőire, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) 208.§ hatálya alá eső munkavállalókra vonatkozó javadalmazás, 
valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének, főbb 
elveinek, azok rendszerének szabályozását. 

2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 
(1) Társaság első számú vezetőjére: az ügyvezetőre (a továbbiakban: ügyvezető), 

(2) a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjaira és elnökére (a továbbiakban: tisztségviselők), 
(3) az ügyvezető igazgató helyetteseire, az Mt. 208.§ hatálya alá eső munkavállalókra (a 

továbbiakban: vezető állású munkavállalók). A szabályzat megalkotásakor ilyen munkavállalói 
a Társaságnak nincsenek. 

 

3. A szabályzat hatálya kiterjed: 
(1) az ügyvezető, a tisztségviselők, és a vezető állású munkavállalók javadalmazási elveinek 

szabályozására 
(2) az ügyvezető, és a vezető állású munkavállalók munkaviszonyának, valamint a tisztségviselők 

megbízatása megszüntetése esetén járó juttatásokra, 
(3) az ügyvezető jutalom fizetési feltételeire, a vezető állású munkavállalók teljesítménybére, illetve 

más juttatása feltételeire  
(4) az ügyvezető költségtérítésének szabályozására. 

II. 

Az ügyvezetőre, a tisztségviselőkre a vezető állású munkavállalókra vonatozó javadalmazási elvek és 

szabályok 

1. Az ügyvezető javadalmazása 

1.1. Az ügyvezető személyi alapbére 

Az ügyvezető egyhavi személyi alapbére legfeljebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 
háromszorosa lehet.  

A Képviselő-testület az ügyvezető megbízatásakor külön határozatban állapítja meg, hogy – a Társaság 

vagyona (saját tőke, összes eszköz), a nettó árbevétel, a foglalkoztatottak létszáma, jövedelemtermelő 

képessége és a falu életében betöltött jelentősége alapján – mennyi az ügyvezető személyi alapbérének 

irányadó mértéke. 

Új ügyvezető kinevezése esetén a Társaságnál kialakult javadalmazási kategória irányadó mértékének 

figyelembevételével történik az ügyvezető személyi alapbérének a megállapítása. 

1.2. Az ügyvezető jutalma 
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Az ügyvezetőnél a Társaság adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes 

megvalósítását elősegítő, hatékony, költségtakarékos működésre ösztönző jutalmazási formát kell 

érvényesíteni. 

A jutalom feltételeinek meghatározására egyedileg kerülhet sor az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, 

vagy indokolt esetben azt követően a Képviselő-testület által. A kitűzés tartalmazza a jutalom maximális 

mértékét, a teljesítendő feladatokat, az értékelés időpontját, a kifizetésről dönteni jogosult szervet. 

A feladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik.  

Jutalom kifizetést kizáró tényezőként kell figyelembe venni, ha a Társaságnak lejárt köztartozása áll fenn 

az üzleti év végén, illetve, ha nem készíti el a jutalom feltételéül kitűzött feladatok önértékelését az 

ügyvezető. 

Az ügyvezető munkaviszonyának év közben történő megszűnése esetén a jutalom időarányos része 

számolható el. 

Éves szinten a maximálisan elérhető jutalom összege az ügyvezető beszámolási időszakra vonatkozóan 

megállapított két havi bruttó alapbére mértékében kerülhet megállapításra. 

Az üzleti terv tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely tükrözi a Társaság alaptevékenysége 

költségtakarékosságát, jövedelmezőségét, pénzügyi műveleteiből származó eredményességét, továbbá 

meghatározza a Társaság külső személyek által megítélését.  

1.3. Az ügyvezető munkaszerződési feltételeinek meghatározása 

1.3.1. Az ügyvezető munkaviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör gyakorlása 

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása 

(munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – 

ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is) a Társaság ügyvezetője felett, kivéve, ha 

jogszabály ettől eltérően rendelkezik. 

Az ügyvezető munkaviszonya lehet határozott időre szóló, illetve határozatlan idejű.  

1.3.2. A munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások: 

A felmondási idő és a végkielégítés tekintetében a mindenkor hatályos Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Az ügyvezetőnek e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 

1.3.3. Költségtérítések és egyéb juttatások 

Az ügyvezető jogosult: 

- saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó mértékben, 

- hivatalos magyarországi kiküldtetés esetén 100%-os napidíjra, valamint első osztályú közlekedési 
eszköz és szállás igénybevételére és az utazással kapcsolatos biztosításokra, a külföldi kiküldetésre az 
Önkormányzat szabályzata az irányadó; 

- munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára a munkáltató által meghatározott 
mértékben, 

- reprezentációs költségkeretre a munkáltató által meghatározott mértékben. 
A juttatások irányadó mértékét a Képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az üzleti terv 

elfogadásakor. 
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Abban az esetben, ha az ügyvezető saját tulajdonú gépkocsija használatára részesül költségtérítésben, a 

munkaszerződés megkötéséről rendelkező határozatnak – az egyéb munkaszerződési feltételek 

felsorolása mellett – tartalmaznia kell a gépkocsi-használat km/hó mértékét is. 

Az ügyvezető a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által 

biztosított jóléti, szociális juttatásokra (különösen étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, szakmai 

képzés, továbbképzés költségeinek támogatása). 

2. A vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések 

A vezető állású munkavállalók személyi alapbére, egyéb jutalmazása, a munkaviszony megszüntetése 

esetére járó juttatások ilyen munkavállalók alkalmazása esetén kerülnek szabályozásra a Képviselő-

testület által jelen szabályzatban. 

3. Tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések:  

A tisztségviselők díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség 

mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselő 

munkavégzésével, a Társaság előző éves gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak 

létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában 

elfoglalt helyének szerepének. 

A tisztségviselők díjazására irányadó mértékeket (tiszteletdíj) a Képviselő-testület külön határozatban 

állapítja meg az alábbi korlátok figyelembe vételével. 

A Felügyelő Bizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja 

meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.  

A Felügyelő Bizottság tagjai e jogviszonyukra tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg 

a mindenkori kötelező legkisebb munkabért. 

A Felügyelő Bizottság elnökének, illetve tagjainak e jogviszonyukra tekintettel a megbízatás megszűnése 

esetére juttatás nem biztosítható. 

III. 

Záró rendelkezés: 

Jelen Szabályzatot a Mátrakapu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói 

Szurdokpüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május ….. napján megtartott 

ülésén a …/2022.(…) számú határozatával, 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május …… napján megtartott ülésén a 

megtartott ülésén a . …/2022.(…) számú határozatával, határozatával fogadták el. 

Jelen Szabályzat 2022. május ……. napján lép hatályba. 

Szurdokpüspöki, 2022. május …...   Tar, 2022. május ………. 

Pintér Miklós Ervin polgármester   Turopoli Zsolt polgármester 
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6./ N A P I R E N D 
Javaslat a fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására. 
 A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

1997-ben adta át Tar a fogorvosi feladatellátást Pásztó Városának. Az előző fogorvos cég -

Kövesiék- aki üzemeltette a fogorvosi szolgálatot nyugdíjba mentek és új cég látja el a feladatot. 

Ehhez szükséges, hogy az ellátásban résztvevő települések is aláírják ezt a szerződést. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a „Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés 

módosítására” vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a „fogorvosi feladat-ellátási szerződés 

módosítására” vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja fogorvosi feladat-ellátási szerződés 

módosítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2022.(V.19) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Galaxy-Dent 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. között létrejött fogorvosi feladat-

ellátási szerződés 2. számú módosításának véleményezésére” c. 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1./ Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért- az előterjesztés 4. számú mellékletét képező – Pásztó 

Városi Önkormányzat és Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató 

Kft. között létrejött fogorvosi feladat-ellátási szerződés 2. számú 

módosításában foglaltakkal. 
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2./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - az 

előterjesztés 5. számú melléklete szerinti - nyilatkozat aláírására. 

3./A képviselő-testület felkéri a tisztségviselőit, hogy az aláírt 

Felhatalmazó nyilatkozatot Pásztó Városi Önkormányzat 

(Postacím: 3060. Pásztó, Kölcsey u. 35. Hivatali kapu elérhetősége: 

Rövid név PVOPASZTO, KRID azonosító 459130157) részére 

2022. május 23-ig küldje meg. 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:  szöveg szerint 

 

 

7./ N A P I R E N D 
Javaslat KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS megkötésére a Pásztó Város 

Önkormányzatával, Alsótold Község Önkormányzatával és Szurdokpüspöki Község 

Önkormányzatával a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű TOP_PLUSZ-1.1.3-

21-NG1kódszámú „Illúziók Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat kialakítása Pásztó 

térségében c. pályázat benyújtása érdekében. 

A határozat elfogadása egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Szeretnénk megvalósítani a Csevice-völgy Fenyves pusztáig terjedő szakasz információs 

táblákkal való ellátása. 3 ponton kerékpár szerviz lenne kihelyezve.  A pályázat benyújtásához 

konzorciumi megállapodást kellene kötni, ehhez kérem a testület felhatalmazását. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a „Javaslat KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 

megkötésére a Pásztó Város Önkormányzatával, Alsótold Község Önkormányzatával és 

Szurdokpüspöki Község Önkormányzatával a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű 

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1kódszámú „Illúziók Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat 

kialakítása Pásztó térségében” c. pályázat benyújtása érdekében előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

 

 

 



26 
 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja fogorvosi feladat-ellátási szerződés 

módosítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2022.(V.19) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS megkötésére a 

Pásztó Város Önkormányzatával, Alsótold Község 

Önkormányzatával és Szurdokpüspöki Község 

Önkormányzatával a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” 

elnevezésű TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1 kódszámú „Illúziók 

Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat kialakítása Pásztó 

térségében” c. előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1./  Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyetért azzal, 

hogy az „Illúziók Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat 

kialakítása Pásztó térségében” c. pályázat megvalósuljon. 

 

2./  A Képviselő-testület a projekt megvalósításához támogatási 

forrást kíván igénybe venni, tehát az „Helyi és térségi 

turizmusfejlesztés” elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1 

kódszámú 100%-os támogatási intenzitású pályázaton konzorciumi 

formában kíván részt venni.  

 

A határozat 1. számú melléklete a konzorciumi együttműködési 

megállapodás.  

A konzorcium tagjai: 

a.) konzorciumvezető: Pásztó Város Önkormányzata  

b.) konzorciumi tag: Alsótold Község   

                                                 Önkormányzata 

                                                 Szurdokpüspöki Község  

                                                 Önkormányzata 

                                                 Tar Község Önkormányzata 

 

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

konzorciumi megállapodás  megkötésére, mely konzorcium 

gesztora Pásztó Város Önkormányzata. 
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4./  A Képviselő-testület felhatalmazza Tar Község 

Önkormányzata tisztségviselőit a „Helyi és térségi 

turizmusfejlesztés” elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1 

kódszámú támogatási kérelem kapcsán a gazdasági szereplők 

ajánlattételre való felhívására és a kapcsolódó szerződések 

aláírására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

   

Határidő:   A pályázati felhívás értelmében 

Felelős:   Turopoli Zsolt polgármester 

                Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

 

 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselők munkáját, az ülést bezárja. 

 

 

kmf 

 

 

Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester            jegyző 
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