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Iktatószám: ….............../2019. 

 

 

10. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 17-i 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 

Ágasvári Zsolt   képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Dr.Román Kinga   képviselő 

Tóth József     képviselő 

 

Meghívottak: 

Kis Anita                                       aljegyző 

Kis Zsoltné          jegyzőkönyvvezető 

 

  

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

6 képviselő jelen van, Tariné Molnár Anikó képviselő jelezte távolmaradását, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokon kívül, még az alábbi 

napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra: 

 

9./ Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében a „Külterületi utak 

fejlesztése Tar településen” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – hirdetmény közzététele 

nélküli eljárás lezárására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

10./ Javaslat Valdina Municipality (Olaszország), Tar Község Önkormányzata 

(Magyarország), Concello da Estrada (Spanyolország), Lukovit Municipality (Bulgária), 

Obec Panické Dravce (Szlovákia) településekkel testvértelepülési kapcsolat 

kialakítására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

11./ Javaslat a Tari Polgárőr Egyesület és Tar Község Önkormányzata között 

együttműködési megállapodás megkötésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 
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Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

12./ Javaslat a DR-Papír Egészségügyi és Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 

mint Megbízott és Tar Község Önkormányzata, mint Megbízó között létrejött 

megállapodás felülvizsgálatára. 

A határozat meghozatala: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

13./ Javaslat Tar Község Önkormányzata létszámának 1 fővel történő bővítésére. 

A határozat meghozatala: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

14./ Egyebek 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2019.(IV.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

április 17-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

1./ Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról 

szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására. 

A rendelet megalkotása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

3./ Javaslat a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat 

véleményezésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

jelentés jóváhagyására. 
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A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Győriné Új Mária belső ellenőr 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

5./Javaslat a 404637 azonosítószámon nyilvántartott, 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

tárgyában kivitelező kiválasztása felújítási munkálatok 

elvégzése vonatkozásában. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

6./ Javaslat a Dornyay Béla Múzeum támogatási 

kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző, Előterjesztő: 

Turopoli Zsolt polgármester 

 

7./Javaslat Balogh Attila (3073 Tar, Május 1 út 10.) és 

Tar Község Önkormányzata 3073 Tar, Szondy György 

út 92.) közötti TOP -3.1.1-15-NG1-2016-004 számú 

„Zagyvavölgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és 

Pásztó között” pályázat kapcsán földcsere elbírálására. 

A hatrározat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző Tóth Anita igazgatási 

ügyintéző 

 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

8./Tájékoztató Tar település környezetének állapotáról 

2018. december 31-ig 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

9./ Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 

keretében a „Külterületi utak fejlesztése Tar 

településen” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – 

hirdetmény közzététele nélküli eljárás lezárására, a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

10./ Javaslat Valdina Municipality (Olaszország), Tar 

Község Önkormányzata (Magyarország), Concello da 

Estrada (Spanyolország), Lukovit Municipality 

(Bulgária), Obec Panické Dravce (Szlovákia) 

településekkel testvértelepülési kapcsolat kialakítására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 
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Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

11./ Javaslat a Tari Polgárőr Egyesület és Tar Község 

Önkormányzata között együttműködési megállapodás 

megkötésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

12./ Javaslat a DR-Papír Egészségügyi és Nyomdai 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, mint Megbízott és Tar 

Község Önkormányzata, mint Megbízó között létrejött 

megállapodás felülvizsgálatára. 

A határozat meghozatala: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

13./ Javaslat Tar Község Önkormányzata létszámának 

1 fővel történő bővítésére. 

A határozat meghozatala: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

14./ Egyebek 

 

1./ N A P I R E N D 

Javaslat a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítására. 

A rendelet megalkotása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény 

Dr.Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a helyi szociális ellátások szabályozásáról 

szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt 

a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Kis Anita aljegyző 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a helyi szociális ellátások szabályozásáról 

szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, azt 

a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a helyi szociális ellátások 

szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2019.(IV.29.) rendelete 

helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló 

5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

2./ N A P I R E N D 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Zsoltné igazgatási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2019.(IV..) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót, valamint a 

200/2018.(XI.21.), 209/2018.(XI.30.), 212/2018.(XII.18.), 

215/2018.(XII.18.), 216/2018.(XII.18.), 

217/2018.(XII.18.), 218/2018.(XII.18.), 7/2019.(I.16.), 

10/2019.(I.16.), 11/2019.(I.16.), 12/122019.(I.16.), 

13/2019.(I.16.),  18/2019.(I.23.), 19-20/2019.(I.23.), 

22/2019.(II.6.), 23/2019.(II.6.), 26/2019.(II.6.), 

28/2019.(II.14.), 31/2019.(II.14.), 33/2019.(II.14.), 

34/2019.(II.14.), 41/2019.(II.14.), 42/2019.(II.14.), 

43/2019.(II.14.), 45/2019.(III.1.), 

46/2019.(III.1.),49/2019.(III.20.), 50/2019.(III.20.), 

51/2019.(III.20.), 52/2019.(III.20.), 

54/2019.(IV.2.),55/2019.(IV.2.),57/2019.(IV.8.), számú 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul 

vette. 



6 

 

 

 

3./ N A P I R E N D 
 

Javaslat a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott 

pályázat véleményezésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Tóth József képviselő  

Bejelentem érintettségemet, az intézmény pedagógusa vagyok. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy érintettsége okán a Képviselő-

testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Tóth József a szavazásban részt vegyen, a Képviselő-

testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2019.(IV.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth 

József képviselő érintettségének bejelentését tudomásul 

veszi, hozzájárul ahhoz, hogy Tóth József képviselő a 

„Javaslat a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat 

véleményezésére” napirend tárgyalásán és a szavazásban 

részt vegyen. 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Dr. Román Kinga Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére vonatkozó előterjesztést, 

azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Kis Anita aljegyző 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére vonatkozó előterjesztést, 

azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére vonatkozó határozati 
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javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és 

az alábbi határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2019.(IV.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat 

a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola intézményvezetői 

álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére” című 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tari Mária 3073 Tar Szondy György út 40. szám alatti 

lakosnak a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 

intézményvezetői állására vonatkozó pályázatot támogatja. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) 

pontban kialakított véleményt juttassa el a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerületének 

(3100 Salgótarján Rákóczi út 36.) igazgatója felé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4./ N A P I R E N D 
Javaslat a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Győriné Új Mária belső ellenőr 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

 

Tóth József Pénzügyi Bizottság tagja 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés 

jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a  2018. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési jelentés jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-

testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2019.(IV.17.) határozata 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „ Javaslat Tar Község Önkormányzata 

2018. évi belső ellenőrzési beszámolójának 

elfogadására” című javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar 

Község Önkormányzata által jóváhagyott ellenőrzési 

program szerint jóváhagyja Tar Község Önkormányzata és 

a Tari Örökzöld Óvoda 2018. évi belső ellenőrzési 

beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

 Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

jegyző 

 

 

A 62/2019.(IV.17.) önkormányzati határozat melléklete 

BESZÁMOLÓ TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL 

Összeállította: Győriné Új Mária 

Belső ellenőr 
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TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI BESZÁMOLÓJA 

Tar Község Önkormányzata 2018. évi éves belső ellenőrzési tervét a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 
370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31 §-nak rendelkezései szerint és az 
államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató 
tartalmát figyelembe véve állítottam össze. A terv a kockázatelemzés alapján 
felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A belső kontrollrendszerről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
kormányrendelet 15. § (1) (a továbbiakban: Kormányrendelet) bekezdése, valamint 
az Áht. 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő 
működtetéséről és függetlenségének biztosításáról az Önkormányzat gondoskodott, 
illetve a belső ellenőrzés működéséhez szükséges feltételeket biztosították. 

A belső ellenőrzési feladatokat, valamint a belső ellenőrzési vezető feladatait 2018. 
évben egy fő belső ellenőr megbízási szerződéssel látta el. 

A belső ellenőr az ellenőrzést a kormányrendelet, valamint a kézikönyvben leírtak 
szerint hajtotta végre. 

Az ellenőrzési témákat kockázatelemzés alapján határozta meg. 

Az adott területeken végzett ellenőrzésről jelentést, feljegyzést, elemzést készít, 
valamint szóbeli tájékoztatást ad. 

Ellenőrzése során elsődleges szempont volt a szabályosság, hatékonyság és a 
gazdaságosság. 

A belső ellenőr ellátta az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. 

Az ellenőrzés során tudomására jutott információt – a legrövidebb időn belül – 
eljuttatta a vezetőhöz. 

A Bkr. 24.§ (1) bekezdése értelmében költségvetési szervnél belső ellenőrzési 
tevékenységet az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel 
rendelkező személy végezhet. A főállású belső ellenőr Győriné Új Mária, 
regisztrációs száma: 5114472. 

Győriné Új Mária 2017-ben teljesítette előírt továbbképzési kötelezettségét az ÁBPE-
továbbképzése keretében. 
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2018-ban a belső ellenőr az alábbi feladatokat látta el: 

• Elkészítette a kockázat elemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervet. 
• Aktualizálta a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet a jogszabályi változásoknak 

megfelelően. 
• Végrehajtotta az ellenőrzési feladatot. 
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A 2018. évi ellenőrzések  

 

1. Az ellenőrzések tárgykörébe tartozott az Önkormányzat a belső kontroll 
rendszerének vizsgálata, melynek keretében a 2017. évben hatályos 
szabályzatok – ezen belül a kontrollrendszer felülvizsgálatát terveztük. 

A kiemelt kockázati prioritás miatt az ellenőrzések tárgyaként jelenítettük meg 
az önkormányzat belső kontrollrendszerét, ezen belül a belső eljárásrendek, 
szabályzatok és folyamatleírások kötelező tartalmát vizsgáltuk felül.  

Az ellenőrzés részletes feladata volt: 

Szabályzatok felülvizsgálata. 

Az ellenőrzés megállapításai: 

Minden költségvetési szervezetnek rendelkeznie kell a következő szabályzatokkal, 
melyek aktualizálása a törvényi módosítást követő 60 napon belül kötelező. 

1. Számviteli politika 

2. Számlarend 

3. Eszközök és források értékelési szabályzata 

4. Pénzkezelési szabályzat 
5. Leltárkészítési és leltározási szabályzat 
6. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 

szabályzata 

7. Bizonylati szabályzat 
8. Cafeteria szabályzat 
9. SZMSZ 

10. Belső kontroll szabályzat 
11. Iratkezelési szabályzat 
12. Önköltség-számítási szabályzat 
13. A kötelezettségvállalás, az utalványozás, a pénzügyi ellenjegyzés, a 

teljesítés 

14. igazolás és az 

15. érvényesítés szabályozásának rendje 

16. Közbeszerzési szabályzat 
17. Pénzmosás elleni szabályzat 
18. Belföldi kiküldetési szabályzat 
19. Kockázatelemzési szabályzat 
20. Tűzvédelmi szabályzat 
21. Számítógépes infrastruktúra szabályzat 
22. Adatvédelmi szabályzat 

A fenti szabályzatok közül valamennyi a rendelkezésemre állt. Aktualizálásuk, 
áttekintésük, esetleges módosításuk szükséges. 

A kontrollszabályzatok a következők voltak: 
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Kockázatkezelési Szabályzat – 2016.01.01.-én lépett hatályba. 

Kontrollszabályzat- 2016.12.01.-én lépett hatályba  

Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata – 2018.01.01.-én 
lépett hatályba 

A 2016. évben hatályba lépett szabályzatokat aktualizálni szükséges 2019 
évben.  

A Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata teljesen megfelel 
a kötelező előírásoknak és a helyi sajátosságoknak egyaránt.  

Összefoglalva megállapítható, hogy az Önkormányzat szabályozottságát 
aktualizálni szükséges.  

Felhívom a figyelmet, hogy az életbe lépő változásoknál az aktualizálás a 
jövőben minden szabályzatnál elengedhetetlen. 

2. Pénztárellenőrzések 

 

A pénztári rovancsot 2018.11.29-én bonyolítottam le. 

A rovancsról jegyzőkönyvek készültek. 

A házipénztári forgalom tételeinek vizsgálata  

A házipénztár kezelése a helyi előírásoknak és szabályzatoknak megfelel, a 
bizonylatok rendezettek.  

Az utalvány rendeleteken a gazdálkodási jogköröket a vonatkozó szabályzattal 
összhangban gyakorolták, az összeférhetetlenségi szabályokat betartották. 

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítása okot 
adó körülmények  

A belső ellenőrzés által 2018. évben nem történt büntető-, szabálysértési, kártérítési, 
illetve fegyelmi eljárás megindítása szabálytalan pénzügyi-gazdasági cselekmény, 
mulasztás vagy hiányosság miatt.  

 

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 

(Bkr.48- § aa) pont 

A belső ellenőr az éves ellenőrzési jelentését a Bkr. alapján állította össze, a tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően. 



13 

 

Az éves ellenőrzési terv elkészítését kockázatelemzés előzte meg, melynek 
elkészítésekor elsősorban a pénzügyi és szabályszerűségi kockázatokra alapoztunk.  

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
bemutatása 

(Bkr.48. § ab) pont) 
A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága 

• Kapacitás-ellátottság bemutatása 

Létszám – 2018 évben 1 fő belső ellenőr megbízási szerződéssel látta 
el a belső ellenőr feladatait. 

Képzettség 

1. Közgazdász – gazdálkodási szak 

2. Mérlegképes könyvelő 

3. Belső ellenőr – államháztartási szak 

• Belső ellenőrök regisztrációja – A belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70. § (4)-
(5) bekezdésében előírt engedéllyel. 

Összeférhetetlenségi esetek 

(Bkr. 20. §-a alapján 

Összeférhetetlenség sem a belső ellenőrzés területén, se a szervezeti egységek 
vonatkozásában nem áll fenn. 
A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 

A belső ellenőrt megillető jogok nem sérültek. 
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. 
Az ellenőrzések nyilvántartása 

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. § és 50. § szerinti 
nyilvántartást vezet, valamint gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok 
megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos 
tárolásáról. 
A tanácsadó tevékenység bemutatása  

(Bkr. 48. § ac) pont) 

 

Tárgy Eredmény 

Írásbeli felkérés alapján végzett 

tanácsadói tevékenység nem volt. 
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A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

(Bkr. 48. § bb) pont) 

A belső kontroll rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályzatokat,  

amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló 
előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.  

1. KONTROLLKÖRNYEZET 

1. Célok és szervezeti felépítés 

Az Önkormányzat hierarchikus szervezeti rendszerben működik, vezetők és 
beosztottak. Formális a struktúra, különböző szintekre, szervezeti egységekre 
tagolódik.  

Az Önkormányzat írásban határozza meg a stratégiai és operatív célrendszert. Az 
alapvető célt jogszabály határozza meg.  

2. Belső szabályzatok 

Az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Intézmény a 
jogszabály által előírt kötelező szabályzatokkal általában rendelkezik, viszont nem 
aktualizálják időben a szabályzatokat, és vannak még szabályozatlan területek. 

3. Feladat-, és felelősségi körök 

A feladatokat és felelősségi köröket általában a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza, konkrét feladat meghatározást, hatáskört és felelősségi kört a 
munkaköri leírások tartalmaznak. 

4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása 

Az Ellenőrzési nyomvonalban kell meghatározni az Önkormányzat, valamennyi 
tevékenységének folyamatát, a tevékenység végrehajtása során a beépített 
kontrollpontokat, azokhoz tartozó felelősöket, valamint a jogszabályi hátteret és a 
keletkező dokumentumokat. Az Ellenőrzési nyomvonalat változás esetén aktualizálni 
szükséges. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszerrel 
az önkormányzat hivatala rendelkezik, kidolgozták a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét és gondoskodtak kockázatkezelési szabályzat elkészítéséről is.  

A költségvetési szervek esetében a kontrollkörnyezet kialakítása az elmúlt 
években jelentős fejlődésen ment keresztül, melyre a belső ellenőrzés is nagy 
mértékben hatott, azonban annak teljessége még nem minden intézménynél 
kielégítő. A költségvetési szervek stabil kontrollkörnyezetének kialakítását sok 
esetben hátráltatta a jelentős jogszabályi és strukturális változás, mely jelentős 
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többletfeladatot eredményezett az operatív gazdálkodás megvalósításában, háttérbe 
szorítva ezzel a belső szabályozottság aktualizáltságát. 

5. Humán-erőforrás 

A humán-erőforrás gazdálkodással kapcsolatos terv az elemi költségvetés része, 
mely számszaki adatokat tartalmaz az engedélyezett létszámmal kapcsolatban. T 

Az önkormányzat célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat az 
Alapító okirat, a ciklusprogram, a szervezeti felépítéseket a szervezeti és működési 
szabályzat, valamint az ügyrend tartalmazzák.  

A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások 
rögzítik.  

Az önkormányzat, illetve annak hivatalának belső szabályzatai rendelkeznek a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, 
jogszabályokban nem szabályozott kérdések tekintetében.  

A célkitűzések teljesülésének mérésére működik:  

• a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer,  

• egyértelműen szabályozottak a vezetői hatáskörök és felelősségek,  

• alkalmazzák a vezetői elszámoltathatóság rendszerét.  

2. Kockázatkezelés  

Kockázatkezelési szabályzattal az önkormányzat hivatala rendelkezik, mely 
tartalmazza a kockázati célok, kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott 
kockázati elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok 
minősítésének rendjét, azonban annak működtetésére és dokumentálására 
figyelemmel kell lenni. 

A költségvetési szervek esetében a kockázatkezelési rendszer kiépítése és 
működtetése a belső kontrollrendszer leggyengébb eleme. A kialakított 
kockázatkezelési rendszerek általában sablonosak, nem tükrözik kellően a 
költségvetési szervek sajátosságait, működtetésük nem biztosított, megmaradnak a 
„szabályzat” szintjén. 

3. Kontrolltevékenységek  

A kontrolltevékenységek mind a hivatalnál, mind a költségvetési szerveknél jelen 
vannak a szervezet egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, 
különböző gyakorisággal, és mélységben. A megelőző (preventív) kontrollok 
szigorúan és megbízhatóan működnek, mint a kötelezettségvállalás, az 
utalványozás, ellenjegyzés. Szabályozott a szerződéskötések rendje és előzetes 
kontrollja is. 

A Feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a 
hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már 
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bekövetkezett hatásokra is. A már bekövetkezett nemkívánatos események 
kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek. A belső 
ellenőrzés által feltárt hibák és hiányosságok esetén az ellenőrzött szervezetek a 
hibák, problémák jellegétől függően, már az ellenőrzés ideje alatt megteszik a 
szükséges intézkedéseket a hibák kijavítására. 

4. Információ és kommunikáció  

Többnyire szabályozott a szervezeten belüli információáramlások útja, módja. 
Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, 
valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, 
visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerek működtetése.  

Az információs és kommunikációs rendszerről átfogó teljes körű szabályozással 
rendelkeznek a szervezetek, melynek fejlesztésére vonatkozóan a belső ellenőrzés 
szinte minden ellenőrzési témában élt javaslattal. 

Az iktatási rendszer minősége, kezelhetősége, információs adattartalma megfelelő, a 
feladatkiadással, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás 
követelményének eleget tesz.  

5. Monitoring  

Monitoring stratégiával a szervezetek nem rendelkeznek, kivéve a belső ellenőrzést, 
melyet az önkormányzat biztosít a saját maga és költségvetési szervei számára. A 
tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és 
begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések 
biztosítják. Kevésbé jellemző a tevékenység elvégzését követő azonnali vagy 
időközönkénti írásos beszámoltatás, azonban a szóbeli beszámoltatás jelen van a 
gazdálkodás folyamataiban. 

A külső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe veszik, 
azonban annak nyilvántartási rendszerének kialakításáról nem gondoskodtak. 

Fejleszteni célszerű a belső jelentéstételi rendszer működtetését, a szükséges 
feltételek megteremtésével, a különböző területeken alkalmazandó, ugyanakkor 
egymással szinkronban lévő indikátorok kidolgozásával.  

 

5./ N A P I R E N D 

Javaslat a 404637 azonosítószámon nyilvántartott, önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések tárgyában kivitelező kiválasztása felújítási munkálatok elvégzése 

vonatkozásában. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Turopoli Zsolt polgármester 

Kiegészítésként elmondom, hogy a pályázati összegen felül  417.514 Ft-tal meg kell emelni a 

saját erőt. 

 

Kérdés 

 

Dr. Román Kinga képviselő 

Erről a Pandayról mit tudunk? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Szirákon dolgoztak, rendelőt újítottak fel.  Olyan kérésem volt feléjük, hogy tari vállalkozókat 

is vegyenek be a kivitelezésbe. Javasoltam az ácsmunkák elvégzésére Keresztúri Zsoltot 

keressék meg. 

  

Tóth József képviselő 

Miből lesz az aljzat? 

 

Turopoli Zsolt képviselő 

Linóleum. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

A beruházásban a tető lesz a legnagyobb tétel? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Igen, de nyílászáró csere is lesz, valamint megszűnik az oldalsó bejárat, a régi hentesbolt felől 

nyitnak bejáratot, ott kerül kialakításra egy mosdó, öltöző is. Belül is be van szakadva a 

födém, az is nagyobb munka lesz. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

 

 

A hasznosítása hogy fog történni? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A zumbások most a közösségi házban vannak, ők pl. ott lehetnek majd, az Iskola pincéből fel 

fogjuk hozni az eszközöket, de ping-pongozásra is azt a helységet lehetne használni 

 

Vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 404637 azonosítószámon 

nyilvántartott, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tárgyában kivitelező 

kiválasztása felújítási munkálatok elvégzése vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett  elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2019.(IV.17.) határozata 
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Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta – Javaslat az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elnyert pályázat 

vonatkozásában-azonosítószám: 404637 ebr 42 azonosítószám- 

kivitelező kiválasztása felújítási munkálatok elvégzése 

tárgyában beszerzési eljárás lezárására és nyertes 

ajánlattevő kiválasztására” című javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 404637 

azonosítószámon nyilvántartott, önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések  tárgyában 

kivitelező kiválasztása felújítási munkálatok elvégzése 

vonatkozásában a beszerzési eljárás eredményes. 

 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a  

a.) S17 PANDAY Építőipari és Szolgáltató Kft.( 3045 Bér Táncsics 

út 9.) 

b.) TCOMPLEXING Kft. (6723 Szeged Szent László út 6/b.) 

ajánlata érvényes, az ajánlattételi feltételeknek 

megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

c.) CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

3060 Pásztó, Szentlélek u 44-46 ajánlata érvénytelen.  

3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a 404637 

azonosítószámon nyilvántartott, önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések  tárgyában 

kivitelező kiválasztása felújítási munkálatok elvégzése 

vonatkozásában  a beszerzési eljárásra vonatkozó 

ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont 

alapján  a legelőnyösebb árat a S17 PANDAY Építőipari és 

Szolgáltató Kft.( 3045 Bér Táncsics út 9.) adta nettó: 

18.855.847 Ft, bruttó: 23.946.926 Ft összegben. 

 

4.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) pontban 
nevezett pályázathoz vállalt önerő mértékét 417.514 Ft-tal 

megemeli a 2019. évi költségvetésben lévő tartalékkeret terhére. 

 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére és aláírására, továbbá valamennyi 

szükséges intézkedés megtételére.  

Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 

Határidő:  értelemszerű 
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6./ N A P I R E N D 
Javaslat a Dornyay Béla Múzeum támogatási kérelmének elbírálására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző, Tóth Anita igazgatási ügyintéző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Eddig még nem kértek támogatást tőlünk. 80-170/ e forint támogatást kértek. Az elmúlt évben 

az ilyen kérelmeket 20/e forinttal támogattuk. Most is hasonlóan 20/e forint támogatás 

megállapítását javasolom. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Dornyay Béla Múzeum támogatási 

kérelmének elbírálására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2019.(IV.17.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Dornyay Béla 

Múzeum támogatási kérelmét. 

A Képviselő-testület a Dornyay Béla Múzeum (3100 

Salgótarján Múzeum tér 2.) részére 20.000 Ft, azaz 

Húszezer forint egyszeri vissza nem térítendő támogatást 

állapít meg. 

Utasítja a Polgármestert, hogy a 20.000 Ft támogatási 

összeg átutalásáról gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Tóth József képviselő elhagyja az üléstermet. 

 

5 képviselő folytatja a munkát. 

 

7./ N A P I R E N D 
Javaslat Balogh Attila (3073 Tar, Május 1 út 10.) és Tar Község Önkormányzata 3073 

Tar, Szondy György út 92.) közötti TOP -3.1.1-15-NG1-2016-004 számú „Zagyvavölgyi 

kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” pályázat kapcsán földcsere 

elbírálására. 
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A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző Tóth Anita igazgatási 

ügyintéző 

 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

Tóth József képviselő visszajön az ülésterembe 6 képviselő folytatja a munkát. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Balogh Attila (3073 Tar, Május 1 út 

10.) és Tar Község Önkormányzata 3073 Tar, Szondy György út 92.) közötti TOP -3.1.1-

15-NG1-2016-004 számú „Zagyvavölgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó 

között” pályázat kapcsán földcsere elbírálására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet 

a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2019.(IV.17.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte és megtárgyalta a „Javaslat  

Balogh Attila (3073 Tar, Május 1 út 10.) és Tar Község 

Önkormányzata (3073 Tar, Szondy György út 92.) közötti 

TOP -3.1.1-15-NG1-2016-0004 számú „Zagyvavölgyi 

kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” 

pályázat kapcsán földcsere elbírálására” című napirendi 

pontot és az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület a 0132/18 hrsz-ú 1/1 tulajdonú 

területéből 407 m2 nagyságú ingatlan részt elcseréli a 

Balog Attila 3073 Tar, Május 1 út 10. szám alatti lakos 

tulajdonát képező a 0103/1 hrsz.-ú 407 m2 nagyságú 

ingatlan részével. 

2. Tar Község Önkormányzata nyilatkozza, hogy a 

földszerzés célja a TOP -3.1.1-15-NG1-2016-0004 számú 

„Zagyvavölgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó 

között” pályázat kapcsán kerékpárút kialakítása céljából 

jön létre. 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott 

ingatlanok vonatkozásában földcsere szerződést köt Balog 

Attilával. 

4. A felek megállapodnak, hogy a szerződések költségeit Tar 

Község Önkormányzata viseli.  
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csereszerződés aláírására. 

 

 

 

 

 

 

8./ N A P I R E N D 
Tájékoztató Tar település környezetének állapotáról 2018. december 31-ig 

A határozat elfogadása: egyszerű többség  

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés  

 

Bognár Balázs alpolgármester 

A szennyvízcsatornára van rákötés? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Igen történik bekötés. A talajterhelési díj kivetése is ösztönzi a rákötéseket.  

 

Vélemény 

 

Tóth József Pénzügyi Bizottság tagja 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tar település környezetének állapotáról 2018 december 

31-ig szóló tájékoztatót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Kis Anita aljegyző 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Tar település környezetének állapotáról 

2018 december 31-ig szóló tájékoztatót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Tar település környezetének állapotáról 

2018. december 31-ig tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet 

a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2019.(IV.17.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Tájékoztató Tar település 



22 

 

környezetének állapotáról 2018. december 31-ig” szóló 

tájékoztatót és az alábbi döntést hozza: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót az írásos 

előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. Felkéri a 

polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

9./ N A P I R E N D 
Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében a „Külterületi utak 

fejlesztése Tar településen” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – hirdetmény közzététele 

nélküli eljárás lezárására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Másodjára kerültek beküldésre a pályázatok, mert első alkalommal érvénytelenek voltak. 

Most érvényesek a pályázatok. 

 

Kérdés 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

5 pályázónak lett kiküldve? Mind az öt visszaküldte és mind érvényes? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

5 cégnek lett kiküldve a felhívás, két cég küldte vissza, az egyik érvénytelen volt. 

 

 

Vélemény nem volt 

 

Kis Anita aljegyző 

Az Önkormányzat SzMSz 11§ (1) bek. a) pontja rendelkezik a név szerinti szavazásról. E 

szerint: amennyiben a törvény előírja név szerinti szavazást kell tartani. Szavazni igen-nel, 

nem-el és tartózkodom-mal lehet. 

 

Turopoli Zsolt átadja az ülés vezetését Bognár Balázs alpolgármesternek 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

 

Kérem Turopoli Zsolt polgármestert szavazzon 

 

Turopoli Zsolt polgármester:  

igen 
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Turopoli Zsolt polgármester visszaveszi az ülés vezetését Bognár Balázs 

alpolgármestertől. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kérdezem név szerint a képviselőket: 

 

- Bognár Balázs alpolgármester 

 

Bognár Balázs alpolgármester:  

igen 

 

- Ágasvári Zsolt képviselő 

 

Ágasvári Zsolt képviselő: 

 igen 

 

- Dr. Román Kinga képviselő 

 

dr. Román Kinga képviselő:  

igen 

 

- Tóth József képviselő 

 

Tóth József képviselő:  

igen 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy a  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

pályázat keretében a „Külterületi utak fejlesztése Tar településen” tárgyú – a Kbt. 115 § 

szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás lezárására, a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására vonatkozó határozati javaslatot a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2019.(IV.17.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú    pályázat keretében a „Külterületi utak 

fejlesztése Tar településen” tárgyú – a Kbt. 115. § 

szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

lezárására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására” című 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy KELI-BAU 
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Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu, 

Hrsz. 350/4.) ajánlata érvényes, a benyújtott igazolások 

alapján nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, az 

ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, szerződéskötésre 

alkalmas. 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Szomor és 

Társa Építő Kft. (1098 Budapest, Epreserdő utca 12. 

I/8) ajánlata érvénytelen, az ajánlata nem felelt meg a 

felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeknek, a 

szerződéskötésre alkalmatlan. Az ajánlata a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.  

 

3.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

a Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Külterületi 

utak fejlesztése Tar településen” tárgyú – a Kbt. 115. § 

szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

eredményes.  

4.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Külterületi 

utak fejlesztése Tar településen” tárgyú közbeszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott bírálati szempont alapján – legjobb ár-érték 

arány – a Keli-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 

Szécsényfelfalu Hrsz: 350/4. adószám: 14299083-2-12)   

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott cég által 

előkészített szerződést kösse meg, írja alá.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

                 jegyző 

10./ N A P I R E N D 
Javaslat Valdina Municipality (Olaszország), Tar Község Önkormányzata 

(Magyarország), Concello da Estrada (Spanyolország), Lukovit Municipality (Bulgária), 

Obec Panické Dravce (Szlovákia) településekkel testvértelepülési kapcsolat 

kialakítására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

6 településről volt szó eredetileg, de a portugálok kihátráltak belőle. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 
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A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Valdina Municipality (Olaszország), 

Tar Község Önkormányzata (Magyarország), Concello da Estrada (Spanyolország), 

Lukovit Municipality (Bulgária), Obec Panické Dravce (Szlovákia) településekkel 

testvértelepülési kapcsolat kialakítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2019.(IV.17.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy  

Valdina Municipality (Olaszország), Tar Község 

Önkormányzata (Magyarország) , Concello da Estrada 

(Spanyolország),  Lukovit Municipality (Bulgaria), Obec 

Panické Dravce (Szlovákia) településekkel 

testvértelepülési kapcsolatot kíván létesíteni. A Képviselő- 

testület felkéri a polgármestert a testvértelepülési 

kapcsolatot szabályozó megállapodás aláírására és 

valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

11./ N A P I R E N D 
Javaslat a Tari Polgárőr Egyesület és Tar Község Önkormányzata között 

együttműködési megállapodás megkötésére. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester és  Ágasvári Zsolt képviselő érintettségek jelent be. 

 

Turopoli Zsolt polgármester átadja az ülés vezetését Bognár Balázs alpolgármesternek. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Bognár Balázs alpolgármester szavazásra bocsátja , hogy érintettsége okán a Képviselő-

testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Turopoli Zsolt a Tari Polgárőr Egyesület és Tar 

Község Önkormányzata között együttműködési megállapodás megkötésére napirend 

tárgyalásában és szavazásban részt vegyen, a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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69/2019.(IV.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Turopoli 

Zsolt polgármester érintettségének bejelentését tudomásul 

veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy Turopoli Zsolt 

polgármester  a „Tari Polgárőr Egyesület és Tar Község 

Önkormányzata között együttműködési megállapodás 

megkötésére” napirend tárgyalásán és a szavazásban részt 

vegyen. 

 

Bognár Balázs alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Turopoli Zsolt 

polgármesternek. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja , hogy érintettsége okán a Képviselő-

testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Ágasvári Zsolt képviselő a Tari Polgárőr Egyesület 

és Tar Község Önkormányzata között együttműködési megállapodás megkötésére 

napirend tárgyalásában és szavazásban részt vegyen, a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 

1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2019.(IV.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ágasvári 

Zsolt képviselő érintettségének bejelentését tudomásul 

veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy Ágasvári Zsolt képviselő  

a „Tari Polgárőr Egyesület és Tar Község 

Önkormányzata között együttműködési megállapodás 

megkötésére” napirend tárgyalásán és a szavazásban részt 

vegyen. 

 

Kérdés 

 

Dr. Román Kinga képviselő 

Hány tagja van az Egyesületnek? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

51 fő van, ebből aktívan kb. 30-35 fő vesz részt a munkában. 

 

Tóth József képviselő 

Kötelező támogatni? 

 

Lőrincz Gábor képviselő 

Olyan feladatot lát el, amely a település érdekeit szolgálja. 

 

Kis Anita aljegyző 

A Polgárőrség tevékenységét meghatározó jogszabályokban van szabályozva, hogy a helyi 

önkormányzattal köthet megállapodás a feladat ellátására, de nem kötelező. 

 

Vélemény nem volt. 
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A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tari Polgárőr Egyesület és Tar 

Község Önkormányzata között együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó 

határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2019.(IV.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „ Javaslat a Tari Polgárőr Egyesület és 

Tar Község Önkormányzata között  együttműködési 

megállapodás megkötésére” című javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a Tari Polgárőr Egyesület és 

Tar Község Önkormányzata között kötendő a határozat 1. 

mellékletét képező együttműködési megállapodás 

aláírására, ezzel egyidejűleg a korábban kötött 

együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 A 71/2019.( IV.17.) határozat 1. melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött  

Tar Község Önkormányzata (Cím: 3073, Tar, Szondy György út 92, a továbbiakban: 

Önkormányzat) 

Adószám: 15735344-2-12 

Számlaszám: 11741024-15735344 

képviseli Turopoli Zsolt polgármester  

Tari Polgárőr Egyesület (Cím:3073, Tar, Szondy György út 92., a továbbiakban: Egyesület) 

Bírósági nyilvántartási szám: 1545  

Adószám: 18643178-1-12  

Számlaszám: 10401330-50515650-57501009  
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képviseli: Batta János (elnök,) között figyelemmel a polgárőrségről és a polgárőri 

tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény rendelkezéseire. 

 

I. 

 A Tar településen folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és az 

Egyesület mint Felek (továbbiakban együtt: Felek) megállapodást kötnek az alábbi 

feltételekkel, a következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával.  

Felek rögzítik, hogy köztük a jelen megállapodás 2019. április 17-től határozatlan ideig jön 

létre. 

II. 

Az együttműködés célja 

Az Egyesület fokozottabb bevonása a közterület rendjének fenntartására irányuló 

önkormányzati munkába.  

Ennek során érvényesíteni kell a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, 

kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási 

feladatokat. 

További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának fokozása, a 

lakosság biztonságérzetének növelése. 

III. 

A megállapodás jogi alapja 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény  

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi törvény 

A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák. 

IV. 

Az együttműködés alapelvei 

1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja a Felek tevékenységének 

összehangolása, a település közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése. 
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2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és 

tiszteletben tartásával működnek együtt. 

 

3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi 

jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi 

tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi. 

 

4. A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a 

gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a 

vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös 

érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak. 

 

V. 

A felek által vállalt kötelezettségek 

1. Az Önkormányzat vállalja: 

a.) Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület munkáját. Felkéri az Egyesület 

vezetését, hogy tevékenységükről évente tájékoztassa az Önkormányzat Képviselő-

testületét. 

b.) Az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 72 órával 

korábban értesíti az Egyesület vezetőségét. 

c.) A közbiztonsággal kapcsolatos, különösen jelen együttműködési megállapodás IV/4. 

pontjában felsorolt közbiztonsági részterületekre vonatkozó tapasztalatairól, 

észrevételeiről, az Egyesülettől igényelt segítségnyújtásról, az Önkormányzat 

közreműködésével tájékoztatja az Egyesületet. 

d.) Népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit a helyi közbiztonsági 

propaganda-tevékenység keretében (pl. helyi médiában). 

e.) Szükség esetén biztosítja az Internet-elérést, önálló jogosultsággal. 

f.) Segítséget nyújt az Egyesület iratainak másolásában, kiadványainak elkészítésében, az 

Egyesület igénye alapján a pénzügyi elszámolások elkészítésében. 

g.) Elősegíti az Egyesület pályázati munkáinak elkészítését, valamint, ha a pályázati 

kiírás ezt megköveteli, az Önkormányzati ajánlást biztosítja. 

h.) A mindenkori éves költségvetésben az Egyesületet anyagilag támogatja mindaddig, 

amíg a támogatás nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.  

i.) Az Önkormányzat elősegíti az Egyesület munkáját a polgárőrök részére nyújtott 

hasznos információkkal, érdekkörükbe tartozó tájékoztatásokkal, rendezvényi és 

egyéb hírekkel. 

j.) AZ Önkormányzat igényli az Egyesülettel közös szakmai tevékenységet, 

előzetesen egyeztetve bevonja a kijelölt, felkészült polgárőröket munkájába. 

2.  Az Egyesület vállalja: 

a.) Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet: 

-a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán, 

-a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények 

megelőzésére, figyelő-jelző szolgálat ellátására, 

-a  köznevelési intézmények (óvoda, iskola), játszóterek körzetében a gyermekek 

sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére, 
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-különösen hétvégén, éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére, az 

éjjeliőrökkel és a portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra. 

 

b.) Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek információkat, 

adatokat ne szerezhessenek. 

c.) Az Egyesület vállalja, hogy résztvevőként  az Önkormányzat által kezdeményezett 

rendezvényeken részt vesz, illetve felkérésre a települési-, sport-, kulturális-, 

választási-, és más rendezvények biztosítójaként közreműködik. Felkérésre részt vesz 

az Önkormányzat által biztosítani kívánt kerületi rendezvényeken, melyekről 

legalább 72 órával korábban hivatalosan tudomást szerez. 

d.) Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel 

kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses lopások, a színesfémlopások, a kerékpár 

lopások megelőzésére, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, a gyermek- és 

fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira. 

e.) Tevékenységéről évente tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét. 

f.) Az  Önkormányzattól kapott támogatásokkal legkésőbb a költségvetési évet követő 

év január 31-ig elszámol. 

g.) Az Egyesület vállalja, hogy feladatait a Nógrád megyei Polgárőr Szövetség és a 

Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság (NMRFK) között létrejött megállapodás 

iránymutatása szerint végzi. 

h.) Az Egyesület az egyesületi Alapszabály egy példányát az Önkormányzatnak 

másolatban átadja, valamint az Egyesület működési rendjéről tájékoztatja. 

i.) A közös szakmai tevékenységek során az Egyesület biztosítja a tulajdonában lévő 

eszközök, berendezések, járművek használatát. 

j.) Az Önkormányzat igényt tart az Egyesület szakmai segítségére, az álatluk nyújtott 

információkra. 

VI. 

A megállapodás egyéb elemei  

1.) Az Önkormányzat és az Egyesület kapcsolattartói: 

 

Önkormányzat részéről:     

Név:   Turopoli Zsolt polgármester 

Telefon:  06-20-556-6974 

e-mail:  titkarsag@tarkozseg.hu 

Egyesület részéről:  

Név: Batta János elnök 

Telefon: 06-30-239-0225, 06-30-507-5992 

e-mail: polgarorseg@gmail.com 
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2.) Évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás 

megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges 

intézkedéseket. 

 

3.) Az Egyesület hozzájárul, hogy az Önkormányzat jogosult az Egyesület munkájáról  

szóló nyilvántartásból tájékozódni. 

4.) Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és 

határozatlan időre szól. 

 

5.) Az együttműködési megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel bármikor, 

a másik Félhez intézett – és indokolást is tartalmazó – irattal egyoldalúan 

felmondhatja. 

 

6.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

7.) Jelen megállapodást a Felek-annak elolvasása és értelmezése után-, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt. 2019. év…………. hó ……..napján 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

Turopoli Zsolt 

Tar Község Önkormányzat 

Polgármestere 

 Batta János 

Tari Polgárőr Egyesület elnöke 

 

 

 

12./ N A P I R E N D 
Javaslat a DR-Papír Egészségügyi és Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, mint 

Megbízott és Tar Község Önkormányzata, mint Megbízó között létrejött megállapodás 

felülvizsgálatára. 

A határozat meghozatala: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Dr. Román Kinga képviselő érintettséget jelent be. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja , hogy érintettsége okán a Képviselő-

testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Dr.Román Kinga képviselő a DR-Papír Egészségügyi 

és Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, mint Megbízott és Tar Község 

Önkormányzata, mint Megbízó között létrejött megállapodás felülvizsgálatára napirend 

tárgyalásában és a szavazásban részt vegyen, a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2019.(IV.17.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. 

Román Kinga képviselő érintettségének bejelentését 

tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Román 

Kinga képviselő  a „DR-Papír Egészségügyi és Nyomdai 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, mint Megbízott és Tar 

Község Önkormányzata, mint Megbízó között létrejött 

megállapodás felülvizsgálatára” napirend tárgyalásán és 

a szavazásban részt vegyen. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A háziorvosi pályázat kapcsán elvárás, hogy a megállapodás is tartalmazza azt, hogy a 

doktornő látja el az iskola egészségügyet, bár ezt több okirat is tartalmazza. A módosítás 

tartalmazza még a rendelési idő változását, illetve, a helyettesítést. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a DR-Papír Egészségügyi és Nyomdai 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, mint Megbízott és Tar Község Önkormányzata, mint 

Megbízó között létrejött megállapodás felülvizsgálata elfogadására vonatkozó határozati 

javaslatot amelyet a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2019.(IV.17.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata a „ Javaslat a DR-Papír 

Egészségügyi és Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft, mint Megbízott és Tar Község Önkormányzata, mint 

Megbízó  

között létrejött megállapodás felülvizsgálatára” című 

javaslatot megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) A Tar Község Önkormányzata és Dr. Román Kinga 

háziorvos közötti feladat-ellátási szerződést Tar Község 
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Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta és a 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási- szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

   jegyző 

 

A 73/2019. (IV.17.) számú önkormányzati határozat 1. melléklete 

 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  

 

I. 

A felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével 

 

Amely létrejött Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2019.(IV.17.) 

önkormányzatai határozata alapján 

 

egyrészről 

Tar Község Önkormányzata (képviseli: Turopoli Zsolt polgármester, Székhely: 3073 Tar, 

Szondy György út 92., KSH statisztikai számjele: 15735344-8411-321-12,  

Adószám:15735344-1-12, törzskönyvi azonosító szám: 735342) (továbbiakban: 

Önkormányzat) mint Megbízó, 

 

másrészről  

Név/Cégnév:   DR - Papír Egészségügyi és Nyomdai Kereskedelmi és  

    Szolgáltató Kft. 

 

Székhely:   2014 Csobánka Diófa utca 3. 

Adószám:    13800178-1-13 

Cégjegyzékszám:   Cg.01-09-873885 

Működési engedélyszám:  432-2/2010 

Képviselő:    Dr. Román Kinga, születési hely, idő: Budapest; 1972.12.15.;  

    anyja neve: Dr. Szakál Terézia; Szig: AF 887863; lakcím: 2014.  

    Csobánka, Diófa utca 3 

   

a továbbiakban, mint Megbízott között, alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint: 

 

II. 

Általános rendelkezések, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása 

 

1.) A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvényben foglaltak alapján, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, jelen szerződésben körülírt 
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egészségügyi alapellátási feladatok ellátását - figyelembe véve a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és  fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) Eü.M.rendeletben 

foglaltakat -  Tar községben átadja a Megbízottnak, aki a megbízást elfogadja és a 

háziorvosi feladatokat, a körzet működtetését, területi ellátási kötelezettséggel, 

egészségügyi vállalkozás keretében ellátja. E szerződést az Önkormányzat annak 

érdekében köti meg, hogy a törvényben feladatként előírt egészségügyi alapellátást 

biztosítsa. 

 

2.) A Megbízott kijelenti és igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges 

és előírt működési engedéllyel, személyében szakmai, képesítési feltételekkel, 

praxisjogra vonatkozó engedéllyel rendelkezik, a területi ellátási kötelezettséget 

vállalja. A Megbízott jelen szerződéshez  másolatban csatolja: 

• egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges – a területileg illetékes 

kistérségi Népegészségügyi Intézet által kiadott - működési engedélyt, 

• cégkivonatot, 

• orvosi nyilvántartási számot igazoló iratot,  

• a területileg illetékes kistérségi Népegészségügyi Intézet által kiadott 

praxisjogra vonatkozó engedélyt (hatósági bizonyítványt), 

• a háziorvosra vonatkozó felelősség biztosítást, 

• a magyar orvosi kamarai tagságot igazoló iratot. 

 

3.) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Tar Községben  folyamatos háziorvosi 

ellátást nyújt a háziorvosi tevékenységről szóló mindenkori hatályos jogszabályok, a 

Megbízó vonatkozó döntései, e feladat-ellátási szerződés, valamint a szakmai 

szabályok szerint, egészségi állapotuk megőrzése, a betegségek megelőzése és 

gyógyítása céljából. Ellátási területe Tar község közigazgatási területe. A körzethez 

tartozó tari utcaneveket a feladatellátási szerződés 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 

foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 

egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 

továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 

megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító 

vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 

 

4.) A Megbízó kiköti, a Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben 

meghatározott orvosi tevékenységet - az indokolt távollét miatti helyettesítés esetét 

kivéve - a Megbízott kizárólag személyesen folytathatja, maga helyett más orvost 

nem alkalmazhat. Személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. Román Kinga (anyja 

neve: dr. Szakál Terézia, szakmai szervezeti egység azonosítója /ÁNTSZ kód/: 

120091161 

 

5.) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói jogviszonyával 

összefüggően bekövetkezett mindennemű változást, az erre vonatkozó jognyilatkozat 

megtételétől számított három munkanapon belül, a Megbízónak írásban bejelenti. 

 

6.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) 

EüM. Sz. rendelet 2.§ (l) bekezdése akként rendelkezik, hogy, a háziorvosi szolgálat, 

személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzésére, a betegségek 

megelőzése és gyógyítása céljából.  A háziorvos rendelési időben a betegeket - sürgős 
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ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos 

legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható 

betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és 

ellátását. 

 

7.) Jelen szerződés megkötésének célja, hogy dr. Román Kinga orvos Tar község 

háziorvosi, valamint iskola-egészségügyi feladatait ellássa. 

 

8.) Jelen szerződés közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban 

kezdeményezheti a szerződés módosítását, a szerződés tárgyát érintő finanszírozási 

feltételek támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint 

egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén. 

 

III. 

A felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat 

 

1.) Az Önkormányzat megbízza a DR - Papír Kft-t, hogy vállalja Tar községben a 

háziorvosi feladatok ellátását területi ellátási kötelezettséggel. Dr. Román Kinga 

orvos pedig vállalja Tar községben területi ellátási kötelezettség mellett a háziorvosi 

feladatok ellátását. 

 

2.) Dr. Román Kinga orvos vállalja, hogy minden nap 8.00-16.00 óráig rendelési idő 

keretében vagy házi betegellátás formájában rendelkezésre áll egészségügyi 

alapellátás szolgáltatás nyújtása céljából. A személyes és folyamatos orvosi ellátást 

indokolt esetben a beteg otthonában látja el. Megbízottnak munkanapokon 

munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás miatt 

rendelőjét el kell hagynia. 

 

3.) Dr. Román Kinga orvos kötelezi magát arra, hogy a háziorvosi tevékenység szakmai 

szakképzettségi feltételeinek a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint eleget tesz. 

Tudomásul veszik a szerződő felek azt, hogy ennek hiányában a szerződés hatálya 

minden külön jognyilatkozat hiányában megszűnik abban az időpontban, amikor a 

vállalkozó a jogszabályban a háziorvosi tevékenység gyakorlásának feltételeként előírt 

szakképzettségi követelményeknek már nem felel meg. 

 

4.) Dr. Román Kinga orvos, mint területi ellátási kötelezettséget vállaló, háziorvosi 

tevékenységet végző orvos, köteles a háziorvosi szolgálatról szóló jelenleg hatályos és 

a jövőben hatályba lépő jogszabályokban a háziorvosi feladatként megjelölt, illetve 

előírásra kerülő kötelezettségeket, személyes és folyamatos ellátást nyújtva, e 

szerződés alapján teljesíteni az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése 

és gyógyítás céljából. 

 

5.) Dr. Román Kinga orvos vállalja, hogy az OEP által nem támogatott szakértői 

tevékenységet külön jogszabályban meghatározott külön díjazás ellenében végzi. 

 

6.) DR - Papír Kft., Dr. Román Kinga orvosra, mint biztosítottra háziorvosi tevékenység 

ellátása tárgykörében köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni. 
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7.) Megegyeznek szerződő felek abban, hogy a DR - Papír Kft. a háziorvosi ellátás 

finanszírozása érdekében megköti a Társadalombiztosítási Alap illetékes kezelőjével a 

finanszírozási szerződést. E szerződés hatálya megszűnik abban az esetben, ha a III/3  

bekezdésben megjelölt feltétel nem teljesül, illetve ha a finanszírozási szerződés 

hatálya megszűnik. A Megbízott a szükséges finanszírozási szerződést az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral már megkötötte. A Megbízott az egészségbiztosítási 

finanszírozásból származó bevételét csak az egészségbiztosítási finanszírozásra 

vonatkozó jogszabályokban, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott 

feladatokra használhatja fel. 

 

8.) A finanszírozási szerződés egy példánya jelen szerződés 3 sz. mellékletét képezi. 

 

9.) Szerződő felek a vonatkozó szakmai jogszabályok jegyzékét jelen szerződés 

Függelékében közzéteszik. 

 

10.) A Megbízott kötelezi magát arra, hogy késedelem nélkül bejelenti a 

Megbízónak, ha a körzet fenntartása és folyamatos működése bármilyen ok miatt 

veszélybe kerülne. 

 

11.) A Megbízott a Megbízó kérésére minden évben, a tárgyévet követő év május  

31- ig beszámol a Megbízónak az egészségügyi közszolgáltatás teljesítésérő. 

 

12.) A Megbízott haladéktalanul írásban jelenti a Megbízónak, ha 60 napon túli 

lejárt  köztartozása, kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van. 

 

13.) Ha az Önkormányzat – érdekkörében bekövetkező körülmény folytán – nem  

képes, továbbá háziorvosi rendelőhelyiséget a Megbízott számára jelen szerződési 

feltételek szerint biztosítani, köteles más  rendeltetésszerű használatra alkalmas 

rendelőt  a Megbízottnak  rendelkezésére bocsátani Tar közigazgatási területén belül, 

amely a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján a háziorvosi egészségügyi 

szolgáltatások működtetésére vonatkozó építészeti minimumfeltételeknek és 

közegészségügyi előírásoknak megfelel. 

 

III/A. 

 

 

A rendelőre vonatkozó rendelkezések 

 

1.) Az Önkormányzat a Megbízott részére ingyenes használatba adja a körzeti háziorvosi 

rendelőt - mely természetben a 3073 Tar, Szondy György út 96. szám alatt található – 

annak berendezési és felszerelési tárgyaival együtt, melyet tételesen jelen szerződés 

hatályának megszűnéséig a mindkét fél által aláírásra kerülő és jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képző 2. számú melléklet szerinti leltár tartalmaz. 
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2.) Megbízott köteles a rendelőt berendezési, felszerelési tárgyaival együtt gondosan, 

állagukat kímélve, rendeltetésszerűen használni. 

 

3.) A térítésmentesen használatba adott tárgyi eszközök, műszerek karbantartásáról, szükség 

esetén javíttatásáról a Megbízott gondoskodik, de azok rendeltetésszerű használatával 

felmerülő, azzal együttjáró értékcsökkenésért a Megbízott nem felel. 

 

4.) A háziorvosi rendelő kötelező berendezési és felszerelési tárgyai körébe tartozó gépek, 

műszerek, berendezési tárgyak pótlásáról, amortizáció utáni cseréjéről, azok 

működőképes rendelkezésre állásáról a Megbízott saját költségén gondoskodik. 

 

5.) Amennyiben jogszabály vagy más előírás a háziorvosi rendelő kötelező felszerelései, 

berendezései, eszközei körében, illetve annak kialakítási módját tekintve a jelenlegi 

szabályozáson túlmenően új kötelezettséget vezet be, annak teljesítéséről a Megbízott 

köteles megfelelően gondoskodni. Az új, a jobb ellátás biztosítását szolgáló a vállalkozó 

orvos költségén beszerzett tárgyak a vállalkozás tulajdonát képezik. 

 

6.) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vagyonbiztosítás viselése, a rendelő külső  

homlokzati részei karbantartása, felújítása, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek 

és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák  elvégzése, 

valamint a rendelő épületének állagát érintő felújítási munkák elvégzése az 

Önkormányzat feladata.  A rendelőhelyiség, valamint a hozzátartozó várószoba és 

mellékhelyiségek karbantartása, tisztasági meszelése a Önkormányzat feladata. 

 

7.) A Megbízó vállalja, hogy saját költségén gondoskodik a használatába adott rendelők és 

egyéb helyiségek takarításáról, tisztántartásáról. A tisztítószereket 50-50% arányban 

szerzi be a Megbízó és a Megbízott. 

 

8.) A Megbízott a használatba adott rendelőhelyiségben és a hozzá tartozó egyéb 

helyiségekben bármilyen jellegű beruházást, átalakítási, felújítási munkát kizárólag az 

Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével végezhet. 

 

9.) A rendelő használatával felmerülő rezsiköltségek, így a gáz-, víz-, villany-, és 

csatornahasználati díj, szemétszállítási díj, költségének viselése 33%-ban a Megbízott, 

67 %-ban pedig a Megbízó kötelezettsége. A veszélyes hulladék megsemmisítésének 

költsége a Megbízottat terheli. 

 

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által leszámlázott költségeket nyolc 

napon belül kiegyenlíti. Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kerül 

felszámításra. 

 

10.) Az Önkormányzat szavatolja, hogy a térítésmentesen átadott helyiségek a szerződés 

hatályának időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek. 

IV. 

A rendelési idő meghatározása 
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1.) Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 

rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 

módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 

 

Hétfő:  08.00–12:00 és 13.00–16.00 

Kedd:  13:00-16:00 

Szerda: 08.00–12.00 

Csütörtök: 08.00–10.00 és 13.00–16.00 

Péntek: 08.00–12.00 

 

 

V. 

Az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések 

 

1.) Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) 

bekezdés d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti 

feladatok ellátására más szolgáltatóval -PANNON PARAMEDIC KFT.-szerződéses 

jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az ügyelet munkájában. 

 

 

VI. 

A helyettesítésre vonatkozó rendelkezések 

 

1.) DR - Papír Kft. vállalja, hogy a Tar település lakossága zavartalan ellátása érdekében 

jelen szerződés aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítőháziorvos nevét 

közli az Önkormányzattal. Dr. Román Kinga orvos bármilyen okból előforduló 

akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a DR - Papír Kft. köteles 

helyettesítéséről megfelelő szakképzettségű orvos személyében, a tari rendelőben 

gondoskodni. A helyettes díjazása ebben az esetben is a DR - Papír Kft. 

kötelezettsége. 

 

 

a. számú helyettesítő orvos neve, címe, telefonszáma:  

 

dr. Soós Natália 3064 Szurdokpüspöki Szabadság út 06-30-299-1503, 06-32-473-775 

 

b. számú helyettesítő orvos neve, címe, telefonszáma:  

 

dr. Nagy Edith 3065 Pásztó-Hasznos városrész, 06-32-460-347 

 

2.) Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a 

helyettesítéséről maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja 

meg a helyettesítéssel. A helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott 

kötelezettsége. 

 

3.) A helyettesítés tényét, időpontját és a helyettesítő orvos nevét a Megbízó felé 

előzetesen, de legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor, jeleznie kell. A helyettesítést 

csak olyan orvos láthatja el, aki a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételeknek 

megfelel. 
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4.) Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem 

gondoskodik és e tényről az Önkormányzatot nem értesíti, ebből a körülményből 

keletkezően károkért és jogkövetkezményekért teljes körűen felel, kivéve ha 

bizonyítja, hogy működési körén kívül álló, elháríthatatlan ok miatt nem tudott eleget 

tenni kötelezettségének. 

 

 

 

 

VII. 

Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések 

 

1.) A Megbízott a háziorvosi tevékenységének végzése során köteles a vonatkozó 

jogszabályokban előírt számú és képzettségű szakdolgozót foglalkoztatni. 

 

2.) Megbízott köteles gondoskodni a háziorvosi szolgálat működtetése keretében 

foglalkoztatott egyéb munkatársainak feladatai ellátáshoz szükséges és a hatályos 

jogszabályokban előírt oktatásáról, továbbképzéséről, továbbá köteles gondoskodni 

arról is, hogy a foglalkoztatott munkatársai a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

képesítéssel rendelkezzenek. 

 

VIII. 

A szerződés időtartama 

 

1.) E szerződés 2019. év április  hó 17. napján, határozatlan időre szólóan jön létre Tar 

Község Önkormányzati Képviselő- testületének 73/2019.(IV.17.) határozata alapján. 

Rendelkezéseit a MEP-pel kötött finanszírozási szerződés aláírásával egyidejűleg kell 

alkalmazni. 

 

IX. 

A felmondásra vonatkozó rendelkezések 

 

1.) Az Önkormányzat jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Dr. 

Román Kingát az orvosok országos nyilvántartásából törölték, bíróság jogerős 

határozatával a foglalkoztatástól, az egészségügyi szerv az orvosi tevékenységtől 

eltiltotta, jogerős fegyelmi határozattal az orvosi tevékenységtő lvagy az orvosi 

magángyakorlattól eltiltották. 

 

2.) Az Önkormányzat abban az esetben jogosult e szerződést a felmondás közlését 

követő 6. hónap végére felmondani, ha háziorvosi tevékenység szakmai ellenőrzése 

során a háziorvos működése ellen alapos kifogások merülnek fel, de azok az azonnali 

hatályú felmondás közléséhez nem elegendők. 

 

3.) Abban az esetben, ha dr. Román Kinga orvossal szemben felmondási ok nem merül 

fel, az indoklás nélküli felmondási jog az Önkormányzatot nem illeti meg. 

 

4.) DR - Papír Kft. jogosult a szerződést a felmondás közlését követő 6. hónap végére 

felmondani, ha az általa alkalmazott orvostól személyi körülményei alakulása miatt 
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nem várható el a háziorvosi tevékenység változatlan formában történő végzése. Abban 

az esetben, ha a háziorvosi tevékenység végzéséből adódó kedvezőtlen pénzügyi 

alakulás következik be, a DR - Papír Kft. jogosult a szerződést 30 napos határidővel 

felmondani. 

 

5.) E szerződés hatálybalépésekor, valamint hatályának megszűnése esetén a szerződő 

felek leltár és jegyzőkönyv készítése mellett intézik a rendelőnek és felszerelési 

tárgyainak használatba adását, illetve visszavételét. A rendeltetésszerű használattal járó 

értékcsökkenést az Önkormányzat megtérítési igény nélkül tudomásul veszi. 

 

6.) A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  

7.) Jelen szerződés megszűnik: 

 

a.) Megbízott jogutód nélküli megszűnésével, finanszírozási szerződés 

 megszűnésével, 

b.) Megbízó részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben a 

 Megbízott ellen szakmai, etikai vagy büntetőjogi eljárás során jogerős 

 elmarasztaló döntés született 

c.´) egyéb jogszabályban meghatározott esetekben. 

 

8.) Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés megszüntethető: 

a.) közös megegyezéssel, 

b.) mindkét fél részéről közölt 6 hónapos rendes felmondás útján. 

 

9.) Jelen szerződés megszűnik Megbízó részéről írásban közölt azonnali hatályú 

felmondással, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló 

körülmény kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő 

eredménytelenül telik el és Megbízott: 

 

a.) területi ellátási kötelezettségét megszegi, 

b.) a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeket tartósan nem teljesíti, jelen 

szerződést megszegi, 

c.)akadályoztatása esetén az akadály felmerülésétől számított 2 munkanapon belül 

helyettesítéséről nem gondoskodik, 

d.) a felelősségbiztosítás költségeit nem fedezi, 

e.) a használatába adott rendelőhelyiségben engedély nélkül vagy engedélytől eltérő 

beruházást, átalakítást, felújítást, a rendes gazdálkodás munkakörét meghaladó munkálatokat 

végez, 

f.) jelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 

g.) háziorvos nem rendelkezik: 

 -érvényes működési engedéllyel, 

 -érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálattal és annak minősítésével, 

 -érvényes praxisjogra vonatkozó engedéllyel, 

h.) önálló egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát bármely okból 

elveszti. 

 

10.) Jelen szerződés megszűnik Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú 

felmondással, amennyiben 
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a.) a Megbízott működéséhez szükséges feltételek olyan súlyosan hiányoznak, hogy az 

lehetetlenné teszi a feladat ellátását, 

b.) Megbízó a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi vagy 

szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja. 

X. 

A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

 

1.) Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 

vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 

2.) Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért 

kár esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott 

egy éves összeget. Év közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év 

finanszírozását kell alapul venni. A kártalanítás kifizetésének határideje a 

körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 

Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 

igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 

 

3.) Jelen szerződés időtartama alatt, ha bármelyik szerződő fél nem szerződésszerűen 

teljesít, illetve bármelyik szerződő fél által gyakorolt azonnali hatályú felmondással 

összefüggésben másik felet igazolt kár éri, a károkozó felet a polgári jogi szabályok 

szerint kártérítési felelősség terheli. 

 

XI. 

Záró rendelkezések 

 

1.) Jelen szerződés 2019. április 17. napján lép hatályba.  

 

Jelen feladat-ellátási szerződés megkötésével hatályát veszti a DR-Papír Egészségügyi és 

Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltó Kft-vel az 113/2016.(V.26.) számú Képviselő-testületi 

határozat alapján megkötött megbízási szerződés és azok módosításai. 

 

2.) A szerződő felek kötelesek az e szerződésben foglalt jogaik gyakorlása és 

kötelezettségeinek teljesítése során egymással jóhiszeműen együttműködni. 

 

3.) Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak az együttműködésre a területi 

ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében, ezért 

kijelentik, hogy minden e tárgyban felmerülő vitás kérdést elsősorban tárgyalás útján 

egyezség keretében kívánják rendezni. Erre vonatkozó erőfeszítéseik eredménytelensége 

esetére kikötik a Salgótarján Városi Bíróság kizárólagos illetékességét és hatáskörét. 

Orvosetikai és orvos szakmai kérdésekben a Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik. 

 

4.) Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak, a háziorvosi és házi 

gyermekorvosi szolgálatról szóló, valamint az orvosi magángyakorlat folytatására 

vonatkozó jogszabályoknak a rendelkezései az irányadóak. 

 

5.) Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen szerződés valamely rendelkezése 

érvénytelenné válik, az önmagában a szerződés egészének érvénytelenségét nem vonja 

maga után. 
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6.) Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek  

az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabálynak és a 

felek akaratának érvényesen megfeleljenek. 

 

7.) Jelen szerződés 8 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

8.) Jelen szerződést Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2019. (IV.17.) számú 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

 

Fenti szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt tanúk előtt 

helybenhagyólag aláírják. 

 

 

Tar, 2019. április 17. 

 

 

……………………………………   ……………………………………. 

Turopoli Zsolt      DR-Papír Egészségügyi és Nyomdai 

polgármester      Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

képviseletében 

dr. Román Kinga 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

név:       név: 

lakcím:      lakcím:   

Szig. szám:      Szig. szám: 

Lig szám:      Lig szám: 
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1. számú melléklet 

A háziorvosi körzethez tartozó tari utcanevek 

 

Ady Endre út                    

Ágasvár út             

Akácfa út                   

Árpád út                               

Attila út                                

Béke  út                 

Dankó út                                                                                                                             

 Szent István út (volt Felszabadulás út) 

Hunyadi út          

Jókai út      

József Attila út     

Kossuth út    

Köztársaság  út    

Liget út      

Madách Imre út    

Május 1. út    

Mátrai út     

Petőfi Sándor út    
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Rákóczi út    

Rózsa út                

Vidróczki út (volt Ságvári út)   

Tar Lőrinc út (volt Sallai út) 

Sport út                 

Szabadság út                

Szondy György út   

Táncsics Mihály út          

Toldi út                   

Tuzson János  út 

Villás telep 

Vörösmarty  út 

Zrínyi út 

FÜGGELÉK 

 

 

Háziorvosi szolgálat működtetési körében irányadó szakmai jogszabályok jegyzéke 

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  

• 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

• 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról 

• 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 

• 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

• 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

• 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény végrehajtásáról 

• 4/2000 (II. 25.) EüM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 

• 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről 
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• 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

• 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről 

• 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működésének 

egyes szervezési kérdéseiről 

• 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről. 

• 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

 
 

13./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata létszámának 1 fővel történő bővítésére. 

A határozat meghozatala: egyszerű többség 

Előkészítette: Kis Anita aljegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Eddig pályázat keretében volt betöltve az állás, törvényi kötelezettségünk 2020. január 1-től 

lesz kötelező ilyen státuszt létesíteni. A tanfolyamot elvégezte, a képzettséget megszerezte, az 

ez évi költségvetésben már tervezetük a bérét, javasolom a létszámbővítést. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata 

létszámának 1 fővel történő bővítésére vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a 

képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 

hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2019.(IV.17.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Tar Község Önkormányzata 

létszámának 1 fővel történő bővítésére” című javaslatot 

és az alábbi döntést hozza: 

1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

jóváhagyja Tar Község Önkormányzata  
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2019. április 18-tól 2019. december 31-ig, határozott 

időre, közművelődés-hagyományos kulturális értékek 

gondozása kormányzati funkción,1 fővel történő 

státuszhely bővítését a Munka törvénykönyve szerinti 

jogviszonyban. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Tar Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

létszámhoz igazítva módosítsa. 

Határidő: 2019. április 18. 

Felelős: polgármester 

jegyző 

pénzügyi ügyintéző 

 

14./ Egyebek 
 

Turopoli Zsolt polgármester átadja a szót Bognár Balázs alpolgármesternek. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Korábbi években beszéltünk arról, hogy az önkormányzat promóciós terméket készít, 

amelyen a község címere lenne feltüntetve. Kérdezem, hogy lesznek-e ilyenek idén? Mindig 

bajban vagyunk, hogyha megyünk valahová, és ajándékot kell adni. Lehetne pl. bögréket is 

csináltatni. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Ha igény van rá, rendelünk. Lehetne benne kulcstartó, ceruza, hűtő mágnes. Kiadványok 

lesznek. Egy bögre 1500-1700 Ft körül van. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Volt arról szó régebben, hogy feliratokat készítünk, amelyek a település fontosabb 

középületeit, köztereit mutatják. Ebből se lett eddig semmi. Ebből idén lesz valami, vagy a 

következő ciklusra átcsúszik? Minden településen van már ilyen. Lehetne fából, kerámiából, 

vagy fémből. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Valóban felvetődött ez a kérdés. A fából történő megvalósítás igen drágának mutatkozott, egy 

tábla gravírozása 27.000 Ft lett volna. 

 

Dr. Román Kinga képviselő 

Ez a javaslat több százezer forintba kerülne.  

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Más településeken is sikerült ezt megvalósítani. Nem kellene egy év alatt , de folyamatosan 

lehetne rá áldozni pénzt. Esetleg pályázati forrás nincs erre? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Erre nincs pályázati forrás. Lehetne kirakni műanyag táblákat, amin piktogramok lennének. 

Ez jóval kevesebbe kerülne.  
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Bognár Balázs alpolgármester 

Az elmúlt négy évben az újság 3 alkalommal jelent meg. Ez nagyon kevés. Jó lenne ha évente 

több alkalommal megjelenne. Legyen határidőhöz kötve. Tudom, hogy Polgármester úrnak 

erre nincs ideje, de akkor ki kellene adni valakinek, aki ezeket a lapokat elkészíti és kifizetni a 

díját. Lehetne hirdetést feladni a honlapon, hátha elvállalná valaki. Tudom, hogy 100 ezres 

nagyságrendű kiadásról beszélünk, de nincs tájékoztatva a lakosság.  

 

Dr. Román Kinga képviselő 

Vállald be Balázs! Zsoltinak éppen elég van.  

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Én nem tudok újságot írni. 

 

Dr. Román Kinga képviselő 

Nem az újságírásról van szó. Szervezd meg! 

 

Bognár Balázs alpolgármester. 

Akkor elvállalom. Mert ez így nem jó. Úgy volt, hogy decemberbe megjelenik az újság. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Igen, decemberre vannak cikkek, de nem volt elég egy lap megjelenéséhez a 8 oldalhoz. 

 

Tóth József képviselő 

Keresünk valakit, Én is segítek. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Kell egy olyan ember aki összefogja és két-három ember aki csinálja. Püspökin van egy 

újságíró, aki keresett a faluban olyan fiatalokat, akiknek van valamilyen írói vénája és velük 

csináltatja.  Antal Bálint szedett össze cikkeket, ami kb. a 2/3-ára elég. Azt szeretném, ha a 

szerkesztő ne olyan legyen akinek nekem kell megmondani, hogy mit csináljon, hogy csinálja, 

kivel csinálja.  

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Legjobb az lenne, ha egy magyar szakos tanárnő kézbe venné.  

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Jó ötletnek tartom, megkérdezem, hogy vállalná-e. Próbálkoztam már újságíróval is, de írt egy 

pár sort, utána nekem kellett még 5 oldalt megírni. A legutóbbi karácsonyi szám úgy tudott 

megjelenni, hogy éjszaka írtam a cikkeket, tördeltem, képeket retusáltam. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Ez nem a Te feladatod. Régebben is úgy volt, hogy közfogiba volt felvéve ide egy ember, aki 

napi szinten csinálta ezt. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Rendben, keresek valakit. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

A virágosítást szeretném még mondani, hogy minden évben szokott lenni, idén lesz-e? 

És a villanyoszlopokon legalább a központba lesz-e kihelyezve virág? 
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Turopoli Zsolt polgármester 

A villanyoszlopokra megbeszéltük, hogy nem lesz kihelyezve virág. A virágok meg vannak 

rendelve, most árvácska lesz kihelyezve, utána cserélődik olyanokra, amik szárazságtűrőbbek. 

A buszmegálló mögötti terület és az orosz sírok is virágosítva lesznek.  

A jövő héten a faluházat elkezdik felújítani. Szedik a tetőt róla. Keresztúri Zsolt fogja 

csinálni. 

 

Dr.Román Kinga képviselő 

Az orvosi rendelőnél, ha a kerítés is meg lenne csinálva olyan lemezből, mint a kapu, nagyon 

jól mutatna. Oda is lehetne kihelyezni virágokat. 

 

Bognár Balázs alpolgármester 

Az orvosi rendelő kerítéscseréje is tervbe van? 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Igen, és a Szondy 55 kerítése is le lesz cserélve, az fából lesz. 

Szeretném, ha olyan lemez kerülne fel, mint az orvosi rendelő kapuja, még egyeztetünk. 

 

 

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

 

kmf 

 

Turopoli Zsolt       Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester        jegyző 

 

 

Kis Anita 

aljegyző 
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