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Iktatószám: TAR/1448-     2021. 

 

 

 

9. számú jegyzőkönyv 

 

Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 18-án 

megtartott rendes üléséről. 

 

Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 

tanácstermében 3073 Tar Szondy György út 92. szám alatt. 

 

Jelen vannak: 

Turopoli Zsolt    polgármester 

Bognár Balázs    alpolgármester 

Antal Bálint Gergely   képviselő 

Lőrincz Gábor    képviselő 

Szekacsek Zoltán   képviselő 

Tariné Molnár Anikó   képviselő 

Tóth József     képviselő 

 

Meghívottak: 

Molnárné dr. Kontra Bernadett        jegyző,  

Kis Zsoltné  jegyzőkönyvvezető 

Verebélyi Béla Pénzügyi Bizottság tagja 

6 érdeklődő állampolgár 

 

Turopoli Zsolt polgármester:  

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

7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti  napirendeken kívül a Közmeghallgatás 

napirend előtt, másik két napirend is kerüljön megtárgyalásra az alábbiak szerint: 

 

3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi 

kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” című pályázat vonatkozásában az 

57/2021. (X.22.) számú határozat módosítására, valamint a kerékpárút nyomvonalát 

érintő ingatlanok tulajdonjoga- kapcsolatos döntések meghozatalára. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

4./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a hozzá tartozó intézmények, a Roma 

Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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A 3./ közmeghallgatás napirend így 5. napirendként kerül megtárgyalásra. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására vonatkozó 

javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot, 

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

határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 63/2021.(XI.18.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. 

november 18-i rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1./ Javaslat az élelmezési nyersanyagköltségekről, a 

gyermekétkeztetés, és az egyéb étkeztetés térítési díjainak 

megállapításáról szóló 10/2020. (VIII.17.) önkormányzati 

rendelet módosítására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

2./ Javaslat a Pásztó, belterület 745 hrsz. (természetben: 

3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt nyilvántartott ingatlan 

tulajdonjogi, és birtokjogi helyzetének rendezettsége 

tárgyában ügyvéd megbízására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 azonosító 

számú, „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és 

Pásztó között” című pályázat vonatkozásában az 57/2021. 

(X.22.) számú határozat módosítására, valamint a 

kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok tulajdonjoga- 

kapcsolatos döntések meghozatalára. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

4./ Javaslat Tar Község Önkormányzata és a hozzá tartozó 

intézmények, a Roma Önkormányzat 2022. évi belső 

ellenőrzési munkatervének elfogadására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

5./ KÖZMEGHALLGATÁS 
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1./ N A P I R E N D 
Javaslat az élelmezési nyersanyagköltségekről, a gyermekétkeztetés, és az egyéb 

étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 10/2020. (VIII.17.) önkormányzati 

rendelet módosítására. 

A határozat elfogadása: minősített többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

Szurdokpüspökiben felújították a konyhát, így addig a tari konyha főzött. Erre lett 

megállapítva díj. Mivel veszélyhelyzet van, így ezt nem lehetett volna megállapítani. 

Törvényességi felhívást kaptunk, most ennek megfelelően javasoljuk a rendelet-módosításban 

megállapított díjat megszűntetni. Egyébként már nem szállítunk Püspökire, befejeződött náluk 

a konyhafelújítás, így a díjtétel is okafogyottá vált, az eredeti díjtételek kerülnek 

visszaállításra. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Vélemény 

Tariné Molnár Anikó Művelődési és Szociális Bizottság elnöke 

A Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalta az élelmezési nyersanyagköltségekről, a 

gyermekétkeztetés, és az egyéb étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 10/2020. 

(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasol. 

 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az élelmezési nyersanyagköltségekről, a 

gyermekétkeztetés, és az egyéb étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 10/2020. 

(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasol. 

 

A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az élelmezési nyersanyagköltségekről, 

a gyermekétkeztetés, és az egyéb étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 

10/2020. (VIII.17.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, 

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

határozatot hozta: 
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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 14/2021.(XI.24.) rendelete 

az élelmezési nyersanyagköltségekről, a gyermekétkeztetés, 

és az egyéb étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 

10/2020. (VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

2./ N A P I R E N D 
Javaslat a Pásztó, belterület 745 hrsz. (természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt 

nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi, és birtokjogi helyzetének rendezettsége tárgyában 

ügyvéd megbízására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Turopoli Zsolt polgármester 

A Dél-Nógrádi Vízmű Kft. tulajdonában van az érintett épület. Az ÉRV ott bérelt területet, de 

valójában a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. is résztulajdonosa az ÉRV-nek. A földhivatali tulajdoni 

lapon az ingatlan 12 önkormányzat tulajdonában van, így ezt a helyzetet tisztázandó független 

jogi szakértői véleményt szeretnénk beszerezni. Ehhez jogi képviselő megbízására van 

szükség 

Kérdés nem volt. 

Vélemény 

Lőrincz Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Pásztó, belterület 745 hrsz. (természetben: 3060 Pásztó, 

Csillag tér 21.) alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi, és birtokjogi helyzetének 

rendezettsége tárgyában ügyvéd megbízására vonatkozó előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pásztó, belterület 745 hrsz. 

(természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi, és 

birtokjogi helyzetének rendezettsége tárgyában ügyvéd megbízására vonatkozó 

határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 64/2021.(XI.18.) határozata 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Pásztó, belterület 745 hrsz. (a 
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természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt 

nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi, és birtokjogi 

helyzetének rendezettsége tárgyában ügyvéd megbízására” 

c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület) a Pásztó, belterület 745 hrsz. 

(a természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt 

nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi, és birtokjogi 

helyzetének rendezettsége tárgyában jogi átvilágítás 

elvégzésére a Simon Ügyvédi Irodával (3300 Eger, Foglár 

György utca 2. 1/3. sz., adószám: 18582475-2-10, képviseli: Dr. 

Lassán Csaba ügyvéd) megbízási szerződést köt. 

 

2./A Simon Ügyvédi Iroda a megbízási szerződésben 

foglaltak elvégzéséért összesen 360.000,-Ft + Áfa azaz 

háromszázhatvanezer forint + általános forgalmi adó összegű 

megbízási díj illeti meg, amelyből Tar Község 

Önkormányzatát 30.000,-Ft + Áfa azaz harmincezer forint + 

általános forgalmi adó összegű megbízási díj terheli. 

 

3./A képviselő-testület egyetért - a Dél-Nógrádi Vízmű 

Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának 

tisztségét betöltő - Turopoli Zsolt polgármester (Tar Község 

Önkormányzata) kapcsolattartó képviselőként történő 

kijelölésével. 

 

4./A képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére, illetve az előterjesztés 

1. számú mellékletét képező megbízási szerződés és a 2. számú 

melléklet szerinti Meghatalmazást aláírására. 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  szöveg szerint 

 

3./ N A P I R E N D 
Javaslat a TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi kerékpárút 

építése Bátonyterenye és Pásztó között” című pályázat vonatkozásában az 57/2021. 

(X.22.) számú határozat módosítására, valamint a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok tulajdonjoga- kapcsolatos döntések meghozatalára. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
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Határozati javaslatok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

A kerékpárút kapcsán három szerződésnél  kell ismét jóváhagyó döntést hozni. Két 

csereszerződésről és egy módosító határozati javaslatról van szó. A módosító határozati-

javaslatnál egy elírás történt, ezt kell a Földhivatal részére módosítani. 

Kérdés-vélemény nem volt. 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a „Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-

00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó 

között” című pályázat vonatkozásában az 57/2021. (X.22) számú határozat 1. pontjának 

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

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

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 65/2021.(XI.18.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó 

között” című pályázat vonatkozásában az 57/2021. (X.22) 

számú határozat 1. pontjának módosítására” vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2021. 

(X.22) számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

„ 1.) Tar Község Önkormányzata Balog Attila 3073 Tar Május 

1. út 10. szám alatti lakossal (Eladó 1) és Szabó Miklós 1025 

Budapest Berkenye utca 17. szám alatti lakossal (tartózkodási 

hely: 3077 Mátraverebély, Kányás Arany János út 7.) (Ealadó2) 

a Tar, külterület 0103/1 hrsz-ú, 4282 m2 területű - Eladó1 

egészhez viszonyított 118/180-ad, Eladó 2 egészhez viszonyított 

62/180-ad arányú kizárólagos tulajdonát képezi- 1,80 AK értékű 

erdő megjelölésű ingatlan megosztása után keletkezett  0103/9 

hrsz-ú, erdő művelési ágban nyilvántartott, 619 m2 területű, 

0,26 AK értékű ingatlanra 2021. október 15-én megkötött 

kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződést utólag 

jóváhagyja a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ 

c.) pontjában meghatározott terület- és településrendezés 

közérdekű célból a TOP-3.1.1.-15 -NG1-2016-00004 azonosító 

számú, „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és 
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Pásztó között” című  projekt megvalósításának elősegítése 

érdekében.” 

 

2.)  Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2021. 

(X.22) számú határozat 2.), 3.) és 4.) pontját változatlanul 

hagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a „Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-

00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó 

között” című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzésére” vonatkozó határozati  javaslatot, amelyet a képviselő-

testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 66/2021.(XI.18.) határozata 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó 

között” című pályázat vonatkozásában a kerékpárút 

nyomvonalát érintő ingatlanok tulajdonjogának 

megszerzésére” vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 

 

1.) Tar Község önkormányzata, mint Cserélő Fél II. az 1/1 arányú 

kizárólagos tulajdonát képező Tar külterület 083 hrsz. alatt 

felvett, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 6193 m2 

alapterületű, 0,87 AK értékű legelő megjelölésű ingatlan 

vonatkozásában Szabó Miklós 1025 Budapest, Berkenye utca 

17. szám alatti lakossal (tartózkodási hely: 3077 Mátraverebély, 

Kányás Arany János út 7. ), mint Cserélő Fél I.-el  a Tar 

külterület 0105/1 hrsz-ú ingatlan megosztása után keletkező Tar, 

külterület 0105/6 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 

14 m2 alapterületű, 0,02 AK értékű ingatlan, a Tar külterület 

0105/5 hrsz-ú ingatlan megosztása után keletkező  Tar, 

külterület 0105/9 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 

413 m2 alapterületű, 0,55 AK értékű ingatlan, valamit a Tar 

külterület 0107 hrsz-ú ingatlan megosztása után keletkező Tar, 

külterület 0107/1 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 

1215 m2 alapterületű, 1,60 AK értékű ingatlan és a Tar 

külterület 0103/4 hrsz-ú, ingatlan megosztása után keletkező 

Tar, külterület 0103/15 hrsz-ú, szántó művelési ágban 

nyilvántartott, 431 m2 alapterületű, 0,57 AK értékű 1/1 arányú 

kizárólagos tulajdonát képező ingatlanokra 2021. november 16.-

án megkötött kisajátítást helyettesítő ingatlan csereszerződést 

utólag jóváhagyja a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 

törvény 2.§ c.) pontjában meghatározott terület- és 
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településrendezés közérdekű célból a TOP-3.1.1.-15 -NG1-

2016-00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi kerékpárút 

építése Bátonyterenye és Pásztó között” című  projekt 

megvalósításának elősegítése érdekében. 

 

2.) A tulajdonszerzésre az Önkormányzat a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) 

bekezdés c.) pontja alapján, településfejlesztés céljából jogosult.  

 

3.) Az Önkormányzat az ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonba 

sorolja. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a „Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-

00004 azonosító számú, „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó 

között” című pályázat vonatkozásában a kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzésére” vonatkozó határozati  javaslatot, amelyet a képviselő-

testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 67/2021.(XI.18.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-3.1.1-15 -NG1-2016-00004 azonosító számú, 

„Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó 

között” című pályázat vonatkozásában a kerékpárút 

nyomvonalát érintő ingatlanok tulajdonjogának 

megszerzésére” vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 

1.) Tar Község önkormányzata, mint Cserélő Fél II. az 1/1 arányú 

kizárólagos tulajdonát képező Tar külterület 084 hrsz. alatt 

felvett, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 2942 m2 

alapterületű, 1,24 AK értékű szántó megjelölésű ingatlan 

vonatkozásában Szabó Miklós 1025 Budapest, Berkenye utca 

17. szám alatti lakossal (tartózkodási hely: 3077 Mátraverebély, 

Kányás Arany János út 7. ), mint Cserélő Fél I.-el a Tar 

külterület 0103/2 hrsz-ú ingatlan megosztása után keletkező Tar, 

külterület 0103/11 hrsz-ú, erdő művelési ágban nyilvántartott, 

1967 m2 alapterületű, 0,83 AK értékű ingatlan, a Tar külterület 

0103/3 hrsz-ú ingatlan megosztása után keletkező  Tar, 

külterület 0103/13 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 

155 m2 alapterületű, 0,20 AK értékű ingatlan, valamit a Tar 

külterület 0103/5 hrsz-ú ingatlan megosztása után keletkező Tar, 

külterület 0103/17 hrsz-ú, szántó művelési ágban nyilvántartott, 

339 m2 alapterületű, 0,45 AK értékű 1/1 arányú kizárólagos 

tulajdonát képző ingatlanokra 2021. november 16.-án megkötött 

kisajátítást helyettesítő ingatlan csereszerződést utólag 
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jóváhagyja a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ 

c.) pontjában meghatározott terület- és településrendezés 

közérdekű célból a TOP-3.1.1.-15 -NG1-2016-00004 azonosító 

számú, „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és 

Pásztó között” című projekt megvalósításának elősegítése 

érdekében. 

 

2.) A tulajdonszerzésre az Önkormányzat a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) 

bekezdés c.) pontja alapján, településfejlesztés céljából jogosult.  

 

3.) Az Önkormányzat az ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonba 

sorolja. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

4./ N A P I R E N D 
Javaslat Tar Község Önkormányzata és a hozzá tartozó intézmények, a Tar Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására. 

A határozat elfogadása: egyszerű többség 

Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett 

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Kérdés-vélemény nem volt. 

 

A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Tar Község Önkormányzata és a 

hozzá tartozó intézmények, a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső 

ellenőrzési munkatervének elfogadására vonatkozó határozati  javaslatot, amelyet a 

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

hozta: 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 68/2021.(XI.18.) határozata 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„ Javaslat a Tar Község Önkormányzata és a hozzá tartozó 

intézmények, a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 

évi belső ellenőrzési munkatervére” című javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tar Község 

Önkormányzata és a hozzá tartozó intézmények, a Tar Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési 
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munkatervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Határidő: értelemszerű 

felelős: polgármester 

A 68/2021. (XI.18.) határozat 1.sz. melléklete 

TAR  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ  

INTÉZMÉNYEK, A TAR ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI 

MUNKATERVE 

 

Összeállította: Győriné Új Mária 

                                               Belső ellenőr
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TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ  INTÉZMÉNYEK, A TAR ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE 

Tar Község Önkormányzata és a hozzátartozó intézmények, a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2022. 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 alapul. 

1. Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés. 
 Tar Község Önkormányzata és a hozzátartozó intézmények, valamint a Tar Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőr 

számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a 

Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettségként. 

A kockázatelemzés módszertanát az Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell 

szerint alkalmaztam a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati 

tényezők rangsorának kialakításánál.  

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve a vezetéssel egyeztetve 

végeztem. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt 

kockázati kritériumok minősítésében közreműködtek az illetékes szakemberek. 

Meghatároztam az egyes szervezeti szintek tolerancia határait és ennek alapján megállapítottam az 

egyes kockázati tényezők az egész hivatal és a közös hivatal működésére és gazdálkodására gyakorolt 

tűréshatárát. 

A folyamatok kockázati rangsora segítségével meghatároztuk azokat a fő témaköröket, amelyek 

potenciális veszélyforrást jelentenek az önkormányzati gazdálkodás vagy egyes ellátandó területek 

működtetése szempontjából.  

A megjelölt kockázati tényezők mindenképpen további analízist és válaszlépéseket igényelnek. Az egyes 

kritériumokhoz hozzárendeltük azokat a szervezeteket vagy szervezeti egységeket ahol a kockázati 

tényezők bekövetkezési valószínűségének gyakorisága illetőleg lehetséges negatív hatásuk a 

legnagyobb veszélyt jelenti.  

Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a belső 

ellenőr tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és szervezeti egységenként 

a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok mindegyikére.  

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két 

kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése 

alapján rangsoroltuk.  

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások 

mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakítottuk ki 

tervjavaslatunkat. 
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A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul a 

kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.  

2. A tervezett ellenőrzések tárgya. 

Az ellenőrzések tárgykörébe tartozik   Tar Község Önkormányzata  pénztár és pénzkezelés 

szabályozottságának vizsgálata, melynek keretében a szabályozottság, a folyamatok 

előkészítettsége, a pénzügyi rendszerek kialakítása, az intézkedések felülvizsgálata,  a rendszer 

hatékonyságának ellenőrzése.  

3. A tervezett ellenőrzések célja és módszerei.  
A 2022. évi belső ellenőrzési tervben egy rendszerellenőrzés  végrehajtását terveztük. A  

rendszerellenőrzések célja a vizsgált szervezetek és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a 

felülvizsgálata a szabályozottság, az analitika és a főkönyvi könyvelés egyezőségének, az elszámolások 

megfelelőségének  szempontjából. Az ellenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, 

hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) 

bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a 

teljes folyamatrendszerrel szemben. 
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2022. ÉVRE 

 

2022. évi belső ellenőrzési terv részletes adatai 

 

                1. számú táblázat 

Sor 

szám 
Ellenőrzött szerv Ellenőrzés célja  Ellenőrzés tárgya  

Ellenőri 

kapacitás 

(munka 

nap) 

Ellenőrzés 

típusa 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

Ellenőrizendő 

     időszak 

1. Tar Község 

Önkormányzata, a 

hozzátartozó 

intézmények, a 

Tar Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Tar  Község  

Önkormányzata  és a 

hozzátartozó intézmények, 

a Tar Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat pénztár és 

pénzkezelési 

rendszerének 

szabályozottságának,  

hatékonyságának 

vizsgálata,  ellenőrzése.  

A szabályzatok tartalma, 

időszerűsége, a 

folyamatok 

előkészítettsége, a 

pénzkezelési 

rendszerek kialakítása, 

az intézkedések 

felülvizsgálata,  

megfelelése a törvényi 

előírásoknak, 

48 

Rendszerellenőrz

és és pénzügyi 

ellenőrzés 

2022. 

október-

november 

 

 

2021. év 
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Belső ellenőrzés 2022. évi kapacitásának terve 

 

2. számú táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naptári napok száma: (1 fő)                                                                      365  

 

 

Rendelkezésre álló revizori napok száma összesen évente  

 

 

1 fő részére összesen:                                                                     48 revizori nap 
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KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 

(Főfolyamatok és intézményeinek adatainak összesítése alapján) 

2022. évi tervhez 

              3. számú táblázat 

Sor-

szám A kockázati tényezők megnevezése Valószínűség prioritása Hatás prioritása 
Összesített kockázati 

besorolása 

1. Jogszabályi változások hatása magas magas magas 

2. Bevételek realizálhatósági szintje magas magas magas 

3. Pénzügyi szabálytalanságok 

bekövetkezésének hatásai 
magas magas magas 

4. Szervezeti változások hatásai közepes közepes közepes 

5. Belső szabályozás komplexitása magas magas magas 

6. Kontrolltevékenységek működése  magas magas magas 

7. Személyi változások hatásai magas közepes közepes 

8. Alkalmazott munkaerő képzettsége alacsony magas közepes 

9. Tévedések bekövetkezése magas alacsony közepes 

10. Csalás, korrupció alacsony magas közepes 

Salgótarján, 2021. november 05.     

Győriné Új Mária   

Belső ellenőr 
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Turopoli Zsolt polgármester szünetet rendel el. 

 

Szünet után 

 

Turopoli Zsolt polgármester megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 képviselő jelen van az ülés 

határozatképes. 

 

Az ülésterembe 6 érdeklődő állampolgár jelenik meg. 

 

Turopoli Zsolt polgármester 

 Köszöntöm a megjelent érdeklődőket. 2020 tavaszán veszélyhelyzet került kihirdetésre, ez idő 

alatt a testület működése szünetelt. Ennek megfelelően a döntéseket a polgármestereknek kellett 

meghozniuk a testület helyett. A lehetőségekhez mérten a testület tagjait megpróbáltam 

mindenről tájékoztni, a döntések meghozatala előtt egyeztetni. 

2020-ban a nem kerülhetett megtartásra a közmeghallgatás sem. Utolsó közmeghallgatásra 

2019. szeptember 25-én került sor. Ettől az időponttól készült a jelenlegi tájékoztató. 

 

Turopoli Zsolt polgármester az alábbi kimutatásokat ismerteti: 

 

1.sz. melléklet: 

-  Művelődési és Szociális Bizottság döntése 

- Polgármester által hozott határozatok száma: 

- Jegyzői hatáskörben hozott határozatok száma 

- szünidei étkezés 

 

Látható, hogy az újszülöttek támogatását kevesen kérik, ezúton is kérem, hogy ezt a támogatási 

formát hirdessétek a lakosság körében! 

 

2.sz. melléklet 

- Iktatott ügyiratokra vonatkozó adatok 

 

Látható, hogy nagyon magas az ügyiratszám, ezúton is köszönöm a kollégák munkáját. 

 

3.sz. melléklet 

- hulladékszállítás 

 

Itt is elmondom, hogy három zöldhulladék zsákot visznek el egy alkalommal, ha többet raknak 

ki, azt nem fogják elvinni. Van külön fizetős zöldhulladék zsák, azt a Hivatalban lehet 

megvásárolni abból korlátlan mennyiséget elvisznek. 

 

Törött kukák esetében a Szolgáltatót kell keresni, általános, hogy rendezik a kárt, kivéve, ha 

nagyon öreg elhasznált kukáról van szó. 

 

Lomtalanítással kapcsolatos információk a honlapon fent vannak, valamint megtalálható a 

hulladékgazdálkodási terv is.  

A lomtalanítással kapcsolatban Szolgáltatót kell felhívni, velük kell egyeztetni. Nem kerül 

elvitelre a veszélyes hulladék, elektronikus hulladék stb., de ezeket más Szolgáltató sem viszi el. 
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A Tar közigazgatási területén lévő, Pásztói hulladékudvarba jelenleg még nem vihető hulladék, 

de folyamatban van a befogadásunk, talán jövő tavasztól ez is megoldódik. 

Kerti hulladékégetés megszűntetésével sokan nem értenek egyet. Lehet, hogy szabályozott 

körülmények között megengedhető lenne. A kerti hulladékégetés eddig is tilos volt, de helyi 

rendelettel lehetett arra engedélyt adni. Tavaly decemberben egy törvény megszűntette azt a 

lehetőséget, hogy az önkormányzatok, rendeletben szabályozzák a közigazgatási területükön 

azt, hogy mely napon, napokon lehet kerti hulladékot égetni. A baj az volt ezzel, hogy nem csak 

kerti hulladékot égettek –akkor, amikor az már megszáradt- , hanem minden mást is. A törvényi 

kötelezettségnek eleget téve hatályon kívül helyeztük azt a rendeletünket, amely lehetőséget 

adott a kerti hulladék keddi és szombati napokon történő égetésére. Majd ezt követően úgy 

módosították a törvényt, hogy a veszélyhelyzet idején nem kötelező a helyi rendeltek hatályon 

kívül helyezése. Ezért állt elő az a helyzet, hogy egyes helyeken lehet, míg máshol nem kerti 

hulladékot égetni. 

Az önkormányzatnak nincs határköre az ellenőrzésre és bírságolásra. A 112-t kell hívni. 

 

- Járási Hivatali ügysegéd fogadónapja 2021. november 15-től minden páratlan hét csütörtöki 

napján 8.00-8.30-ig lesz. Ez elég kevés, de nem kaptunk rá magyarázatot, hogy miért 

csökkentették le az itt töltött időt.  

 

- A körzeti megbízott minden hónap második csütörtökén 10.00-11.00ig tart fogadóórát. 

 

4.sz. melléklet:  

 

2021. évben aktuális pályázatok 

 

Általánosságban elmondható, hogy a pályázatok nagyon elhúzódnak. Az idei évben az 

anyagárak nagymértékű drágulása nagyban befolyásolja mind a pályázatok elkezdését, mind 

pedig a befejezését. Bízunk benne, hogy a megkezdett pályázatokat be tudjuk fejezni.  

Hamarosan nyílnak a TOP pluszos pályázatok.  

A vidékfejlesztéshez még egy pályázatot szeretnénk benyújtani, nevezetesen a piac építésére. 

Ennek kapcsán volt már egy nyertes pályázatunk. A megemelkedett építőanyag árak, és a 

problémás tervezés kapcsán akkor elálltunk a pályázati összeg felhasználásától. 

Talán jobb is, mert időközben átgondoltuk a lehetőségeket és jobb helyet találtunk a piac 

kialakítására. A civil ház folytatásaként épülne egy épület irodákkal, mosdókkal és egy nyitott 

piac térrel. Ezen kívül a Petőfi út ezen szakaszán az árok lefedésével 16 parkolóhelyet tudnánk 

kialakítani.  

 

5.sz. melléklet: 

 

Adóbevételek 

 

A kommunális adó tekintetében meg kell beszélnünk, hogy van-e szükségünk ebben a formában 

erre az adónemre. 

 

6.sz. melléklet: 

 

Kapott állami támogatások 
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7.sz. melléklet 

 

Közfoglalkoztatási programok 

 

Úgy gondolom, hogy a konyhakert elég jól működik. A konyhára termelnek alapanyagot. 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban a 15 fő az általános karbantartásban, zöld terület 

karbantartásban, kisebb kőműves, lakatos munkákban tudják a falu életét javítani. 

Van egy kifejezetten női munkaerőt foglalkoztató program. Az őszi lombok gyűjtése, 

komposztálása a feladat. 

 

Nyári diákmunkában is volt foglalkoztatás. 

 

8.sz. melléklet 

 

Testületi munka 

 

9.sz. melléklet 

 

A kerékpárút építése kapcsán több ingatlant is vásárolt illetve cserélt az Önkormányzat. Ezekre 

pályázatból volt fedezet. A Kossuth út 4/B ingatlan saját erőből került megvásárlásra. 

 

10.sz.melléklet 

 

Tar Község Önkormányzatának ingatlanai 

 

Pénzügyi Bizottság ülése 

Civil és egyéb szervezetek támogatása 

 

11.sz. melléklet 

 

Eb rendészeti tevékenység 

Azért történt viszonylag kevés befogás, mert egy alapítványon keresztül sikerült gazdásítani a 

befogott kóbor ebeket és azon ebeket, amelyeknek van gazdája nem szeretné tovább tartani . 

 

 

Utak, vízelvezetés 

Úgy gondolom, hogy nincs rossz helyzetben a település. Természetesen vannak utak, 

amelyeknél szükség lenne a felújításra, karbantartásra.  

Az elmúlt években – amikor felmérték a települések igényeit- többször hangot adtam annak, 

hogy nem csak az épületeink felújítása fontos. 

A lakosság számára van pár dolog ami fontosabbnak tűnik. Ezek az utak, járdák, vízelvezetés és 

a közvilágítás. Ismereteim szerint decemberben jön ki egy pályázat, amelyben a közvilágításra 

(ledesítésre) lehet pályázni. Saját erőből már pár lámpatest ki lett cserélve. Szeretnénk olyan 

lehetőséget találni, amiből megvalósítható lenne a település egészének az egységes, normális 

fényű lámpával történő felszerelése.  

A belvízelvezetés ugyancsak fontos kérdés. Jelenleg van TOP-os megnyert pályázatunk, de 

bízunk benne, hogy lesznek még további lehetőségek. A vízelvezetés mindig elsőrendű kérdés 

egy településen. Az időjárás változással ez még inkább előtérbe kerül, hiszen az egyre többször 

előforduló hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék elvezetése problémát okoz.  
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Készült már több tanulmány, amikkel próbálták elősegíteni az önkormányzatok ez irányú 

felkészülését. 

Az utak, járdák megléte, jó állapota szintén közérzet javító tényezők a lakosság körében. 

Az elmúlt év nagyon megviselt mindenkit. Azt gondolom, hogy minden család életében 

változást hozott a vírus. Az önkormányzatnál is ezt érzem. Nagyon sok olyan feadat hárult az 

önkormányzatra, ami azt gondolom, hogy nem a mi dolgunk lenne elvégezni.  

Vannak olyan dolgok, amit nem végezhet el az önkormányzat, családon belül kellene megoldást 

találni. Az öngondoskodást jobban kellene hangsúlyozni. 

Nem biztos, hogy minden esetben a Hivatalhoz kellene fordulni mert esetleg hangosan ugat a 

szomszéd kutyája. Lehet eredményesebben meg lehetne oldani egymás között, elősegítve ezzel 

a jószomszédi viszony fenntartását. 

Példaként említem, hogy korábban volt közmunkaprogramban ároktisztítás. Következő évben 

már mindenki azt várta, hogy az önkormányzata takarítsa ki az árkot. De ilyen az is, amikor a 

ház mögött le kell vágni a füvet. Igaz, hogy az közterület, de az ingatlantulajdonosnak kell 

rendben tartani, nem az Önkormányzatnak. 

Már most is látható, hogy az Önkormányzatnál nem lesz annyi és olyan ember, akikkel ezt el 

tudnánk végeztetni. 

Az is megoldás lehetne – erről már korábban beszéltünk- hogy összeállítanánk egy csapatot 

különböző szakmákból, ezeknek az embereknek rendes fizetést adnánk és akkor a kisebb 

felújítási, karbantartási munkák elvégezhetők lennének a önkormányzatnál is, nem kellene 

vállalkozót hívni. Akár még olyan megoldást is támogatnák,  hogy közösen Szurdokpüspökivel, 

így csökkentve a költségeket. 

 

 

Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, az érdeklődők 

megjelenést, az ülést bezárja. 
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Turopoli Zsolt      Molnárné dr. Kontra Bernadett 

polgármester        jegyző 
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