
Beszámoló a 2015. február 13-ai képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta és megállapította, hogy a testület teljes létszámban jelen van, így az ülés 

határozat képes.  

 

1. Napirendi pont :Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
150/2014.(VIII.7.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft. ajánlatát a kisbéri 81. számú főút – 82148. számú 

összekötő út csomópont körforgalmú átépítésének kiviteli tervére bruttó 1.206.500 Ft értékben. Felhatalmazta Dr. Udvardi Erzsébet 

polgármestert a szerződés aláírására és utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy tárgyalásokat folytasson a körforgalommal 

szomszédos áruház tulajdonosaival az ingatlan megközelíthetősége, valamint az árufeltöltés biztosítása érdekében. 

A körforgalom átépítésének kiviteli terve elkészült, az áruház tulajdonosai hozzájárultak a 

terv módosításához, így a tervek engedélyezésre kerültek. 

 

156/2014.(VII.7.), 244/2015.(XII.12.)KVÖKt. határozatok: 

E határozatban a képviselő-testületa Bakonysárkány – Vérteskethely – Kisbér közös szennyvízcsatorna projekt keretében kiépítendő 

szennyvízcsatorna-hálózat kisbéri szakaszának kiépítése érdekében meg kívánja vásárolni a kisbéri 0233/63 hrsz. alatti ingatlant 

4.000.000 Ft-os vételáron. A kisbéri 0265/11 hrsz. alatti ingatlanra szolgalmi jogot jegyeztet be az elkészült tervek alapján.  

Felhatalmazta Dr. Udvardi Erzsébet polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a 0233/63 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával az 

ingatlan megvásárlásával kapcsolatban, valamint a 0265/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával szolgalmi jog létesítéséről és fenti 

feltételek teljesülése esetén a 0233/63 hrsz.-ú ingatlan adásvételére vonatkozó szerződés aláírására.  

A képviselő-testület a Bakonysárkány-Vérteskethely-Kisbér közös szennyvízcsatorna projekt keretében megépülő szennyvízcsatorna-

hálózat kisbéri szakaszának kiépítése érdekében felhatalmazott a kisbéri 0233/63 hrsz. alatti ingatlan 4.000.000 Ft-ért történő 

megvásárlására előkészített adásvételi szerződés aláírására. 

Az előkészítő tárgyalások lefolytatása megtörtént, a felhatalmazás alapján a 

szerződést aláírtam.  

252/2014.(XII.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületet „Kékfény lámpa” beszerzéshez 

20.000 Ft egyszeri támogatásban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző karácsonyi ünnepségét 15 kg szaloncukorral, a 

Gyöngyszem Óvoda Családi Klubját a klubfoglalkozások és rendezvények megtartásához szükséges foglalkozási anyagok és 

eszközök megvásárlásához a Gyöngyszem Óvoda költségvetési dologi kiadási előirányzatának 20.000 Ft-tal való növeléssel, míg a 

„Szép az élet” Nyugdíjas Klub tagjainak foglalkozásaikra történő szállításához a téli időszakban gépkocsi-használatotbiztosított. A 

Magyar Zenei Kulturális Alapítványt szűkös anyagi lehetőségei miatt támogatásban nem részesítette. 

A képviselő-testület döntése alapján a támogatás kifizetése, a szaloncukor 

megvásárlása, az előirányzat növelése, valamint a gépkocsi-használat biztosítása és a 

Magyar Zenei Kulturális Alapítvány tájékoztatása megtörtént. 

3/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság 

elnökhelyettesének Spiegelhalter Ákos bizottsági tagot választotta. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

5/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatában a közterület-használat után fizetendő díjak mértékét 2015-ben a 2014-ben meghatározott 

szinten tartja. A 140/2013.(V.16.) KVÖKt. határozattal módosított 3/2013.(I.10.) KVÖKt. határozatát nem módosítja. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

8/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület felhatalmazott, hogy a Xantus János Állatkert KFt.-vel a gyepmesteri tevékenység ellátására 2015. 

évre szóló szerződés megkötésére a 2014. évi szerződésben szereplő vállalkozói díj infláció mértékével történő emelésével 

megegyező nagyságú díj ellenében a szerződés többi részének változatlanul hagyása mellett. Továbbá kezdeményezte, hogy a 

számlák mellé minden hónapban kerüljön csatolásra teljesítésigazolás, melyben a kiszállások számát és az elszállított ebek számát 

feltüntetik. 

 

A szerződés a meghatározott feltételekkel megkötésre került.  

14/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatában támogatta, hogy a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár megbízási szerződést 

kössön a hántaiSkrihár József Művelődési Ház működtetéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében. A költségeket az intézmény 

költségvetésében rendelte el biztosítani, melynek összege éves szinten bruttó 930.000 Ft. 

A képviselő-testület döntése alapján 2015. január 19. napjától került megkötésre a 

feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződés. 

 

15/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Családok Átmeneti Otthona ellátási területének bővítése kapcsán jóváhagyta az Őszi 

Napfény Idősek Otthona módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Családok Átmeneti Otthona ellátási területének bővítése 

kapcsán egyetértett a Családok Átmeneti Otthona módosított szakmai programjával az előterjesztés szerint. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

16,17/2015.(I.16.) KVÖKt. határozatok: 



A képviselő-testület fenti határozataiban az Őszi Napfény Idősek Otthona alapító okirata módosítását és a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot hagyta jóvá. 

 

Az alapító okirat módosítására vonatkozó eljárást a MÁK-nál megindítottuk. 

 

23/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy energetikai korszerűsítés vonatkozásában a Kisbéri 

Bánki-Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája világosítás-

korszerűsítési lehetőségét vizsgálja meg egy későbbi pályázat benyújtása érdekében és kérje be a szükséges árajánlatokat.  

Az árajánlatok bekérése megtörtént a későbbi pályázatbenyújtás érdekében.  

 

24/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban lakásbérleti szerződést hosszabbított meg 1 év határozott időtartamra, valamint kompenzációt 

nyújtott lakásfelújítás ellentételezésére kiköltözés esetén. 

 

A szerződés-hosszabbítás és a kompenzációnyújtás megtörtént. 

 

2. Napirendi pont :Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet. 

Dákai József hozzászólásában elmondta, „hogy ha kell lelkiismereti okokból nem fogadj el a rendeletet, mivel 2014-ben 12,5 

millió forint jutott szociális kiadásokra, az idén pedig csak kb. 4 millió forint.” A testület végül 8 igen és egy nem (Dákai J.) 

szavazattal elfogadta a rendeletet. A rendelet jelen beszámolóban az 1. számú mellékletében olvasható. 

 

3. Napirendipont: Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése.  

A testület az előterjesztés mellékleteiben szereplő, tervezett feladatokat jóváhagyta, a költségvetés kiadási és bevételi 

főösszegét 1.580.298.000.- Ft összegben elfogadta. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások 1.325.712.000.- Ft-ot, a 

finanszírozási kiadások pedig  254.586.000.- Ft-ot tesznek ki. Bevételi oldalon a költségvetési bevételek tervezett összege 

1.105.012.000.- Ft, a finanszírozási bevételek pedig 475.286.000.- Ft-ot tesznek ki. A rendelet tervezetet a pénzügyi bizottság 

javaslata alapján a testület egyhangúlag elfogadta és a részletek kidolgozása után a végleges rendelet elfogadását egy későbbi 

rendkívüli testületi ülésre halasztotta. 

 

4. Napirendi pont :Bizottsági elnökhelyettes választása. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő-testületi bizottságok elnökhelyetteseit a 

polgármester javaslatára a testületnek kell megválasztani. Ennek megfelelően a Hánta bizottság elnökhelyettesének Varga 

Melinda képviselőt 8 igen és 1 tartózkodás (Varga Melinda) mellet a testület megválasztotta. 

 

5. Napirendi pont :Lakások és helységek bérletére vonatkozó önkormányzati rendelet. 

A GMJ és a Pénzügyi bizottság javaslatára a testület egyhangúlag úgy döntött, , hogy a rendelet ne kerüljön módosításra, 

változatlan díjakon maradjon továbbra is hatályban. 2015. március 01. napjától a díjak az alábbiak szerint maradnak hatályban:  

Összkomfortos lakás    nettó 535,- Ft./m
2
/hó 

Komfortos lakás    nettó 365,- Ft./m
2
/hó 

Félkomfortos lakás    nettó 107,- Ft./m
2
/hó 

Komfort nélküli lakás    nettó   72,- Ft./m
2
/hó 

Szükséglakás      nettó   34,- Ft./m
2
/hó 

Összkomfortos (piaci alapú bérlakás)  nettó 610.- Ft/m
2
/hó. 

 

6. Napirendi pont :Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról. 
Dr. Dörnyei Vendel jegyző beszámolóját a testület vita nélkül egyhangúlag elfogadta és megköszönte a hivatal 

valamennyi munkatársának a munkáját. 

 

7. Napirendi pont :Beszámoló a 2014. évi adóügyi feladatok ellátásáról. 

A beszámolót a képviselő-testület vita nélkül,egyhangúlag elfogadta, amely jelen beszámolóban a 2. számú mellékletében 

olvasható. 

 

8. Napirendi pont :Dobi I. utca átnevezése. 

Mint arról már szó volt az előző testületi üléseken Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján Dobi István és Kun 

Béla nevét nem viselhetné közterület, illetve közintézmény. Kisbér Város Önkormányzatának képviselő-testülete már korábban 

döntött a Kun Béla utca elnevezésének megváltoztatásáról. Az utca hivatalos neve Pacsirta utca lett. A Komáromi Járási 

Földhivatal az utca elnevezését a nyilvántartás adatain már átvezette. A rendelkezésre álló adatok alapján jelenleg a Dobi István 

utca elnevezésének módosítása vált szükségessé. 2015. január 19.-én Sinkovicz Zoltán polgármester a kisbéri Dobi István utca 

átnevezése tárgyában lakossági fórumot hívott össze a Bánki Donát Szakképző Iskola Tanműhelyében. A lakossági 

meghallgatáson elhangozottak alapján az utca lakóinak javaslata az, hogy az utca maradjon Dobi utca (az István elhagyásával). 

A hivatal megítélése szerint a DOBI név nem tartalmaz negatív, illetve mögöttes tartalmat, továbbá nem tartalmaz feltétlen 

utalást Dobi Istvánra. A testület 7 igen és 2 nem (Dákai József, Vida Gyuláné) szavazattal elfogadta az utca lakóinak javaslatát. 

Ha ez ellen nem emel kifogást a kormányhivatal, mint törvényességi felügyelet, akkor a Dobi István utca új neve Dobi utca 



lesz. (Aki kíváncsi arra, hogy a kisbéri címnyilvántartás adatai közül melyekre adott már ki szakmai állásfoglalást a Magyar 

Tudományos Akadémia, az megtekintheti jelen beszámolóban a  3. számú mellékletben.) 

 

9. Napirendi pont : Észak-dunántúli Vízmű Zrt.–részvény vásárlás. 

Az ÉDV Zrt. lehetőséget biztosított arra, hogy a szolgáltatási területén lévő önkormányzatok részvényvásárlás útján részesedést 

szerezhessenek a Zrt-ben annak érdekében, hogy az új üzemeltetési jogviszony jogszerűen jöhessen létre. A részvények 

egyenként 10.000,- Ft. névértékűek, 0,07 % tulajdoni arányt  és ugyan ennyi szavazati arányt képviselő névre szóló 

törzsrészvények. Abban az esetben, ha az ÉDV Zrt. és az önkormányzat között a részvényvásárlást követő 1 éven belül nem jön 

létre üzemeltetési jogviszony, az ÉDV Zrt. jogosult az eredeti vételáron a törzsrészvény visszavásárlására. 1 db részvény 

értékesítése 23.200,- Ft. áron történik.  Abban az esetben, ha Kisbér vásárol részvényt, az ÉDV Zrt. ajánlatot tesz a vízi közmű 

rendszer üzemeltetésére. A vízközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján látszik, hogy vagyonértékelést mindenképpen 

készíttetni kell majd és az is látszik, hogy új üzemeltetési szerződést is kell kötni. Ha részesedést vásárol Kisbér az ÉDV Zrt-

ben és résztulajdonosai lesznek, akkor pályáztatás nélkül tudják ellátni a szolgáltatást. 

Fentiek tükrében a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 1 db részvényt vásárol az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt-ben és a 

tulajdonjog gyakorlásával Sinkovicz Zoltán polgármestert hatalmazza fel.  

 

10. Napirendi pont :„Mini-Magyarország” Makett park, makettek felújítása. 

A 2015. január 16-ai testületi ülésen született határozatnak megfelelően a hivatal felvette a kapcsolatot a SzecongráfiaKft.-vel, 

akik azt a választ adták, hogy az általuk adott árajánlat kellően részletezett. A makettek állapotának romlásáról elküldték a 

szakmai véleményüket, amely a következő: 

Az épületek alapvető problémája az alaplemez (impregnált rétegelt lemez) állapotának romlása, amely ideális esetben ellenáll 

az időjárás viszontagságainak, a vízelvezetés hiánya és a lezárt felület miatt gombásodás lépett fel, valamint az épületek számos 

mechanikai sérülést is elszenvedtek. Ezeket az alaplemezeket szükséges tartósabb anyagra cserélni.A makettek negatív 

sablonjai bármikor átvehetők a telephelyükön, melyek szállítására állításuk szerint egy kisebb teherautó elegendő.A felújítás 

elvégzésének kapcsán felkerestek továbbá két helyi, valamint egy Piliscsévi vállalkozót.Rohonczi László Úr elfoglaltságaira 

való tekintettel abban az esetben vállalná el, ha nem találnak más, a kivitelezést megfelelően elvégezni képes restaurátort, s 

küldeni fog egy árajánlatot.Balogh János Úr még nem tudta felmérni a makettek állapotát. A felmérést követően lesz képes 

tájékoztatást adni arról, hogy elvállalná-e a felújítási munkálatokat.A Giricz Máté Úr makettekre lebontott árajánlatát február 2-

án kézhez kapta a hivatal. Az ő álláspontja az, hogy első körben az 5 legrosszabb állapotban lévő felújításával kellene kezdeni. 

Véleménye szerint 1 makett felújítása körülbelül 1,5-2 hétig tart, tehát a tavaszi nyitásra restaurálhatná a szóban forgó 5 

makettet. Ezt követően pedig minden fordulóval visszahozna és elvinne 1-1 darabot, melyekre csupán az útiköltséget számolná 

fel.A Makettparknak ily módon folyamatos üzemeltetés mellett egyszerre csak 1 hiányzó makettje lenne, így biztosítva a 

látogatók igényeinek színvonalas kiszolgálását.Az 5 makett felújítására  550.000 Ft összegű árajánlatot tett. Giricz Máté Úr a 

felújítás 2. ütemére is adott ajánlatot, melyet a korábban leírtaknak megfelelően kivitelezne, és melynek összege az előzetes 

becslései alapján nettó 3 millió Ft körül alakulna. 

Tekintettel az árajánlatok különbözőségére a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a GMJ bizottság hívja meg az 

ajánlattevőket egy személyes tárgyalásra, akiktől tanúsítványokat kérnek a felhasznált anyagokról és a tárgyalás eredményeként 

egy rendkívüli testületi ülésen döntenek véglegesen a makettek felújításáról. Egyben felkérik a hivatalt a makettek 

negatívjainak Kisbérre szállítására és tárolására. 

 

11. Napirendi pont :Zsivótzky Gyula Sportcsarnok tetőzete. 

Mint ismeretes, 2015. január 27.-én a kisbéri Zsivótzky Gyula Sportcsarnok szociális blokkjának féltető szerkezete egy ponton - 

a tetőfelületen hófúvás következtében keletkezett, kb. 1,7 m magas hó mennyiség terhelése miatt - beszakadt, károsodott.A 

bejelentést követően azonnali helyszíni szemlét tartottak, valamint később kiérkezett Mogyorósi László építészmérnök is a 

helyszínre. Megállapítást nyert, hogy a beszakadáson kívül a féltető tartószerkezetének szelemenjei szemmel láthatóan 

meghajoltak a váratlan terhelés alatt. Kisbér Város polgármestere értesítette az illetékes katasztrófavédelmi hatóságot a 

kialakult élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetről. Több egyeztetést követően a katasztrófavédelmi hatóság január 

27-én, késő délután lezárta a sportcsarnokot a veszélyes állapotra való tekintettel: félő volt, hogy a beszakadó tetőszerkezetről a 

hó a csarnok ablakain át a játéktérbe zúdulna - ezzel az ott tartózkodók biztonságát veszélyeztetve.2015. január 28-án egy 

statikus szakértő megvizsgálta a károsodott szerkezetet, és a rajta lévő hómennyiség eltávolítását, a szerkezet ideiglenes 

aládúcolását-megerősítését, valamint a helyreállítás módjának azonnali megterveztetését írta elő szakvéleményben.Az előírt 

ideiglenes megtámasztást, dúcolást a VE Pannon Kft. (anno a sportcsarnok nyílászáró-cseréjének kivitelezője) saját költségén 

elvégezte, a szerkezetet megtámasztotta. 2015. január 29-én az elkészült dúcolást-megtámasztást a statikus nyilatkozatban 

véleményezte: a szerkezet stabilitása elfogadhatóvá vált, megszűnt az élet és vagyonbiztonságot, valamint a használhatóságot 

veszélyeztető állapot. A megerősítést követően a katasztrófavédelem (helyi civilek segítségével) megtisztította a tetőfelületet a 

jelentős hómennyiségtől.A keletkezett károk rendezésére, a féltető megerősítésére vis maior típusú pályázati támogatás 

használható fel. E pályázatot - kormányrendeletben meghatározottak szerint - a káreseményt követő 7 napon belül be kell 

nyújtani az illetékes szervhez, mely pályázat benyújtásra került10 %-os önerő vállalásával. A pályázat benyújtásához szükséges 

mellékletek között - többek közt-részletes tartószerkezeti szakértői vélemény, valamint tartószerkezeti megerősítési terv és 

költségvetési kiírás is szerepel.Fekete Krisztián statikus, építőmérnök (FF Statika Hungary Építőmérnöki Kft.) árajánlatot adott 

a fenti tételek és a megadott határidőn belül való elkészítésére (bruttó 215.900,- Ft). Hivatalunk - tekintetbe véve a szűkös 

határidőt - elfogadta az árajánlatot. A terv időközben elkészült. 2015. január 30-án tartott helyszíni szemle keretén belül 

(jelenlévők többek között: illetékes építésfelügyeleti hatóság képviselői, polgármester, jegyző, statikus-tervező, építésügyi 

ügyintéző) az alábbi megállapítások és további teendők kerültek megállapításra: 

http://www.mob.hu/zsivotzky-gyula-sportcsarnok-nevado-unnepseg-kisberen


 A sportcsarnok használatának tilalmát a Komáromi Járási Építésügyi Hivatal (építésfelügyelet) oldja fel, figyelembe 

véve a statikus szakértő nyilatkozatát. 

 Az építésfelügyelet jókarbantartási kötelezést ír elő Kisbér Város Önkormányzatának a tárgyi tetőszerkezet 

megerősítésére vonatkozólag (előreláthatólag a megállapított határidő 6 hónap lesz), valamint építési engedély iránti 

kérelem benyújtását írja elő a statikus szakértői véleményben rögzítettek alapján. 

A fent említett tilalom-feloldás, valamint jókarbantartási felhívás - a helyszíni egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően – 

megérkezett, a jókarbantartás teljesítésére 3 hónapos határidőt kaptunk. A képviselő-testületegyhangúlagtudomásul vette a 

Zsivótzky Gyula Sportcsarnok tetőszerkezetének károsodásával kapcsolatban eddig megtett intézkedéseket és a tetőszerkezet 

helyreállításához szükséges további intézkedések megtételére, ajánlatok bekérésére és szerződéskötésekre a város 

polgármesterét felhatalmazza. 

 

12. Napirendi pont :Útfelújítások (Véncser -Újszőlő, Szent János tér). 

a ) Véncser-dűlő és az Újszőlő utca :A képviselő-testület 2014. decemberi ülésén tárgyalta Törzsök Attila Véncser-dűlő és az 

Újszőlő utca felújítására adott összesen bruttó 220.000,- Ft. összegű ajánlatát. A képviselő-testületdöntése alapján csak a 

gréderezést rendeltük meg bruttó 75.000,- Ft. összegben. A vállalkozó már decemberi ajánlatában is jelezte, hogy csak 

gréderezéssel az utcákban található kátyúk nem temethetők be, annak helyreállításához murvára is szükség van.A bejáráson 

megállapításra került, hogy csak gréderezéssel nem javítható az utca, több helyütt akkora kátyúk vannak, hogy azt saját 

anyagából nem lehet visszadolgozni,árok kialakítására nincs lehetőséget, de a házak előtti szakaszok kivételével az útpadka 

magasságából lehetne levenni és utat lehetne biztosítani a víz lefolyásának, így a felújított út élettartamát meg lehetne 

növelni.Az útpadka magasságának lehetőség szerinti csökkentésére és a kátyúk megszűntetésére murvázással bruttó 552.000,- 

Ft. összegű ajánlatot adott Törzsök Úr. Sinkovicz Zoltán kérdésére, mely szerint az 552.000,- forintos ajánlat tartalmazza e a 

75.000,- forintos gréderezést is, a hivatal válaszában elmondta, hogy a két tétel összeadódik. A polgármester azt javasolja, hogy 

mivel a tavasszal mindenképpen szeretnék mart aszfalttal felújítani az utcákat, egyenlőre csak a gréderezést rendeljék meg. 

Dákai József szintén ezt javasolta. A testület egyhangúlag a gléderezést fogadta el és utasította a hivatalt a mart aszfalttal 

történő felújítás előkészítésére. 

b.) Szent-János tér :Lakossági kérést kapott a testület a Szent János téren található 4 db ingatlan úttestről való 

megközelítésének rendezése kapcsán. Az ingatlanok a Szent János téri út mellett található zöldterület mögött helyezkednek el, 

szilárd burkolattal rendelkező bekötés hozzájuk nincs, sezen lehetőség kiépítését kérték. A helyszínt megvizsgálva 

megállapítható, hogy az ingatlanok valóban nem rendelkeznek szilárd burkolatú bekötéssel, az ingatlanokat több, a zöld 

övezetet átvágó „út” köti az úttesthez. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a jelenlegi közlekedési viszonyokat 

meg kell vizsgálni, figyelemmel arra, hogy a zöldterület egységét minél kevésbé bontsák meg és a város utcáinak útburkolat 

felmérése után lehet az útszakasz burkolásáról dönteti, akár a „Párizs-dombra” kivezető út javításával együtt.  

 

13. Napirendi pont :Csapadékvíz elvezetés tervezési ajánlatok. 

A képviselő-testületi ülések vissza-visszatérő napirendje a csapadékvíz-elvezetési problémák miatt érkező lakossági 

bejelentések, ezért a képviselő-testület 2014. szeptemberi határozatában döntött arról, hogy Kisbér, valamint Hánta 

településrész csapadékvíz-elvezetéséi problémáiról átfogó felülvizsgálatot készíttet a meglévő dokumentációk tükrében. A 

testületi döntés alapján ajánlatok lettek bekérve a település meglévő vízelvezető rendszereinek állapotfelmérésére, 

felülvizsgálatára, a vízelvezetési problémák megoldására javaslatok kidolgozására, átfogó csapadékvíz-elvezetési engedélyezési 

terv készítésére, ütemezési javaslat készítésére és a kivitelezés költségeinek becslésére. Az ajánlat kérésekre a CityTerv 

Mérnökiroda Kft. és a Partner Mérnöki Iroda Kft. tett ajánlatot.A GMJ bizottság a fenti két ajánlatot megvitatta és nem 

javasolja a testültnek az ajánlatok elfogadását. A vízelvezetési problémákat közmunka program keretében javasolja megoldani. 

Szőgyényi Attila a munkák során a szintezésre felajánlotta a segítségét. Dákai József javasolta, hogy Szőgyényi Attila írásban 

adja be ajánlatát a felajánlott segítségre. A képviselő-testületegyhangúlag úgy döntött, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer 

megtervezésére és a városi csapadékvíz-elvezető rendszer állapotának felmérésének elkészítésére adott ajánlatokkal nem kíván 

élni. A vízelvezetési problémákat közmunka program keretében kívánja megoldani Szőgyényi Attila szintezésre felajánlott 

segítségének igénybevétele mellett, azzal a kiegészítéssel, hogy Szőgyényi Attila írásban adja be felajánlásának ajánlatát. 

 

14. Napirendi pont :Értékbecslésre ajánlatok. 

Kisbér Város Önkormányzata tárgyalásokat folytat több önkormányzati ingatlan értékesítése kapcsán is, mely tárgyalások a 

szerződések aláírásához közelednek. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdés értelmében 

nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Ezen törvényi előírásnak 

való megfelelés jegyében értékeltetni kívánja a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek (korábban 

Vértes Volán Zrt.) eladni kívánt autóbusz-pályaudvart (1640/3 hrsz.) és a „Pajtai-dülőben” Horváth Lajosnak értékesíteni 

tervezett 1,5 ha nagyságú területet (0129/8 hrsz.). Az értékbecslésre két ajánlat érkezett. A Koving Ingatlanközvetítés és 

Értékbecslés a két ingatlan értékbecslésére bruttó 40.000,- (22.000,-ft.+18.000,- ft) forintos ajánlatot tett. A másik ajánlattevő a 

Malomsoki Ingatlanközvetítés és Értékbecslés bruttó 100.000,- (50.000,.ft.+50.000,-ft.) forintos ajánlatot tett. A képviselő-

testület vita nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy a kisbéri 0129/8 hrsz. és a 1640/3 hrsz. alatti ingatlanok értékbecslésére a 

KOVING Ingatlanközvetítés és Értékbecslés bruttó 40.000,- Ft. összegű ajánlatát fogadja el és felhatalmazza a város 

polgármesterét az értékbecslések megrendelésére. 

 

15. Napirendi pont :Pulai-ér feliszapolódása. 

A külterületi vízfolyásainkat kezelő Komáromi Vizitársulat levélben tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a Pulai-ér 

(0213 hrsz.) 400 fm-en nagymértékben feliszapolódott és ezzel gátolja a víz szabad lefolyását. A vízfolyás településünket 



elhagyva Ete közigazgatási területén halad tovább és azon szakaszán is hasonló feliszapolódás tapasztalható. Tekintettel arra, 

hogy az önkormányzatnak szakszemélyzet nem áll rendelkezésére a medertisztítási munkák elvégzéséhez, a Komáromi Vizi 

társulattól kértünk ajánlatot a feladat ellátására. A Vizi társulat előreláthatólag 30 óra alatt tudja a munkát elvégezni. Óradíjuk                      

8.200,- Ft.+Áfa/óra. Becslésük szerint 2 óra műszaki vezetésre lesz szükség, melynekdíja  4.200,- Ft.+Áfa/óra. Tehát 

mindösszesen bruttó 323.088,- Ft.-ra becsülik a rekonstrukció költségét. Az elvégzett munkáról a számla a ténylegesen 

ledolgozott és leigazolt munkaórák után kerül kiállításra. A díj nem tartalmazza az esetleges közműegyeztetéseket. A képviselő-

testület egyhangúlag elfogadta a Pulai-ér feliszapolódásának megszüntetésére a Komáromi Vizitársulattól érkezett ajánlatot. A 

munkálatok megkezdésének időpontját Ete Község Önkormányzatával egyeztetni szükséges. Utasította a Polgármesteri Hivatalt 

a rekonstrukció elvégzésére vonatkozó szerződés előkészítésére és felhatalmazta a város polgármesterét a fenti feltételeket 

tartalmazó szerződés aláírására. 

 

16. Napirendi pont :Kültéri pad beszerzés. 

A tavasz és a jó idő közeledtével felmerült annak az igénye, hogy közterületeinkre új padok kerüljenek kihelyezésre a meglévők 

mellé. A Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola vállalná a padokhoz szükséges 

faanyagok elkészítését és összeszerelését kb. bruttó 7.551,- Ft./db áron, melyhez a betonlábak legyártását a Lábatlani 

Vasbetonipari Zrt. készítené 7.060,- Ft./db+áfa díjon. A lábak leszállítását a Bádog Center Kft. vállalná térítésmentesen. Tehát 

1 db pad előállítási költsége a faanyag árával együtt kb. bruttó 25.483,- Ft. lenne. Akitől korábban az önkormányzat 

utcabútorokat rendelt, a padok árai 2014-ben bruttó 41.500,- Ft./db-tól kezdődtek.Közterületeinkre kb. 20 db új padra lenne 

szükség, mely padok beszerzését a bizottság támogatja, de javasolja, hogy az adott környezetbe illő padokat szerezzenek be. 

Sinkovicz Zoltán azt javasolta, hogy a Szociális, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a következő testületi ülésre készítse elő, hogy 

hány környezetbe illő padot és hová kíván tenni a felmerülő költségekkel együtt. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

17. Napirendi pont :Sunday Crew kérelme. 

A SUNDAY Crew (kisbéri és környékbeli BMX-esek, gördeszkások, extrém rolleresek), 14-20 év közötti fiatalokból álló 9 fős 

csapat azzal kereste meg a polgármestert, hogy sportoláshoz, gyakorláshoz kérne arra alkalmas helyet, továbbá a szükséges 

akadályok beszerzéséhez kéri a testület segítségét. A fiatalok eddig az utcákon, parkolókban gyakoroltak, mert legközelebb erre 

alkalmas pálya Székesfehérváron vagy Győrben található. A parkolók nem ezen használati célnak lettek kialakítva, így nagyon 

balesetveszélyesek. A SUNDAY Crew a „Gamma” játszótéren található betonos pályát alkalmasnak látja gyakorlóhely 

kialakítására, azonban a szükséges akadályok beszerzéséhez segítségünket kéri. A pálya kialakításához szükséges elemek ára 

400.000,- Ft-tól, egy komplett pálya pedig  3,7 millió forintnál kezdődnek. A SUNDAY Crew által megadott műszaki leírások 

alapján elkészített pályaelemekre tanúsítványt  kell kérni, utána lehet őket használni. A pályázati lehetőségek között nem  

található olyan amelyből a pályakialakítás díjának legalább egy részét lehetne fedezni.  Ha az önkormányzat kialakítja és 

üzemelteti a pályát, akkor a pályán elszenvedett sérülésekért vállalnia kell a felelősséget és az elemek karbantartását és a 

folyamatos állapot nyomon követését is kell biztosítania. A polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a fiatalok szándékát 

helyesnek és támogatandónak tartja, a terület biztosításáról lehet további tárgyalásokat folytatni, de ekkora anyagi terhet és 

felelősséget egyenlőre nem tud vállalni a város. Javasolta, hogy az érintettek alakítsanak bejegyzett civil szervezetet, hogy 

pályázni lehessen a szükséges akadályok beszerzésére valamint a pálya fenntartására és működésének biztosítására. A testület a 

polgármester javaslatát egyhangúlag elfogadta. 

 

18. Napirendi pont :Támogatási kérelmek. 

Két szervezet, a Győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Alapítványa és a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom 

Megyei Egyesülete fordult támogatási kérelemmel az önkormányzathoz. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a döntést 

elnapolja és a város 2015 évi költségvetésének végleges elfogadás után tér vissza  a kérelmek elbírálására. 

 

19. Napirendi pont :Közterület használat. 

Stehenics Sándor, 9025 Győr, Vámbéry Á. u. 15. szám alatti lakos, vállalkozó 2015. április 1-től 2015. szeptember 30-ig 

szeretne Kisbér, Kossuth L. u. 7. előtti zöld területen, 6 m
2 

nagyságú területen zöldség-gyümölcsöt árusítani. Itt egy 

zártszelvényből álló, fa burkolattal borított, piaci sátorhoz hasonló, mozgatható standról árusítana és kéri a közterületi 

használati engedély kiadását. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a pénzügyi bizottság javaslatát és a helyi vállalkozók 

védelmében nem támogatja az engedély kiadását. 

 

20. Napirendi pont : Tájékoztatók. 

a./ Világzászló Stúdió megkeresése : A cég az egész országra kiterjedő „Egy az ország egy a jelszó, Magyar házon legyen 

zászló” programjáról küldött tájékoztatást, melynek célja, hogy a falvak, városok lakóépületeire minél több zászló kerüljön ki. 

A testület a pénzügyi bizottság javaslatára egyhangúlag úgy döntött, hogy egyenlőre 50 db. zászlót rendel a város 

frekventáltabb helyeire és felméri a lakossági igényeket. 

b./ Kisbéri Bánki – Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola beszámolója : 

A testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. A beszámoló a jelen beszámoló mellékleteként olvasható. 

c./ Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatója :A településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző Vertikál Nonprofit Zrt. 

levélben tájékoztatta a polgármestert a 2015. január 01-től hatályos hulladékgazdálkodással kapcsolatos változásokról.A 

jogszabályi előírásoknak (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet) megfelelően az idei évtől házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtési rendszert vezetnek be a szelektív szigetek mellé, majd a szigetek számának csökkentését, gyűjtőponttá 

alakítását tervezik. 2015 márciusától havi egy alkalommal háztól szállítják el az átlátszó zsákokban kihelyezett műanyag, fém 



és papír hulladékot korlátlan mennyiségben. A lakosságot a szolgáltató tájékoztatja a változásokról. A testület egyhangúlag 

elfogadta a tájékoztatót. 

d./ Paska Gyula tájékoztatója :Paska Gyula helyi vállalkozó végzi a kisbéri Batthyány kastély, a Kiskastély, Lovarda, 

voltszakorvosi rendelő, Pékház, valamint a gyermekorvosi rendelő, Volán pályaudvar épületeivonatkozásában a vagyonvédelmi 

feladatokat, nyitja és zárja a buszmegálló utas váróját és ajátszóteret.A feladatellátásuk közben tapasztaltakról jelentést tették, 

melyben a kastély ésLovarda közti közterületen megakadályozott inzultálásról, károkozások megelőzéséről, aLovarda és Istálló 

épületei közti térvilágítás működési hiányosságairól és a játszótér kerítésében tettrongálásról és annak helyreállításáról 

tájékoztat, mely helyreállítást különösen köszöni a testület. A jelentésből jól látszik, hogy értékeink megóvásához 

elengedhetetlen a folyamatos őrzés. A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 

e./ Őszi Napfény Idősek Otthona átszervezése : Az Őszi Napfény Idősek Otthona jelenleg a Kisbéri Többcélú Kistérségi 

Társulás fenntartásában működik. Igényjelentkezett arra, hogy vizsgálja meg a testület az intézmény visszahelyezésének 

feltételeit az önkormányzathoz.Az intézményvezető által jelzett probléma az intézmény felújítására benyújtott pályázat miatt 

adódott, mely szerint amegvalósítani kívánt beruházásra a Társulás nyújtott be pályázatot, mely forráshiány miatt nem 

részesülttámogatásban, de tartaléklistára került.Az intézmény áthelyezésének napját célszerű forduló napra tervezni (július 1. v. 

január 1.)Az áthelyezés időpontjáról több hónappal a kitűzött nap előtt kell dönteni az engedélyek beszerzéséhez szükséges idő 

miatt. Az ettől függetlenül végrehajtandó feladatokhoz kapcsolódó javaslatokat, mely leginkább a pénzügyi-, 

számvitelifeladatok megoldására korlátozódik az intézményvezetővel még egyeztetni kell. 

f./ Tájékoztató a fakivágásokról: Dr. DörnyeiVendel jegyző részletes jogi és gyakorlati tájékoztatást adott a fakivágások 

folyamatáról, mely tájékoztatás jelen beszámolóban a 4. számú mellékletben olvasható. A testület egyhangúlag úgy döntött, 

hogy felhatalmazza a polgármestert a beszámolóban leírt fakivágási folyamatok elindítására, szakértői nyilatkozatok 

beszerzésére. Ezek megléte esetén egy rendkívüli testületi ülésen dönt a testület véglegesen, mely fákat kell kivágni illetve 

áthelyezni. 

 

21. Napirendi pont :Egyebek 

a / Kisbéri Gyöngyszem Óvoda nyári zárva tartása : A testület egyhangúlag elfogadta az óvoda vezetőjének a nyári 

karbantartási, felújítási munkálatok miatti zárva tartási időpontjait.E szerint Kisbéren 2015. július 6. - 2015. július 31. (4 hét) 

között az óvoda zárva lesz. Nyitás: 2015. augusztus 3.-án.2015. július 6-17. között a hántai csoport fogadja - igény szerint - a 

kisbéri gyerekeket.Hántán 2015. július 20. - 2015. augusztus 14. (4 hét) között ez az óvoda zárva lesz.Nyitás: 2015. augusztus 

17.-én.2015. augusztus 3-14. között a kisbéri óvoda fogadja – igény szerint a hántai gyerekeket. 

b / Kisbéri Rendőrkapitányság kérelme :Azzal a kéréssel fordult a rendőrség az önkormányzathoz, hogy lehetőségeihez képest 

anyagilag támogassa a közterületi többletszolgálat finanszírozását. 

 

A nyilvános ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület (bérlakás kiutalása, tűzifa, feladat-ellátási 

szerződés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.számú melléklet a beszámolóhoz 

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról 
 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) 

pontjában és (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 58/B. § (2) 

bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) 

bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a szociális biztonság 

megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások 

formáit, valamint az érvényesítés garanciáit. 

 

2. § A rendelet 24. §-a és 26. §-a szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásra, annak igénybevételére, 

valamint a fizetendő térítési díjra vonatkozó szabály hatálya Kisbér, Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonysárkány, 

Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Ete, Kerékteleki, Réde, Súr, Tárkány és Vérteskethely 

Községek közigazgatási területére terjed ki. 

 

2. Eljárási rendelkezések 

 

3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmeket - az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltak alapján - Kisbéren a Városi Polgármesteri Hivatalban, illetve Hántán, a városrészi kirendeltségen lehet 

benyújtani. A szociális alapszolgáltatásokkal és a gyermekjóléti alapellátásokkal kapcsolatos kérelmeket a 

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. 

 

4. § A kérelmek benyújtása kizárólag írásban történhet, az e rendelet mellékletei szerinti 

formanyomtatványokon. 

 

5. § A szociális ellátások igénylését a Városi Polgármesteri Hivatalban elektronikus úton nem lehet intézni. 

 

6. § A támogatás kifizetése bankszámlára utalással, vagy postai utalással, vagy a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárában történő kifizetéssel történik, ha az adott ellátást e rendelet másképp nem szabályozza. 

 

II. FEJEZET 

 

Pénzbeli ellátások 

 

7. § (1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, szociális rászorultság esetén, havi 

rendszerességgel, a jogosult számára települési támogatást nyújt: 

 a)a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

 b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolást, gondozást végző személy részére, 

 c) a gyógyszerkiadások viseléséhez. 

 



(2) A Képviselő-testület a 7. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti települési támogatás megállapítását a 

polgármesterre ruházza át. 

 

8. § (1) Nem állapítható meg a 7. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti települési támogatás annak, aki a 2015. 

március 1-ét megelőzően hatályos Szt. szerinti lakásfenntartási támogatásban, vagy méltányossági 

közgyógyellátásban részesül március 1-ét követően. 

 

(2) Az e rendelet 7. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti települési támogatás egyéb feltétele, hogy a kérelem 

benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles gondoskodni lakókörnyezetének rendezettségéről, vagyis: 

a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt: épület) rendeltetésszerű használatáról, 

b) az épülethez tartozó udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ingatlanon esetlegesen található 

szemét és más hulladék eltávolításáról, 

c) zárt rendszerű udvari illemhely kialakításáról, azon épület vonatkozásában ahol nem biztosított a 

települési szennyvízcsatornára történő csatlakozás, 

d) az épülethez tartozó kert gondozásáról, műveléséről, 

e) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és 

f) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról. 

 

(3) A lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzése környezettanulmány keretében ellenőrzésre kerül. 

Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg a lakókörnyezet, a polgármester 10 

napos határidő kitűzésével és az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével, felszólítja a kérelmezőt. Ha 

a kérelmező, vagy jogosult a feltételeknek a felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy a kérelem elutasításra, 

vagy a megállapított támogatás megszüntetésre kerül. 

 

(4) A 7. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint megállapított települési támogatás és a 18. § (1) bekezdés a) 

pontja szerint megállapított rendkívüli települési támogatás felhasználását ellenőrizheti a polgármester. A 

felszólításra, a jogosultnak igazolnia kell a megállapító határozatban lévő havi, vagy egyszeri támogatás 

célirányú felhasználását: 

a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében, az előző havi víz-, villany-, gázdíj vagy lakbér 

befizetését igazoló csekket, vagy bankszámlakivonatot. Előre töltős mérőkészülék esetében a feltöltésről 

szóló igazolást. 

b) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében, az előző havi gyógyszerek 

kiváltásakor kapott nyugtát. 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti települési támogatásról szóló megállapító határozatban figyelmeztetni kell a 

jogosultat az igazolásra alkalmas bizonylatok megőrzésére. 

 

3. Települési támogatás 

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

 

9. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (továbbiakban: 

lakhatási támogatás) iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

(2) A lakhatási támogatás megállapításához mellékelni kell a háztartás tagjai, előző havi jövedelmének hitelt 

érdemlő igazolását (munkáltatói jövedelemigazolás, vagy részletes bérlap, a nyugdíjfolyósító megállapító 

határozata, vagy tárgyévi összegről értesítő levél stb.). 

 

10. § (1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az 50.000. forintot, egyedül élő esetén a 70.000. forintot. Az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének 

hányadosával. 

 

(1a) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási 

szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma: 1,0; 



b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9; 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma: 0,8; 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként: 0,8; 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként: 0,7. 

(1b) A háztartásnak az a tagja, aki 

a) magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) egyedülállóként nevelő szülő (ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt), 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(2) A lakhatási támogatás havi összege, egyedül élő esetén 2.500. forint, a háztartásban minden továbbiszemély 

után 300 forinttal növekszik. A támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a kérelmező 

számára átutalni. 

 

(3) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően egy év időtartamra kell 

megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség. 

 

(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 

személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói 

határozattal megosztott lakás lakrészeit. Ez utóbbiakat okirattal igazolni kell. 

 

(5) Lakhatási támogatást ugyanazon személy csak egy lakásra igényelhet. 

 

11. § (1) A lakhatási támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, vagy a 10 § (1) bekezdésében megjelölt 

jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a lakhatási támogatást a változás hónapjának utolsó napjával kell 

megszüntetni. A lakhatási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban 

együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben 

veheti fel. Egyéb esetekben a hagyatéki leltárba kerül felvételre, és a törvényes örökösök részére kell kifizetni. 

 

4. Települési támogatás 

a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának az ápolást, gondozást végző személy részére 

 

12. § (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolást, gondozást végző személy részére 

települési támogatás (továbbiakban: ápolási támogatás) iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

(2) Az ápolási támogatás megállapításához mellékelni kell 

a)a család jövedelmének előző havi, hitelt érdemlő igazolását (munkáltatói jövedelemigazolás, vagy 

részletes bérlap, a nyugdíjfolyósító megállapító határozata, vagy tárgyévi összegről értesítő levél stb.), 

b) a háziorvos 3. melléklet szerinti igazolását arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós 

 gondozásra szorul. Tartósan beteg az a személy, aki előre láthatólag három hónapnál hosszabb 

időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 

 

13. § (1) Ápolási támogatásra jogosult a következő hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az 

egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogdó- a mostoha- és a 

nevelőszülő és a testvér; az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a 

testvér házastársa. 

 

(2) Ápolási támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az 57.000. forintot, egyedül álló esetén a 70.000. forintot. 

 

(3) Az ápolási támogatás havi összege 20.000. forint. A támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. 

napjáig kell a kérelmező számára átutalni. 



 

(4) Az ápolási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően egy év időtartamra kell 

megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség. 

 

(5) Az ápolási támogatás ugyanazon ápoltra csak egy jogosultnak állapítható meg. 

 

(6) Az ápolási támogatást ugyanazon személy csak egy ápoltra igényelheti. 

 

14. § (1) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha 

a)a járási hivatal által megállapított, az Szt. 43. §-a szerinti, vagy 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási 

díjban részesül, vagy 

b) rendszeres pénzellátásban részesül, vagy 

c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, vagy 

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát 

meghaladja. 

e) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó 

vagy bentlakásos szociális intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, 

illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. 

 

(2) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, vagy 

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy 

c) az ápolt személy meghal, vagy 

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott, vagy 

e) a 13. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében megjelölt jogosultságot kizáró körülmény 

következik be. 

 

(3) A (2) bekezdésben megjelölt esetekben az ápolási támogatást a változás hónapjának utolsó napjával kell 

megszüntetni. Az ápolási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban 

együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben 

veheti fel. Egyéb esetekben a hagyatéki leltárba kerül felvételre, és a törvényes örökösök részére kell kifizetni. 

 

5. Települési támogatás 

a gyógyszerkiadások viseléséhez 

 

15. § (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (továbbiakban: 

gyógyszertámogatás) iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

(2) A gyógyszertámogatás megállapításához mellékelni kell 

a)a család jövedelmének, előző havi hitelt érdemlő igazolását (munkáltatói jövedelemigazolás, vagy 

részletes bérlap, a nyugdíjfolyósító megállapító határozata, vagy tárgyévi összegről értesítő levél stb.), 

b) a háziorvos 5. melléklet szerinti igazolását a kérelmező havi rendszerességgel szedett gyógyszereinek 

költségéről. 

 

(3) A havi gyógyszerköltség igazolásánál, a társadalombiztosító által támogatott életmentő gyógyszereknek, a 

beteg által fizetendő összegét kell figyelembe venni. Rendszeres gyógyszerköltségnek minősül, ha a beteg, 

előre láthatólag, 6 hónapnál hosszabb időtartamban kényszerül, az orvosa által felírt gyógyszerek szedésére. 

 

16. § (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az 50.000. forintot, egyedül élő esetén a 65.000. forintot, valamint a havi, 

rendszeresgyógyszerköltsége meghaladja a 6.000. forintot. 

 

(2) A gyógyszertámogatás havi összege 6.000. forint. A támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. 

napjáig kell a kérelmező számára átutalni. 

 



(3) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően egy év időtartamra kell 

megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség. 

 

17. § (1) Nem jogosult gyógyszertámogatásra a kérelmező, ha a járási hivatal által megállapított, az Szt. 49. §-

ától 52. §-áig szabályozott közgyógyellátásban részesül. 

 

(2) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy meghal, vagy a 16. § (1) 

bekezdésében megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

 

(3) A (2) bekezdésben megjelölt esetekben a gyógyszertámogatást a változás hónapjának utolsó napjával kell 

megszüntetni. A gyógyszertámogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban 

együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben 

veheti fel. Egyéb esetekben a hagyatéki leltárba kerül felvételre, és a törvényes örökösök részére kell kifizetni. 

 

6. Rendkívüli települési támogatás 

 

18. § (1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

rendkívüli települési támogatást (továbbiakban: rendkívüli támogatás) nyújt: 

a) rendkívüli élethelyzethez; 

b) temetési költségek viseléséhez. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendkívüli támogatás megállapítását a Szociális, 

Kulturális, Ifjúsági Bizottságra ruházza át, Hánta településrészen lakóhellyel, valamint tartózkodási hellyel 

rendelkező kérelmező vonatkozásában a Hánta Bizottságra ruházza át. 

 

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli támogatás megállapítását a polgármesterre 

ruházza át. 

 

19. § (1) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

(2) A rendkívüli támogatás megállapításához mellékelni kell 

a)a család előző havi jövedelmének hitelt érdemlő igazolását (munkáltatói jövedelemigazolás, vagy 

részletes bérlap, a nyugdíjfolyósító megállapító határozata, vagy tárgyévi összegről értesítő levél stb.), 

b) a rendkívüli élethelyzetről igazolást, 

c) temetési költségek viseléséhez az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a 

kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát. 

 

(3) Hivatalból indult rendkívüli támogatás feltétele, az érintett személy lakó-, vagy tartózkodási helyén végzett 

környezettanulmány. A környezettanulmány térjen ki a támogatásban érintett személy jövedelmi viszonyaira, 

havi rendszeres kiadásaira, életszínvonalára, lakáskörülménye rendezettségére. 

 

20. § (1) Rendkívüli élethelyzethez nyújtott rendkívüli támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 40.000. forintot, egyedül élő esetén a 48.000. forintot. 

 

(2) A temetési költségek viseléséhez nyújtott rendkívüli támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a57.000. forintot, egyedül élő esetén a 85.000. forintot. 

 

(3) A rendkívüli támogatás egyszeri hozzájárulás azoknak, akik anyagi segítségre szorulnak. Nem állapítható 

meg a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói számára az ugyanazon rendkívüli 

élethelyzetre, vagy létfenntartási gondra való hivatkozással, 90 napon belül ismételten benyújtott kérelemre, 

kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén. 

 

(4) A temetési költségek viseléséhez igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet, az elhalálozás 

napjától számított 60 napon belül nyújthatja be az eltemettető kérelmező. 

 



(5) A rendkívüli támogatás folyósítása a kérelmező bankszámlájára történő utalással, vagy a házipénztárban 

történő kifizetéssel történik, a megállapítást követő 5 napon belül. 

 

(6) A temetési költségek viseléséhez nyújtott rendkívüli támogatás összege 30.000. forint. 

 

(7) A temetési költségek viseléséhez nyújtott rendkívüli támogatás nem állapítható meg annak a személynek, 

aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

 

(8) A temetési költségek viseléséhez megállapított rendkívüli támogatás megállapításának, vagy elutasításának 

tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a kérelmező részére vissza 

kell juttatni. 

 

III. FEJEZET 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

7. Köztemetés 

 

21. § (1) A köztemetés iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

(2) A köztemetés megállapításához mellékelni kell 

a) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának és halott vizsgálati bizonyítványának a másolatát, 

b) a család jövedelmének, előző havi hitelt érdemlő igazolását (munkáltatói jövedelemigazolás, vagy 

részletes bérlap, a nyugdíjfolyósító megállapító határozata, vagy tárgyévi összegről értesítő levél stb.), 

 

(3) Kisbér városában a megállapított legolcsóbb temetési forma hamvasztásos, ezért a közköltségen történő 

eltemettetés hamvasztásos temetés formában történik. 

 

(4) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közköltségen történő eltemettetésről való 

gondoskodás megállapítását a polgármesterre ruházza át. 

 

Szociális szolgáltatások 

 

22. § Az intézményi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új díjat - a szociális ellátásért fizetendő 

személyi térítési díj alapjaként - a megállapítást követő hónap első napjától kell figyelembe venni. 

 

8. Étkeztetés 

 

23. § (1) Az étkeztetést a rászorult kérelme alapján az önkormányzat biztosítja. Az ellátások igénybevétele, 

illetve megszüntetése iránti kérelmet az önkormányzatnál kell benyújtani. A kérelem előterjeszthető szóban és 

írásban egyaránt. 

 

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdésében megállapított feltételek fennállása esetén az önkormányzat étkeztetést nyújt 

minden jogosultnak, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 

a) betöltötte 65. életévét, 

b) egészségi állapota alapján rászorult, 

c) fogyatékos, pszichiátriai betegségben szenved, 

d) szenvedélybeteg, 

e) hajléktalan. 

 

(3) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, 

hogy 65. életévét betöltötte. 

 

(4) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos / kezelőorvos igazolása 

szerint önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen gondoskodni nem tud. 

 



(5) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és a 

fogyatékosságot igazoló okmányt csatolja. 

 

(6) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a 

szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni. 

 

(7) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 

rendelkezik. 

 

9. Házi segítségnyújtás 

 

24. § A házi segítségnyújtást a rászorult írásbeli kérelme alapján a Kisbéri Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény tevékenységi körében biztosítja az önkormányzat. A házi 

segítségnyújtás igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet a Kisbéri Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Alapellátási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. 

 

10. Családsegítés 

 

25. § Kisbér Város Önkormányzata a családsegítést a kistérségi társulás formájában működő Alapellátási 

Központ működésével biztosítja. 

 

11. Nappali ellátás 

 

26. § (1) A Képviselő-testület a nappali ellátást a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 

Központ révén biztosítja. 

 

(2) A nappali ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapellátási Központ vezetőjénél lehet benyújtani. 

 

(3) A térítési díjat a 8. melléklet1) pontja tartalmazza. 

 

27. § Az alapszolgáltatás keretében biztosított étkeztetést, valamint a gyermekvédelmi alapellátás körébe 

tartozó, átmeneti ellátást biztosító családok átmeneti otthona szolgáltatásait igénybevevő térítési díjat fizet. A 

fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. 

 

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK 

 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

 

12. Idősek Otthona 

 

28. § (1) Az idősek otthonába történő elhelyezés iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell 

benyújtani. 

 

(2) Az önkormányzat fenti ellátásokon túlmenően biztosítja, hogy a rászorultak az állapotuknak megfelelően 

szociális intézményben elhelyezéshez jussanak. 

 

13. Szociálpolitikai Kerekasztal 

 

29. § Kisbér Város Önkormányzata által létrehozott szociális kerekasztalnak a következő szervek tagjai: 

a)a helyi általános iskola igazgatója, 

b) a helyi óvoda vezetője, 

c) a városi védőnő, 

d) a városi gyámhivatal vezetője, 

e) a Kisbéri Szociális Szolgáltató Központ munkatársai, 



f) az „Őszi Napfény” Idősek Otthona intézményvezetője, 

g) a Vöröskereszt Kisbéri Szervezetének vezetője, 

h) a Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Szervezetének vezetője, 

i) az egyházak képviselői, 

j) a Városi Rendőrkapitányság megbízott képviselője, 

k) Kisbér Város Önkormányzata képviseletében a mindenkori szociális irodavezető. 

 

IV. FEJEZET 

 

Gyermekjóléti alapellátások 

 

14. Gyermekjóléti Szolgálat 

 

30. § Kisbér Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a kistérségi formában működő Alapellátási 

Központ működésével biztosítja. 

 

15. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

31. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását Kisbér Város területén a napközi otthonos óvoda, az általános 

iskola napközije és menzája biztosítja. 

 

(2) A napközbeni ellátás iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki az 

intézmény szabályzatainak megfelelően dönt az ellátás biztosításáról. 

 

(3) A kérelemre igénybe vett ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 

9. melléklete tartalmazza. 

16. Családok átmeneti otthona 

 

32. § (1) Kisbér Város Önkormányzata az otthontalanná vált szülő és gyermeke átmeneti elhelyezését a 

családok átmeneti otthonában biztosítja. 

 

(2) A családok átmeneti otthonába történő elhelyezés iránti írásbeli kérelem az intézmény vezetőjénél nyújtható 

be. 

 

(3) A térítési díj havi összegét az ellátási szerződés aláírásával egy időben, de legkésőbb három napon belül egy 

összegben, előre kell megfizetni. 

 

(4) A térítési díj összegét napi térítési díj esetén az ellátási szerződés aláírásával egy időben, de legkésőbb 

három napon belül egy összegben, előre kell megfizetni. 

 

V. FEJEZET 

 

Záró rendelkezések 

 

33. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti: 

1. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet, 

2.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2011. (XII.8.) önkormányzati rendelet 

3.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2012. (II.9.) önkormányzati rendelet 

4.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2012. (III.20.) önkormányzati rendelet 

5.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2012. (IV.10.) önkormányzati rendelet 



6.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet 

7.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2012. (VII.12.) önkormányzati rendelet 

8.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelet 

9.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2013. (III.21.) önkormányzati rendelet 

10.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet 

11.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

12.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2014. (I.9.) önkormányzati rendelet 

13.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet 

14.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 

15.  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szól 

20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2015. (I.16.) önkormányzati rendelet 

 

 

Kisbér, 2015. február 13. 

 

 Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel 

 Polgármester jegyző 

 

Kihirdetés napja: 2015. február 14.    Dr. Dörnyei Vendel jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

T E L E P Ü L ÉS I   T Á M O G A T Á S   M E G Á L L A P Í T Á S Á H O Z 
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

 

1. Személyi adatok 
 

1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 
 

Neve:  
 

Születési neve:   
 

Anyja neve:   
 

Születési helye, ideje:   
 

Lakóhelye:   

 

Tartózkodási helye:   
 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni!) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -  -  
 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  
 

Támogatás kifizetése:  postai, vagy  banki utalás. Pénzintézet neve:   

Számlaszám  -  -  

 

1.2. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai(az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek): 
 

Neve és születési neve Születési helye és ideje Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

1.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

2.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

3.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

4.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

5.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

6.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

 



1.3. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett 

tagjai között van olyan személy: 
 

1.3.1. aki után vagy részére súlyos fogyatékosság, vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma:     __________ fő, 

1.3.2. aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma:  __________ fő, 

1.3.3. aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma:   __________ fő. 
 

2. Jövedelmi adatok 
 

 
A jövedelem típusa Kérelmező 

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

       

2. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

       

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

       

4. 
Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

       

5. 
Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem 
       

7. Fizetett tartásdíj összege 
       

8. Összes jövedelem 
       

 

*
A háztartás havi összjövedelme: _______________ Ft. Fogyasztási szerkezetet kifejező arányszám: ________  

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem: _______________ Ft. 
*
 (Az ügyintéző tölti ki!) 

 

3. Egyéb nyilatkozatok 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek, (megfelelő rész aláhúzandó) 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 Kijelentem, hogy a lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó 

 döntéselleni fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

Kelt: Kisbér, _________________________ 

 

 

______________________________ 

a kérelmező aláírása 



2. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

T E L E P Ü L ÉS I   T Á M O G A T Á S   M E G Á L L A P Í T Á S Á H O Z 
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolást, gondozást végző személy részére 

 

1. Az ápolást, gondozást végző személyre vonatkozó adatok 
 

1.1. Személyes adatok: 
 

Neve:  
 

Születési neve:   
 

Anyja neve:   
 

Születési helye, ideje:   
 

Lakóhelye:   

 

Tartózkodási helye:   
 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni!) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -  -  
 

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:   
 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  
 

Támogatás kifizetése:  postai, vagy  banki utalás. Pénzintézet neve:   

Számlaszám  -  -  

 

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 
 

Kijelentem, hogy 

- a)A járási hivatal által megállapított ápolási díjban nem részesülök ; 

- b) Rendszeres pénzellátásban nem részesülök ; 

- c)Nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok ; 

- d) Keresőtevékenységet: 

nem folytatok,  napi 4 órában folytatok,  otthonomban folytatok; 

- e) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó 

vagy bentlakásos szociális intézményi elhelyezésben nem részesül, nem tanulója közoktatási 

intézménynek, illetőleg nem hallgatója nappali tagozatos felsőoktatási intézménynek . 
 

2. Az ápolt, gondozott személyre vonatkozó adatok 
 

2.1. Személyes adatok: 
 

Neve:  
 

Születési neve:   
 

Anyja neve:   

 



Születési helye, ideje:   
 

Lakóhelye:   

 

Tartózkodási helye:   
 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni!) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -  -  
 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  

 

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat 
 

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási támogatást kérelmező 

hozzátartozóm végezze. 

 

 

_______________________________ 

az ápolt, gondozott személy aláírása 
 

3. Az ápolást, gondozást végző családjában élő közeli hozzátartozók 
 

Megjegyzés: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4 § (1) bekezdés d) 

pontja értelmében közeli hozzátartozó: 

- a házastárs, az élettárs; 

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; 

- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató tanulmányokat folytató; 

-  a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi 

nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek; 

- korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 

 

Neve és születési neve Születési helye és ideje Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

1.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

2.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

3.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

4.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

5.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

6.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 



4. Az ápolást, gondozást végző családjának jövedelmi adatai 
 

 
A jövedelem típusa Kérelmező 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

       

2. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

       

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

       

4. 
Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

       

5. 
Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem 
       

7. Fizetett tartásdíj összege 
       

8. Összes jövedelem 
       

*
 (Az ügyintéző tölti ki!) 

*
A család havi összjövedelme: _______________ Ft. Az egy főre jutó havi jövedelem: _______________ Ft.  

 

5. Egyéb nyilatkozatok 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek, (megfelelő rész aláhúzandó) 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 Kijelentem, hogy azápolási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó 

 döntéselleni fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

 

Kelt: Kisbér, _________________________ 

 

 

______________________________ 

a kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

I G A Z O L Á S   É S   S Z A K V É L E M É NY 
települési ápolási támogatás megállapításához 

 

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) 

 

I. Igazolom, hogy 
 

Neve:  
 

Születési neve:   
 

Anyja neve:   
 

Születési helye, ideje:   
 

Lakóhelye:   

 

Tartózkodási helye:   
 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni!) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -  -  

 

 

TARTÓSAN BETEG
*
 

 

 

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. 

 

 A gondozás várható időtartama: 
 

       3 hónapnál hosszabb, vagy 
 

       3 hónapnál rövidebb. 

 

 

 

Kelt: ________________________________ 

 

 

______________________________ 

a háziorvos aláírása 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

   
*
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, szociális és gyermekvédelmi ellátásokrólszóló 

…../2015. (II.13.) számú önkormányzati rendelete, 12. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében, tartósan beteg 

az a személy, aki előre láthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást 

igényel. 

 



4. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

T E L E P Ü L ÉS I   T Á M O G A T Á S   M E G Á L L A P Í T Á S Á H O Z 
a gyógyszerkiadások viseléséhez 

 

1. Személyi adatok 
 

1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 
 

Neve:  
 

Születési neve:   
 

Anyja neve:   
 

Születési helye, ideje:   
 

Lakóhelye:   

 

Tartózkodási helye:   
 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni!) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -  -  
 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  
 

Támogatás kifizetése:  postai, vagy  banki utalás. Pénzintézet neve:   

Számlaszám  -  -  

 

 

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat 

 

Kijelentem, hogy 

A járási hivatal által megállapított közgyógyellátásban nem részesülök ; 

 

 

2. A kérelmező családjábanélő közeli hozzátartozók 
 

 

Megjegyzés: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4 § (1) bekezdés d) 

pontja értelmében közeli hozzátartozó: 

- a házastárs, az élettárs; 

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; 

- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató tanulmányokat folytató; 

-  a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi 

nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek; 

- korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 

 

 



Neve és születési neve Születési helye és ideje Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

1.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

2.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

3.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

4.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

5.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

6.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

 

 

3. A kérelmező családjának jövedelmi adatai 
 

 

 
A jövedelem típusa Kérelmező 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

       

2. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

       

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

       

4. 
Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

       

5. 
Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem 
       

7. Fizetett tartásdíj összege 
       

8. Összes jövedelem 
       

 
*
 (Az ügyintéző tölti ki!) 

*
A család havi összjövedelme: _______________ Ft. Az egy főre jutó havi jövedelem: _______________ Ft.  

 

 



4. Egyéb nyilatkozatok 
 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek, (megfelelő rész aláhúzandó) 

b)a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Kijelentem, hogy a gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó 

 döntéselleni fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

 

Kelt: Kisbér, _________________________ 

 

 

______________________________ 

a kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

I G A Z O L Á S   É S   S Z A K V É L E M É NY 
települési gyógyszertámogatás megállapításához 

 

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) 

 

Igazolom, hogy 
 

Neve:  
 

Születési neve:   
 

Anyja neve:   
 

Születési helye, ideje:   
 

Lakóhelye:   

 

Tartózkodási helye:   
 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni!) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -  -  

 

6 HÓNAPNÁL HOSSZABB IDŐTARTAMBAN KÉNYSZERÜL 

GYÓGYSZEREK SZEDÉSÉRE 
 

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy havi gyógyszerköltsége: 

 

A társadalombiztosító által támogatott, havi 

rendszerességgel szedett gyógyszerek megnevezése: 

A felírt gyógyszer, 

beteg által fizetendő összege: 

1. Ft. 

2. Ft. 

3. Ft. 

4. Ft. 

5. Ft. 

6. Ft. 

7. Ft. 

8. Ft. 

Összesen: Ft. / hó 

 

 

 

Kelt: ________________________________ 

 

 

______________________________ 

a háziorvos aláírása 

 

 

P.H. 

 

 

 

 



6. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

R E N D K Í V Ü L I   T E L E P Ü L ÉS I   T Á M O G A T Á S 

M E G Á L LA P Í T Á S Á H O Z 
 

 

1. Személyi adatok 
 

 

1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 
 

Neve:  
 

Születési neve:   
 

Anyja neve:   
 

Születési helye, ideje:   
 

Lakóhelye:   

 

Tartózkodási helye:   
 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni!) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -  -  
 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  
 

Támogatás kifizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történő kifizetéssel történjen: vagy 

bankiutalásal: . Pénzintézet neve:   

Számlaszám  -  -  

 

 

1.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai: 

 

 

Megjegyzés: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4 § (1) bekezdés d) 

pontja értelmében közeli hozzátartozó: 

- a házastárs, az élettárs; 

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; 

- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató tanulmányokat folytató; 

-  a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi 

nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek; 

- korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 

 

 

 

 



Neve és születési neve Születési helye és ideje Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

1.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

2.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

3.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

4.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

5.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

6.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

 

 

2. A kérelmező családjának jövedelmi adatai 
 

 

 
A jövedelem típusa Kérelmező 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

       

2. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

       

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

       

4. 
Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

       

5. 
Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem 
       

7. Fizetett tartásdíj összege 
       

8. Összes jövedelem 
       

 
*
 (Az ügyintéző tölti ki!) 

*
A család havi összjövedelme: _______________ Ft. Az egy főre jutó havi jövedelem: _______________ Ft. 

 



3. A kérelem indoka 
 

 

 Halálesethez, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez. 

(Mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a kérelmező nevére kiállított eredeti temetési 

számlát!) 
 

 A hadigondozási törvény alapján temetési hozzájárulásban részesültem. 

______________________________________________________________________ 

 

 Betegséghez;  Elemi kár elhárításához;  Várandós anya gyermekének megtartásához;  

Iskoláztatáshoz; 
 

 Gyermek fogadásának előkészítéséhez;  Nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz; 
 

 A gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez; A gyermek hátrányos helyzete miatt. 

 

 

Egyéb indok:  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 

4. Egyéb nyilatkozatok 
 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek, (megfelelő rész aláhúzandó) 

b)a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 

 adó döntéselleni fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

 

 

Kelt: Kisbér, _________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

a kérelmező aláírása 

 

 

 

 



 

7. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

K Ö Z T E M E T É S   M E G Á L LA P Í T Á S Á H O Z 
 

1. Személyi adatok 
 

1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 
 

Neve:   
 

Születési neve:   
 

Anyja neve:   
 

Születési helye, ideje:   
 

Lakóhelye:   

 

Tartózkodási helye:   
 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni!) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -  -  
 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  
 

Az elhunyttal való rokoni kapcsolata:   

 

1.2. Az elhunyt személyére vonatkozó adatok: 
 

Neve:   
 

Születési neve:   
 

Anyja neve:   
 

Születési helye, ideje:   
 

Halálozás helye, ideje:   
 

Lakóhelye:   

 

1.3. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai: 

 

Megjegyzés: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4 § (1) bekezdés d) 

pontja értelmében közeli hozzátartozó: 

- a házastárs, az élettárs; 

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; 

- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató tanulmányokat folytató; 

-  a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi 

nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek; 

- korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 



 

Neve és születési neve Születési helye és ideje Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

1.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

2.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

3.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

4.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

5.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

6.    -  -  
Rokoni kapcsolat: 

 

 

2. A kérelmező családjának jövedelmi adatai 
 

 

 
A jövedelem típusa Kérelmező 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

       

2. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

       

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

       

4. 
Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

       

5. 
Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem 
       

7. Fizetett tartásdíj összege 
       

8. Összes jövedelem 
       

 
*
 (Az ügyintéző tölti ki!) 

* 
A család havi összjövedelme: _______________ Ft. Az egy főre jutó havi jövedelem: _______________ Ft. 

 



3. Az eltemettetésre köteles személyek adatai 
(A kérelmező adatait itt nem kell újból megadni!) 

 

3.1. Neve:   
 

Tartózkodási helye:   
 

Telefonszám:   
 

3.2. Neve:   
 

Tartózkodási helye:   
 

Telefonszám:   
 

3.3. Neve:   
 

Tartózkodási helye:   
 

Telefonszám:   

 

Megjegyzés:   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. Egyéb nyilatkozatok 
 

4.1.Tudomásul veszem, hogy 
 

a) Kisbér városában a közköltségen történő eltemettetés hamvasztásos formában történik; 

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (3) bekezdése szerint 

az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a 

területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés 

költségeinek megtérítésére kötelezi. 
 

4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek, (megfelelő rész aláhúzandó) 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 Kijelentem, hogy a köztemetés megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni 

 fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

 

Kelt: Kisbér, _________________________ 

 

 

 

______________________________ 

a kérelmező aláírása 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai az egyes intézményekben. 

 

I. Alapszolgáltatás: 

 

Szociális ellátások, étkeztetés, intézményi térítési díja: 

 

a) Ebéd, házhoz szállítással: 460 Ft / nap 

b) Házi segítségnyújtás: 348 Ft / óra 

c) Házi segítségnyújtás önköltsége: 999 Ft / óra 

d) Nappali ellátás: 420 Ft / igénybevételi nap 

 

Családok átmeneti otthona 

 

Intézményi térítési díj: 55.800 Ft / fő / hó 

Napi intézményi térítési díj:   1.860 Ft / fő 

 

A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén 

a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, kettő vagy több gyermek esetén a fizetésre 

kötelezett rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. 

 

II. Szakosított ellátások: 

 

Ápoló és gondozó otthon (Őszi Napfény Idősek Otthona): 

 

Általános ellátás intézményi térítési díja: 78.600 Ft / fő / hó 

Általános ellátás napi intézményi térítési díja:   2.620 Ft / fő 

Demens ellátás intézményi térítési díja: 72.300 Ft / fő / hó 

Demens ellátás napi térítési díja:   2.410 Ft / fő 

Emeltszintű ellátás intézményi térítési díja:  105.300 Ft / fő / hó 

Emeltszintű ellátás napi intézményi térítési díja:   3.410 Ft / fő 

 

Az Őszi Napfény Idősek Otthonában az emelt szintű elhelyezés és szolgáltatások a személyi térítési díj fizetése 

mellett az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulás összegének megfizetésével vehetők igénybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

 

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjak az egyez intézményekben: 

 

KVT KIKI Petőfi Sándor Általános Iskola konyha Kisbér: 

 

- Óvodások 345 Ft / fő / nap 

ebből: 

- tízórai:   75 Ft / fő / nap 

- ebéd: 195 Ft / fő / nap 

- uzsonna:   75 Ft / fő / nap 

- Napközis tanulók 415 Ft / fő / nap 

- Menzás tanulók 285 Ft / fő / nap 

- Gimnázium, szakközép tanulók menza 365 Ft / fő / nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú  melléklet a beszámolóhoz 

Beszámoló Kisbér Város Önkormányzat 2014. évi adóügyi feladatainak teljesítéséről és az 

adóigazgatási feladatokról 
 

A beszámoló tájékoztatást ad Kisbér Város Önkormányzat adóhatóságának a 2014. évi adóügyi feladatainak teljesítéséről, 

melynek számszerű adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Adónem 2014. évi eredeti 

költségvetési terv 

(E Ft) 

Költségvetési bevétel  

(E Ft) 

Teljesítés (%) 
 

Építményadó 55 000                  64 606 117,5 

Magánsz.komm.adója 25 000                  28 074 112,3 

Iparűzési adó            230 500                298 540 129,5 

Gépjárműadó              12 700                 15 122  119,1 

Talajterhelési díj                1 000                   1 425  142,5 

Idegenforg.adó                1 000                   1 544   77,2 

Pólék, bírság                   800                    2 798   349,8 

Összesen:           327 000               412 109 126,0 

 
Építményadó: 
2014. évre adómérték emelés nem történt. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről értesítés 

formájában történt. 

Az adóalanyok száma 161 db. 

Magánszemélyek kommunális adója: 
2014. évre adómérték emelést nem hajtottunk végre. Az adómérték 14.000 Ft/év. Az adóalanyok tájékoztatása az éves 

adófizetési kötelezettségükről értesítés formájában történt. 

Az adózók száma 2059 db. Adóalanyok felderítése, illetve tisztázása folyamatos. 

Iparűzési adó: 
Az adómérték 2%. Az adótétel száma 637 db. A beérkezett bevallások feldolgozása megtörtént, a hiányzó bevallások 

pótlására történő felszólítás az adóévben folyamatos. 

Gépjárműadó: 
2014. évben 1860 db az adótétel. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről a jogszabályi 

előírásnak megfelelően határozat formájában történt. 

Az év folyamán a gépjármű állomány havi változásának feldolgozása folyamatosan megtörtént. 

Talajterhelési díj: 
2014. évben beérkezett bevallások száma 74 db. A talajterhelési díj mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi 

LXXXIX tv. -en alapul, mértéke 2014 év-re vonatkozóan 1.800,- Ft/m3. 2013. évhez képest az adózók száma 57-tel 

csökkent. A folyamatos rákötések miatt ebben az adónemben egyre kevesebb bevétellel számolhatunk. 

Idegenforgalmi adó(tartózkodás után): 
Mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft/fő/éj 2014. évben. Adóalany tételszám 3 db. A teljesítés 

elmaradásának oka, hogy a vendégéjszakák száma nem növekszik, áthúzódó adófizetési kötelezettsége az adózóknak 

minimális. Az adónem aránya az összes adóbevételhez képest csekély.  

A 2014. évi adóigazgatási feladatok során összesen 4631 db folyó évi adót megállapító határozat, fizetési meghagyás és 

értesítés került kiadásra. 76 db méltányossági kérelmet bíráltunk el. E mellett folyamatos az adóigazolások kiadása, adó-

és értékbizonyítványok, vagyoni bizonyítványok kiállítása.  

Az adóbevételek teljesülése érdekében az adóhatóság 622 db fizetési felszólítást küldött ki, 122 db munkabér letiltás 

került foganatosításra. Minden évben folyamatosan nő az adók módjára behajtandó köztartozások száma és összetétele ( 

Pl.: rendőrség által kimutatott szabálysértési pénzbírságok, közigazgatási bírságok, földhivatali igazgatási szolgáltatási díj 

hátralékok, állam által megelőlegezett gyermektartásdíj hátralékok), ami továbbra is nagy terhet ró az adóhatóságra. 
 
Összességében megállapítható, hogy 2014. évben az adóbevételek teljesülése nagyon jó. A bevétel többlet oka többek 

között az adózók adófizetési moráljának jelentős javulása, az előző évekről áthúzódó és a 2014. évben megkezdett 

eredményes végrehajtási eljárások. Iparűzési adó bevételben kiugró a teljesítés mértéke, ami a sikeres adóhatósági 

eljárások mellett Kisbér város illetékességi területére jutó iparűzési adóalap növekedését is jelenti. 

 



Az önkormányzati adóhatóságnak 2015. évben is fokozott figyelmet kell fordítania az adóhátralékok behajtására, illetve 

az adóalanyok felderítésére. 
 
 

        Dákai József              Dr.Dörnyei Vendel 

         Pénzügyi Bizottság Elnöke                                              Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet a beszámolóhoz 

A Magyar Tudományos Akadémia eddigi szakmai állásfoglalásainak és a kisbéri 

címnyilvántartás adatainak összevetéséből az alábbi utca, illetve intézmény elnevezés 

vonatkozásában adtak már ki szakmai állásfoglalást: 
 

Béke  

Az Akadémia által a megkeresésre kialakított állásfoglalás:  

 

Bár az elnevezés a kommunista diktatúra idején vált gyakorivá, használata a törvény értelmében nem tiltható meg, mivel ezzel a 

kifejezés használatát az önkényuralmi rendszerre közvetlenül utalónak tekintenénk. A kifejezés önmagában nem utal 

közvetlenül önkényuralmi politikai rendszerre, így továbbra is használható. 

 

Dobi István  

Az Akadémia által a megkeresésre kialakított állásfoglalás:  

 

Politikus (1898–1968). 1949–1952 között a minisztertanács elnöke, majd 1952–1967 között a Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsának elnöke. Emiatt neve közterület vagy közintézmény elnevezésében nem használható, mivel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése szerint XX. századi önkényuralmi politikai rendszer 

megalapozásában, kiépítésében és fenntartásában vett részt. 

 

Kun Béla  

Az Akadémia által a megkeresésre kialakított állásfoglalás:  

Szociáldemokrata, majd kommunista újságíró (1886–1939). A Kommunisták Magyarországi Partja egyik megalapítója, a 

Magyarországi tanácsköztársaság vezető személyisége, külügyi és hadügyi népbiztosa. Neve közterület elnevezésére nem 

használható, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése szerint 

XX. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásában, és kiépítésében vett részt.  

 

Szabadság  

Az Akadémia által a megkeresésre kialakított állásfoglalás:  

 

Bár az elnevezés a kommunista diktatúra idején vált gyakorivá, használata a törvény értelmében nem tiltható meg, mivel ezzel a 

kifejezés használatát az önkényuralmi rendszerre közvetlenül utalónak tekintenénk. A kifejezés önmagában nem utal 

közvetlenül önkényuralmi politikai rendszerre, így továbbra is használható közterület elnevezésére.  

 

Wass Albert  

Az Akadémia által a megkeresésre kialakított állásfoglalás:  

 

(1908–1998) író. A román népbíróság 1946-ban (katonatisztként, felbujtóként elkövetett) háborús bűnökért távollétében halálra 

ítélte. A felhozott bizonyítékok a történeti kutatások fényében erősen kétségesnek bizonyultak. A magyar állam Wass Albert 

állampolgárságát még életében helyreállította, munkásságát magas állami kitüntetéssel ismerte el. Nevét országszerte számos 

közterület és közintézmény viseli, jó néhány szobor és emlékmű idézi fel alakját, munkái nagy példányszámban, több kiadásban 

kaphatók, egyes művei (választható tananyagként) bekerültek a Nemzeti Alaptantervbe. Wass Albert jogi és erkölcsi 

rehabilitációja Magyarországon teljesnek tekinthető, így neve semmiképpen sem eshet a törvény tiltó hatálya alá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet a beszámolóhoz 

 

Tájékoztató feljegyzés közterületi fák kivágásának feltételeiről 
 

A fás szárú növények védelmének részletes szabályait a 346/2008. (XII:30.) kormányrendelet határozza meg a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján. A rendelet a környezetvédelmi törvény 

környezethasználat fogalmához kapcsolódóan határozza meg a fás szárú növények védelmének részlet szabályait. A 

környezethasználat a törvény szerint a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó 

tevékenység. A törvény környezethasználóként azon személyeket definiálja, akik a környezetet igénybe vevő, terhelő, 

veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet folytatnak. A város területén lévő fák, fasorok tekintetében Önkormányzatunk 

környezethasználónak minősül. Fontos megjegyezni, hogy e fogalom mentén egyes esetekben a város területén lévő fákkal 

kapcsolatban más személyek részéről is megállapítható lehet a környezethasználat. A kormányrendelet meghatározza a fás 

szárú növények fenntartására, kezelésére vonatkozó szabályok mellett A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának és 

pótlásának szabályait is. Az ilyen növények fenntartása és kezelése során tilos a fás szárú növények felületének jogellenes 

megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása. Ez alól egyetlen kivétel van, az, hogy a használó 

köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű 

kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség 

szerinti pótlásáról. E szerint a fák metszése nem minősül a növény megsértésének, csonkításának, károsításának. Hasonlóan 

rendelkezik a jogszabály arról, hogy a használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, 

egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról. Önkormányzatunk ezt az előírást érvényesítve hozott a közelmúltban néhány 

döntést veszélyessé vált fák kivágásáról, korona alakításáról. A kormányrendelet alkalmazásában közterület az az állami vagy 

helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Az engedély 

kiadására irányuló kérelem a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható 

be. Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel 

rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát. Jelen helyzetben tisztázandó, hogy az önkormányzatunk fakivágási 

kérelme ügyében Kisbér Város Jegyzője eljárhat-e, vagy más eljáró hatóság kijelölését kell kérnie a Kormányhivataltól. A 

jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás 

ellenére sem nyilatkozott; vagya fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és 

kivitelezhető; vagy az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.  A közterületen lévő fás szárú növény kivágását 

követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje 

esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, 

ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző 

ellenőrzi. A rövid és kivonatos jogszabályi tájékoztató után a Kisbéren jelzett közterületi fakivágási igényekről az alábbiakat 

tudjuk:  

A Köztársaság utcai platán sor nagyra nőtt fái az ott élőknek sok nehézséget jelentenek, ugyanakkor alappal ilyen mennyiségű 

fáról nehéz egy időben megállapítani, hogy olyan mértékben veszélyeztetnének testi épséget, vagy emberi életet, hogy a veszély 

elhárítása csak a fák kivágásával hárítható el. E fasor fáinak kivágását ezért a Tisztelt Képviselő-testület kezdeményezheti a 

fentiekben leírt módon, jegyzői engedélyt kérve. A kivágás kérdésének megítélését az is árnyalja, hogy egy ilyen régi, 

jellegzetes fasor nem jelent-e olyan települési értéket, melynek kivágásáról már a teljes nyilvánosságot tájékoztatnia kell az 

engedélyező jegyzőnek, mely kötelezettségét a hivatkozott kormányrendelet írja elő. A kérelemről jó lenne gyorsan dönteni, 

hogy az engedélyezési eljárás időigényére is tekintettel még a rügyfakadás előtt kivitelezhető legyen a kivágás. 

A másik kérdéses fasor az Iskola utcába telepített platánok-platáncsemeték sora. Itt jelenleg komoly zavaró hatásokról nem 

beszélhetünk, de ha a fák a fajtára jellemző módon megerősödnek, akkor ezen a területen is problémássá válhat a fasor. Ezek a 

fák még kicsik, gondos eljárás mellett átültethetőnek tűnik, javaslat a Képviselő-testület ülésén az átültetésükre irányulóan 

hangzott el. Az átültetésre vonatkozó döntés esetén meg kell határozni azt a helyszínt, ahová a fák átültethetők, és gondoskodni 

kell róla, hogy kézzel ássák ki őket, mert a fasor alatt közművek húzódnak, azok sértetlensége még kézi ásással is csak nagy 

körültekintés és ügyesség mellett biztosítható.  

Harmadik bejelentés, ahol fák kivágására tettek javaslatot, a vasút mellett, a Perczel Mór utcai nyárfák kivágását érintette. A 

terület a MÁV-é, de azon az utat Önkormányzatunk kezeli. Ilyen módon a területen lévő fák legalább annyira érintik 

Önkormányzatunk tevékenységét, mint a MÁV-ét., megítélésem szerint környezethasználóként Önkormányzatunk is 

kérelmezhetné a fák kivágását. Ebben az esetben az eljáró engedélyező jegyző beszerzi az ingatlan tulajdonos hozzájárulását, 

de a kérelem, és a pótlási terv elkészíttetése az önkormányzatot terhelné.  

Elbírálásra vár még a Majális téren lévő két kőrisfa kivágásának szükségessége, amik a rendbetételre váró lovas pálya 

kialakításánál akadályt képeznek. A fákon kisebb kiterjedésben fagyöngyösödés látható, ami betegségként veszélyessé teheti a 

fákat a téren tartandó rendezvények látogatóira akkor is, ha a pálya kialakításának nem képezik akadályát. A tér rendbe tétele, 

és a rendezvények biztonsága szempontjából is eldöntendő, hogy a kivágás engedélyezését kérelmezi-e a Testület. A fák 

eltávolításának szükségességére vonatkozóan Polgármester Úr lovas szakmai vélemény beszerzésére intézkedett, az eddig nem 

áll rendelkezésünkre. 
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