
Beszámoló a 2015.június 12.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozat képes, s bejelentette két képviselő 
(Dr. Szinyi Károly, Andrási Tamás) igazolt távollétét. 
 

1. Napirendi pont : Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről. 

 
11/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban tudomásul vette, hogy a helyi galambászok kísérletet tesznek a galambállomány 
csökkentésére. Amennyiben ez két héten belül nem vezet eredményre, úgy támogatja Krekács Zoltán egyéni vállalkozóval kötendő 
megbízási szerződést maximum 3 hónap vonatkozásában, melynek díja bruttó 80.000 Ft/hó/csapda. Felhatalmazott, hogy a megbízási 
díj vonatkozásában további egyeztetéseket folytassak a vállalkozóval és utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy ezen feladat 
ellátására 320.000 Ft összeget különítsen el az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében. 

Krekács Zoltánnal megbízási szerződést kötöttünk bruttó 80.000 Ft/hó/csapda díj 
ellenében. 
 

152/2014.(VIII.7.), 26/2015.(I.16.) KVÖKt. határozatok: 
E határozataiban a képviselő-testületa Vértes Volán Zrt.-nek el kívántaadni a tulajdonában lévő kisbéri 1640/3 hrsz. alatti kivett 
autóbusz-pályaudvar művelési ági ingatlant az ajánlatában szereplő 14.790.000 Ft összegért.Utasította a Polgármesteri Hivatalt az 
adás-vételi szerződés előkészítésére és felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó adás-vételi szerződés aláírására. 
A képviselő-testület elfogadta, hogy a Vértes Volán Zrt.-vel kötött adásvételi szerződésben elővásárlási jog kerüljön rögzítésre az 
Önkormányzat javára, továbbá tudomásul veszi, hogy az elővásárlási jog gyakorlása során az ingatlan vételárát az adásvétel 
időpontjában aktuális piaci ár fogja képezni. 
 

A Vértes Volán Zrt.-vel az adásvételi szerződést megkötöttük. 
 

35/2015.(II.13.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatában 1 db 10.000 Ft névértékű részvényt kívánt vásárolni az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságban és felhatalmazott a részvény megvásárlására és a részesedéssel szerzett tulajdonjogok gyakorlására. 

A részvényvásárlás megtörtént.. 

38/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban megrendelte a Véncser dűlő, Újszőlő utca gléderezését a korábbi (238/2014.(XII.12.) KVÖKt.) 
határozat tartalmának megfelelően és felhatalmazta a Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottságot, hogy tárgyalja az utcák mart aszfalttal 
történő ellátásának lehetőségét. 
 

A gléderezés megtörtént. 
 

59/2015.(III.13.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület támogatta egy fő foglalkoztatotti álláshely Városigazgatóságnál történő megszüntetését, és egy fő 
foglalkoztatotti álláshely létrehozását a Polgármesteri Hivatalnál; a Polgármesteri Hivatal egy fős létszámbővítését. Utasította Kisbér 
Város Jegyzőjét a foglalkoztatotti létszámok változásának átvezetésére a Városigazgatóság munkacsoport közalkalmazotti álláshelyei, 
és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői álláshelyei között, és a vonatkozó szabályzatok átdolgozására. 
 

A 2015. június 12.-i ülésre beterjesztésre kerülő költségvetés-módosításban átvezetésre 
kerültek a foglalkoztatotti létszámok változásai. 

 
82/2015.(IV.10.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatában utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetése soron 
következő módosításakor a 3. számú melléklet Beruházások fejezet Intézményi beruházási keretben kerüljön nevesítésre 2.085.000 Ft, 
mint konyhai gépbeszerzés. 
 

A 2015. június 12.-i ülésre beterjesztésre kerülő költségvetés-módosításban nevesítésre 
került a gépbeszerzés. 

89/2015.(IV.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban felhatalmazott a „Pékház”-ra (1074 hrsz.) kiadott kötelező határozatban foglalt munkálatok 
elvégzéséhez szükséges eljárások lefolytatására, illetve döntések meghozatalára. 
 

Az igényelt 7 millió Ft helyett 700.000 Ft támogatást kaptunk, melyből a tetőszerkezet 
megerősítése került kivitelezésre. 

97/2015.(IV.10.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület támogatta az általános iskola 7. osztályos fiú gyermekek humán papilloma vírus elleni védőoltását, 
melynek költségvonzata 52.500 Ft/ fő (3 oltásos séma). Támogatta továbbá a korábbi védőoltásból kimaradt 3 fő lány védőoltását. A 
védőoltások költségeit az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka sora terhére biztosította. 

Az MSD Pharma Hungary Kft.-vel megkötöttük a szerződést, a védőoltás beadása 
elkezdődött. 



 
 
113/2015.(IV.29.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2015. évi közbeszerzési tervet megismerte, annak tartalmával és honlapon történő 
közzétételével egyetértett, azt jóváhagyta. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk, a közbeszerzési terv a 
honlapon megjelentetésre került. 
 

114/2015.(IV.29.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület döntött arról, hogy az 1071 hrsz. alatti közterület járdájának térkövezését és murvázását a 
Városigazgatóság Munkacsoporttal végezteti el. A feladat elvégzéséhez szükséges 2 db státuszt biztosítja a Városigazgatóság  
Munkacsoportnál 2015. május 1.-étől. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetése soron 
következő módosításakor építse be a 2 db státuszt. A térkövezés és murvázás elvégzése során felmerülő olyan munkafolyamatok (pl.: 
földmunka), melyeket a Városigazgatóság  Munkacsoport eszköz hiányában nem tud elvégezni, azokra kerüljenek ajánlatok bekérésre 
helyi vállalkozóktól és felhatalmazott a szükséges anyagok beszerzésére, ajánlatok bekérésére, a legkedvezőbb ajánlat elfogadására és 
szerződéskötésre, megrendelésekre. 
 

A térkövezés és murvázás elkezdődött, a biztosított 2 db státusz a 2015. június 12.-i 
képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerülő költségvetés-módosításba beépítésre került. 

 
117/2015.(V.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a két 
testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

118/2015.(V.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ feladatairól szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 
119/2015.(V.8.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatában elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

120/2015.(V.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban az Őszi Napfény Idősek Otthona 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megvitatta, 
324.781.000 Ft bevétellel és 305.149.000 Ft kiadással elfogadta, az intézmény 2014. évi maradványát 19.632.000 Ft állapította meg, 
mely összeg a központi támogatás végleges elszámolását követően kerülhet az intézményhez, míg az intézmény engedélyezett 
álláshelyeinek számát 74 álláshelyben, a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 74 főben, a 2014. december 31.-én 
foglalkoztatottak számát 74 főben állapította meg. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

121/2015.(V.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület egyetértett a Családok Átmeneti Otthona átdolgozott szakmai programjával az előterjesztés 
szerint. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
132/2015.(V.8.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatában a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozása zsűrijének tagjának választotta meg Árpási 
Jánost, Györéné Turják Tündét, Kemény Péternét, Kovács Lászlót, Pulainé Németh Tímeát és Tóth Istvánt. A képviselő-testület 
megköszönte az eddigit tagok lelkiismeretes és precíz munkáját. 
 

A képviselő-testület döntéséről a zsűri tagjait tájékoztattuk, az eddigi tagoknak külön 
levélben köszöntük meg munkájukat. 

 
134/2015.(V.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elvi támogatását adta a cserkész-csapat megalakításához és hozzájárult, hogy a csapat 
székhelyeként a 2870 Kisbér, Városház tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kerüljön bejegyzésre. 
 

A képviselő-testület döntéséről a kezdeményezőt, Nagy Pétert tájékoztattuk. 
 

135/2015.(V.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület hozzájárult, hogy Hegedűs Pál „Barangolás a Bakonyalján” címmel megjelenő kiadványában 
Kisbér város címere megjelenjen. 
 



A képviselő-testület döntéséről Hegedűs Pált tájékoztattuk, részére a város címerét 
megküldtük. 

 
136/2015.(V.8.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatában a Hánta Bizottság kezdeményezésére közmeghallgatást hívott össze 2015. május 12.-én 18 
órára, melynek helyszíne a Skrihár József Művelődési Ház (2879 Kisbér, Kossuth L. u. 55.). 
 

A közmeghallgatást megtartottuk. 

137/2015.(V.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Bakonysárkány – Vérteskethely – Kisbér közös szennyvízelvezetési projekt 
kivitelezéshez kapcsolódó VNY-1 jelű nyomóvezeték meghosszabbítása tárgyában a közbeszerzési kiírást azon kitétellel, hogy a 
kivitelezés költségeit kizárólag a pályázati forrás terhére, maximum 17 millió Ft erejéig tartja elfogadhatónak. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk, az eljárás megindítása 
folyamatban van. 
 

139/2015.(V.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület 20.000 Ft összegben támogatást biztosított egy önkormányzati bérlakás bérlője részére és 
utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzati bérlakás lakásbérleti díjának összegéből kompenzálja a megállapított 
támogatás összegét. 

A képviselő-testület döntéséről a bérlőt tájékoztattuk, a kompenzálás a soron következő 
számlázáskor kerül érvényesítésre. 

A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta. 
A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről : A polgármester 
a / Részt vetta testülettel a hántai közmeghallgatáson, ahol a megjelent lakosok többsége döntött egy leendő sikeres pályázat 
esetén az új óvoda területéről, melyet a régi egyházi iskola helyén jelöltek ki, 
b / Részt vettZírcen a Bakonyi Vágta rendezvényén, ahol a város segítségével indult a Lovarda egy versenyzője. (Erről a 
facebookon és a honlapon már beszámoltunk), 
c / Részt vettegy megbeszélésen, ahol a kamera rendszer fejlesztésére pályázaton nyert 2.300.000.- ft. felhasználásáról 
tárgyalt a kivitelező és a rendőrség képviselőivel. Mivel a jelenlegi rendszer már elavult, levélben fordultak a pályázati pénz 
elbírálójához, hogy engedélyezzék a pályázati tartalom módosítását, hogy egy olyan modernebb rendszer valósulhasson meg, 
amely már tartalmaz egy rendszámfelismerő rendszert is. Az engedély a testületi ülés napján délelőtt meg is érkezett, 
d / Részt vettGútán egy ünnepségen ahol bemutatták a vendégeknek az uniós pénzből épült új kerékpárutat Gúta és 
Komárom között. 
e / Részt vetta városi gyereknapon, a Nemzeti Bor Maraton kisbéri rendezvényén, a városi pedagógusnapi ünnepségen, 
Ezekről az eseményekről a honlapon és a facebookon már beszámoltunk, 
f / Részt vetta Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásán, 
g /Résztvetta Bakonyszombathelyen megrendezett Járási Tehetség Fesztiválon, ahol szépen szerepeltek a kisbéri diákok is, 
h / Részt vetta Monostori Erődben a Megyei Értéktár konferencián, 
i / Részt vetta piac üzemeltetőjével és a rendőrség képviselőjével egy megbeszélésen, ahol a csütörtöki napokon  tapasztalt 
közlekedési káoszra kerestek megoldásokat, 
j  / Aláírásra kerülta Volánnal a szerződés, így várhatóan hamarosan elkezdődik a buszpályaudvar felújítása. 
k / Bejelentette, hogy egy küldöttség képviselte városunkat Aranyosgyéresen. A küldöttség tagja volt a Röpülj Páva 
tehetségkutató versenyen jól szerepelt Kis Langallik Együttes 10 tagja is. 
A testület a beszámolót egyhangúan elfogadta. 
 

2. Napirendi pont :Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosítása. 
A testület a módosításokat egyhangúan elfogadta. A főbb számokat jelen beszámolónk végén az 1. számú mellékletben 
olvashatják. A módosított 2015 évi költségvetési részletes táblázatokat a város honlapján jelen beszámoló külön mellékleteként 
olvashatják. 
 

3. Napirendi pont :Avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet. 
A rendeletet a testület vita nélkül egyhangúan elfogadta, mely rendeletet jelen beszámoló végén a 2. számú mellékletben 
olvasható. 

 
4. Napirendi pont :Beszámoló a Városigazgatóság munkacsoport 2014. évi munkájáról. 

 A beszámolót a testület egyhangúan elfogadta, amely jelen beszámoló végén a 3. számú mellékletben olvasható. 
 

5. Napirendi pont :Integrált Településfejlesztési Stratégia. 
Kisbér, az ország többi járásszékhelyéhez hasonlóan, a Belügyminisztérium támogatásával 2015. I. félévében dolgozza ki 
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A stratégiaalkotás során a civil és gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve, 
több lépcsős párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra a város középtávú stratégiája.A megalapozó vizsgálat és az 
ITS véleményezési dokumentumai elkészültek és feltöltésre kerültek a www.kisber.hu honlapra.Az előzetes munkaterv szerint 
a munkacsoport a tervezési folyamat során két alkalommal ül össze. A második megbeszélésre 2015. június 10-én szerdán, 



10.00-kor került sor a Polgármesteri Hivatal Nagytermében, ahol a honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatos 
észrevételeket, véleményeket várták. A workshopon elhangzott és az írásban érkező véleményeket a tervezők az Eseti Bizottság 
tagjaival egyeztetik, a jóváhagyott részeket a dokumentumokba beépítik és utána a Belügyminisztérium felé megküldik 
megfelelőségi értékelésre. A testület az Integrált Településfejlesztési Stratégiát és az azt megalapozó vizsgálati munkarészt 
egyhangúan elfogadta az Egyetértési Nyilatkozattal együtt azzal, hogy a most megismert dokumentációkkal kapcsolatos 
észrevételek közül a tervezők és az Eseti Bizottság által elfogadott részek beépítését tudomásul veszi. 
Ennél a napirendi pontnál Dákai József kérte, hogy a készülő város rendezési tervbe vegye bele a testület a gimnázium és a 
Széchenyi utca közötti sarki épület (fagyizó) elbontását. 

 
6. Napirendi pont :Földhasználati szerződések. 

Két önkormányzati tulajdonban lévő földterület használatával kapcsolatban keresték meg a hivatalt, az egyik a Hántán található 
01102/2 hrsz. használatára vonatkozik, a másik a kisbéri 0233/68 hrsz-éra. Hortobágyi Tamás földhasználótól megkeresés 
érkezett hivatalunkhoz földhasználati igényével kapcsolatban. Kérelme a 01102/2 hrsz. alatti  3,5 ha nagyságú Kisbér Város 
Önkormányzat tulajdonát képező szántó területre vonatkozik, melyet néhány éve rendeltetésszerűen, szerződés nélkül használ. 
Hánta Bizottság a kialakult helyzetre tekintettel támogatta Hortobágyi Tamás földhasználatra vonatkozó kérelmét. A 
haszonbérleti szerződést a használat kezdeti időszakától 2015. gazdasági év végéig (szeptemberéig) javasolta megkötni.A 
Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság a Hánta Bizottság döntését megvitatta és a kialakult állapotokra való tekintettel támogatta 
haszonbérleti szerződés kötését Hortobágyi Tamással a 01102/2 hrsz-ú ingatlanra 2015. gazdasági év végéig (szeptember 30-ig) 
35 kg augusztusi búza ára/aranykorona/év haszonbérleti díj fejében, azzal, hogy Hortobágyi Úr az elismert, szerződés nélküli 
használat 2 évére visszamenőleg fizesse meg a most megállapított bérleti díjat.  
 
A kisbéri 0233/27 hrsz. alatti ingatlan megosztás útján jött létre, 2011-ben az akkori 0233/22 hrsz. alatti, 7 ha3162 m2 
nagyságú, 108,28 AK értékű ingatlanra kötöttünk szerződést Rácz Miklós István etei lakossal. Rácz Úr a föld használatát 5 évre 
kapta 7.000,- Ft./ha/év haszonbérleti díj fejében, mely bérleti szerződést változatlan feltételekkel további 5-10 évvel meg kíván 
hosszabbítani. Időközben az elkerülő út és a körforgalom kialakításához szükséges telekalakítások miatt a 0233/27 hrsz-t 
tovább osztották, jelenleg 0233/68 hrsz-on szerepel, 4 ha8999 m2 nagysággal, 72,52 AK értékkel. A testület a 187/2012. 
(VI.14.) számú határozatban úgy döntött, hogy 35 kg augusztusi búza ára/aranykorona/év azon földterületek használatának a 
díja, melyek nincsenek bérbe adva. A bizottságok azt javasolják, hogy ezt a díjat emelje meg a testület 45 kg augusztusi búza 
ára/aranykorona/év díjra. 
A testület egyhangúan úgy döntött. hogy a kialakult állapotokra való tekintettel haszonbérleti szerződést köt Hortobágyi 
Tamással az önkormányzat tulajdonát képező 01102/2 hrsz-ú ingatlanra 2015. gazdasági év végéig (szeptember 30-ig) 35 kg 
augusztusi búza ára/aranykorona/év haszonbérleti díj fejében, azzal, hogy Hortobágyi Úr az elismert, szerződés nélküli 
használat 2 évére visszamenőleg fizesse meg a most megállapított bérleti díjat.  
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt,  hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0233/68 hrsz. alatti (gyep) rét művelési ágú 
ingatlant 45 kg augusztusi búza ára/aranykorona/év irányáron hirdesse meg az önkormányzat tulajdonában lévő azon 
földterületekkel együtt, melyekre nincs használati szerződés kötve.  
A 187/2012. (VI.14.) KVÖKt. határozatot módosítja, 45 kg augusztusi búza ára/aranykorona/év bérleti díjban határozza meg 
azon földterületek használatának a díját, melyek használatára jelenleg nincs szerződés kötve.  
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a földhasználati szerződések előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét a fenti 
feltételeket tartalmazó szerződések aláírására.  

 
7. Napirendi pont :Büfé használati szerződések. 

Az önkormányzat 2013-ban Szűcs Szilárd egyéni vállalkozóval kötött szerződést mind a Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola épületében található büfé, mind az akkori Városi Sportcsarnok épületében 
található büfé üzemeltetésére, melyeket tavaly egy évvel meghosszabbítottak, s a szerződések augusztus végével lejárnak. Az 
üzemeltető mind a két esetben kérelemmel fordult a testülethez, a szerződések jelenlegi feltételekkel történő meghosszabbítását 
kérve. Az érintett intézmények vezetői a büfé üzemeltetésével meg voltak elégedve, támogatják a szerződés hosszabbítását.A 
TMG épületében lévő büfé (15 m2) bérleti díja 20.000,- Ft.+áfa/hó volt, a sportcsarnoki büfé (21,74 m2) bérleti díja bruttó 
1.333,- Ft./m2/hó. (A díjak magukban foglalják a közüzemi díjakat is.) Vállalkozó a bérleti díjakat rendszeresen fizeti.A bérleti 
díjak közti különbség abból adódik, hogy a sportcsarnoki büfé bérletére a pályáztatáskor ez volt az a legmagasabb bérleti díj, 
melyre ajánlatot kaptunk, ezen összeg felett senki sem vállalta a büfé üzemeltetését. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a 
sportcsarnoki büfében milyen gépeket használnak, azoknak mekkora a havi elektromos áram fogyasztása. A sportcsarnok 
vezetőjének tájékoztatása alapján a büfében használt eszközök havi áram fogyasztása kb. 5.000,- Ft.. A Pénzügyi Bizottság a 
sportcsarnoki büfénél 5.000 ft.-os havi bérleti díj emelést javasolt. A jelen lévő érintett Szűcs Szilárd elmondta, hogy ezt csak 
akkortudná kitermelni, ha a mozgó árusítást betiltanák az iskolánál. Az aljegyző asszony válaszában elmondta, hogy a mozgó 
árusító vállalkozónak minden engedélye meg van, fizet a városnak és ezért őt korlátozni nem lehet. A vállalkozó azt is 
elmondta, hogy nagyobb vendéglétszámú rendezvény nem igen van a városban, kivéve a december és január hónapokban tartott 
teremlabdarúgó bajnokságot. A vita után a vállalkozó és a testület között egy kompromisszumos javaslat született. A testület 
egyhangúan úgy döntött, hogy Szűcs Szilárd egyéni vállalkozóval a Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Általános Iskola épületében kötött szerződést változatlan feltételekkel, határozatlan időre megköti, és a Zsivótzky 
Gyula Sportcsarnokban található büfé üzemeletetésére kötött szerződést azzal a változtatással köti meg határozatlan időre, hogy 
a vállalkozó az eddigi bérleti díjon felül december és január hónapokra 5.000.-ft/hó közüzemi hozzájárulást fizet. 
A testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szerződés-hosszabbítások előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét a 
fenti feltételeket tartalmazó szerződés-hosszabbítások aláírására.  



 
8. Napirendi pont :Horgásztanya bérleti szerződése. 

Kisbér Város Önkormányzata 2002-ben kötött a Kisbéri „70” Horgászegyesülettel bérleti szerződést 10 éves időtartamra az 
önkormányzat tulajdonában lévő, kisbéri 1075 hrsz. alatti, 1435 m2 nagyságú ingatlanra, az ún. „Horgásztanyára”. A 
bérleményt a bérlő hasznosítás ellenében térítésmentesen kapta használatba. A bérlő köteles volt a hasznosítás körében az 
ingatlanon az előírásoknak megfelelő, csatornahálózatra rákötött 4 db illemhelyet kialakítani, továbbá a bérleményen található 
épületeket és csónakházat felújítani. Bérlő továbbá vállalta, hogy közreműködik a tó körüli sétány kialakításában, illetve 
gondozásában.A bérleti szerződés lejárt, annak meghosszabbítását a Kisbéri Horgászegyesület változatlan feltételek mellett, 
határozatlan időre, kezdeményezte.  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal (Hófer Jenő bejelentett érintettség miatt nem szavazott) úgy döntött, hogy a Kisbéri 
Horgászegyesülettel a kisbéri 1075 hrsz. alatti ún. Horgásztanya hasznosítására 2002-ben kötött bérleti szerződést határozatlan 
időre meghosszabbítja, azzal, hogy az eddig vállalt feladatok ellátása mellett a Kisbéri Horgászegyesület évente 2 db új 
hulladékgyűjtő kihelyezését vállalja a Nagy-tó környékére és utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szerződés hosszabbítás 
előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés-hosszabbítás aláírására.  

 
9. Napirendi pont :Hánta településrész utak átminősítése. 

Hánta Bizottság 2015. május 26-án megtartott ülésén Hánta Településrész vonatkozásában több Kisbér Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan tekintetében javasolta az átminősítést, oly módon, hogy azok az önkormányzat törzsvagyonából 
kikerüljenek, ezek az alábbiak: 

01068/2 hrsz. út, 
01065 hrsz. út, 
01078/3 hrsz. út, 
01079/2 hrsz.   árok, 
01079/4 hrsz. út, 
01079/6 hrsz. út, 
01080/2 hrsz. árok, 
01063 hrsz.  út. 

     
A kisbéri, önkormányzati tulajdonban lévő 01063 hrsz., 01065 hrsz., 01068/2 hrsz., 01078/3 hrsz., 01079/2 hrsz., 01079/4 hrsz., 
01079/6 hrsz. és 01080/2 hrsz. átminősítését Willisits Attila kezdeményezte a hántai Sportpálya előtti terület rendezése 
kapcsán. Megkeresésében Willisits Úr úgy nyilatkozik, hogy az utak és árkok az ő tulajdonában lévő földek között találhatóak, 
az utakon csak az ő földjeinek a megközelítése lehetséges, mert többnek nincs se kezdete, se folytatása. Az árkok a valóságban 
nem töltik be a művelési ág szerinti funkciójukat.A rendezési terv módosítása már folyamatban van, az első körös 
véleményeztetése zajlik. A felsorolt helyrajzi számok közül a 01063 hrsz-t tartalmazza. A helyrajzi számok átminősítését a 
Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság is támogatta, ezért ha azt a képviselő-testület is támogatja, akkor a rendezési terv 
módosításának lezárása után a helyrajzi számokat a forgalomképtelen törzsvagyonunkból ki tudja az önkormányzat venni. 
Dákai József a határozati javaslathoz módosító javaslatot tett, mely szerint Willisits Attila vállalkozó írásban vállaljon 
kötelezettséget arra, hogy az utakat nem zárja le. A testület a módosító javaslatot egyhangúan elfogadta, majd szintén 
egyhangúan úgy döntött, hogy a módosító javaslattal együtt támogatja a kisbéri 01065 hrsz., 01068/2 hrsz., 01078/3 hrsz., 
01079/2 hrsz., 01079/4 hrsz., 01079/6 hrsz. és 01080/2 hrsz. átminősítését, és kéri azokat a jelenleg folyó rendezési terv 
módosításba belefoglalni.  

 
10. Napirendi pont :Nagy Lászlóné kérelme. 

Nagy Lászlóné az önkormányzati tulajdonú, Perczel Mór utca 36/1 szám. alatti, összkomfortos szociális bérlakás lakója 2011 
óta. Bérleti szerződése 2013-tól határozatlan időre szól. A Hölgy Polgármester Úrnál tett látogatása alkalmával kérelmezte 
(kérelmét írásban is megküldte), hogy a bérlakás udvarára egy könnyűszerkezetes, kb. 2x1-1,5 m alapterületű, kb. 1,8 m magas 
zárható tárolót építhessen a középsúlyos értelmi fogyatékos és mozgásában korlátozott gyermeke elektromos kerekesszékének a 
tárolására. A tároló építését a Hölgy saját költségén vállalja. A Nagy Lászlónéval kötött lakásbérleti szerződés és annak 
módosítása alapján a tároló építéséhez az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  
A testület egyhangúan úgy döntött hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Lászlóné az önkormányzati tulajdonban lévő, Perczel M. u. 
36/1. szám alatti bérlakás udvarán egy kb. 2x1-1,5 m alapterületű, kb. 1,8 m magas zárható, bontható tárolót építsen a gyermeke 
elektromos kerekesszékének a tárolására azzal, hogy a tárolót a lakó elköltözése esetén a saját költségén el kell hogy bontsa és 
az eredeti állapotot vissza kell hogy állítsa. 

 
11. Napirendi pont :Kazánok. 

Az önkormányzati intézmények és lakások kazánjainak karbantartását végző Ganzler Gábor jelentést küldött a kazánokkal 
kapcsolatban felmerült műszaki problémákról.  

A Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája 
pincéjében lévő osztó + gyűjtőkön lévő elzáró-szelepek hibásak, cseréjük szükséges. Az osztálytermekben a radiátorok sorra 
lyukadnak ki, a radiátorszelepek cseréjét, ahol ez még nem történt meg, szükséges elvégezni.  

A Vásártér u. 10/c. önkormányzati lakás gázkészülékének cseréjét kéri Ganzler Úr engedélyezni. A kazáncsere díjához  
hozzáadódik még az EPH nyilatkozat, a kémény légcsere méretezési terv és a minősítő felülvizsgáló egyszerűsített 
készülékcsere díja.  



A vagyonkezelésünkben lévő Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Istálló épületében található fali kazán 
elektronikájának cseréje és a hozzá kapcsolódó NTC érzékelő vezeték kiépítése is szükséges.  
A testület egyhangúan úgy döntött, hogy a Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános 
Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája pincéjében lévő osztó + gyűjtőkön lévő elzáró-szelepek cseréjét, a hiányzó radiátorok 
pótlását munkadíjjal együtt  megrendeli, a Vásártér u. 10/c. önkormányzati lakás gázkészülékének cseréjét az EPH nyilatkozat, 
a kémény légcsere méretezési terv és a minősítő felülvizsgáló egyszerűsített készülékcsere díjával együtt megrendeli, a Magyar 
Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Istálló épületében található fali kazán elektronikájának cseréjét és a hozzá kapcsolódó NTC 
érzékelő vezeték kiépítését megrendeli. 

 
12. Napirendi pont :Kisbusz bérbeadása. 

Dr. Cserhalmi Antal jegyző az önkormányzat 9 személyes kisbuszát (sofőr nélkül) kérte el 2015. július 1-ére, hivatali 
kirándulásra. Levelében a kisbusz használatával kapcsolatban felmerült költségek (tele tankkal veszi átés tele tankkal adja át) 
viselését vállalta. Sinkovicz Zoltán polgármester azt javasolta a testületnek, hogy csak gépkocsivezetővel együtt adják oda a 
kisbuszt. A testület egyhangúan úgy döntött, hogy az önkormányzati 9 személyes kisbuszát gépkocsivezetővel együtt, az 
üzemanyag fogyasztás vállalása mellet térítésmentesen bérbe adja Dr. Cserhalmi Antal jegyzőnek 2015. július 1-ére azzal, hogy 
az utazás során esetlegesen elszenvedett balesetért, károkozásért a felelősséget vállalnia kell.  

 
13. Napirendi pont :Ingatlan felajánlás. 

A testület ezt a napirendi pontot elnapolta,mivel a szükséges egyeztetési tárgyalások még folyamatban vannak. 
 

14. Napirendi pont :Bozori Győzőné perében megegyezés. 
Előzmények :Bozori Győzőné 2013. január 28. napján szenvedett balestet, mely kapcsán kártérítési igényt terjesztett elő Kisbér 
Város Önkormányzata irányába, tekintettel arra, hogy elmondása alapján, közterületen, annak síkossága miatt érte a baleset. 
Kisbér Város Önkormányzata 190/2013 (VII.18.) sz. határozatában ezen igény megfizetését elutasította. A képviselő-testület 
megítélése szerint nem voltak a baleset körülményei (oka, helyszíne) egyértelműen meghatározhatóak. Az ambuláns lap 
tanúsága szerint a munkahelye előtt, munkába menet érte a baleset. Álláspontunk szerint, amennyiben a baleset a munkahelye 
előtt (Kisbéri Rendőrkapitányság) történt, úgy annak tisztántartásáról a Rendőrségnek kellett volna gondoskodnia. Az iratokból 
megállapítható, hogy Bozori Győzőné balesetét a KEM-i Rendőr-főkapitányság nem minősítette munkabalesetnek. Az 
indoklásban rögzítésre került, hogy 2013. január 28.-án 7 óra 15 perckor a kisbéri Batthyány téren érte a baleset, munkába 
menet, ahol a jeges burkolaton megcsúszott és elesett, melynek következtében jobb kéztörést szenvedett. Rögzítették továbbá, 
hogy a munkavállalót, illetve a munkáltatót a baleset bekövetkezése végett felelősség nem terheli, mivel a baleset közterület. A 
Magyar Államkincstár határozatában azonban ezen eseményt úti-balesetnek minősítette, tekintettel arra, hogy munkába menet 
érte baleset. Bozori Győzőné ügyvédje az Önkormányzatnak írt levelében rögzítette, hogy az érintett közterület síkosítás-
mentesítése megítélése szerint az Önkormányzat feladata, mely ügyfele elmondása alapján nem történt meg. Fentiekre 
tekintettel bruttó 93.192 Ft, továbbá nettó 28.813 Ft jövedelem-kiesése keletkezett, valamint kérte eddig felmerült költségeinek 
megfizetését (119.000 Ft), továbbá 100.000 Ft összegű nem vagyoni kár megtérítését, mindösszesen 312.192 Ft összegben. Az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár közigazgatási eljárás keretében vizsgálta Bozori Győzőné balesetének körülményeit, 
mely során megkereséssel élt az Önkormányzat irányába. A vizsgálat során adatot kért az önkormányzati közterület 
csúszásmentesítésének időpontjairól, valamint a feladatot elvégző szerv, illetve személyek nevéről. Bozori Győzőné ezt 
követően fizetési meghagyásos eljárást indított az Önkormányzat ellen, mely ellentmondásunk végett perré alakult. Tartozás 
megfizetése iránt indított per jelenleg a Komáromi Járásbíróság előtt van folyamatban.  
Dr. Almádi Miklós, az önkormányzatot képviselő ügyvéd, azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az eddigi 
anyagok ismeretében tegyen egyezségi ajánlatot az önkormányzat felperesnek, mely szerint az önkormányzat 210.000.- ft. kár 
megtérítését vállalná és ennek fejében felperes a 100.000.- ft.-os nem vagyoni kártérítéstől álljon el. A képviselő-testület 6 igen 
és 1 nem (Dákai József) szavazattal hozzájárult az egyezségi ajánlat megtételéhez. 

 
15. Napirendi pont :Tanuszoda helyének kijelölése. 

Mint ismeretes a kormány programjában szerepel, hogy minden járási székhelyen egy tanuszodát fog építeni, köztük Kisbéren 
is. A rendezési terv módosítása kapcsán is szóba került a tanuszoda helyének meghatározása. A bizottság több lehetséges 
helyszínt jelölt meg, melyeket a rendezési tervet készítő Talent-Plan Kft. munkatársai megvizsgáltak és azokról és a területek 
jellemzőiről jelentést készítettek, mely tájékoztató a város honlapján jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 
A polgármester javaslatára a testület nem döntött a terület kijelöléséről, mert még nem ismertek az egyes területeknek a 
költségvonzatai (magánterületek vásárlása, összevonása, esetleg kisajátítása stb.). Vida Gyuláné megjegyezte, hogy a 
költségvonzati előkészületeket minél előbb le kell folytatni, mivel első körben szeptember-október hónapokban megkezdődnek 
a tanuszoda építések és jó volna, ha jövőre a második körben Kisbéren is elindulhatna az építkezés. 

 
16. Napirendi pont :Polgármesteri Hivatal belső tagozódása, létszám. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdésének d, pontja szerint a 
polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek egyebek mellett a hivatal belső szervezeti 
tagozódásának, létszámának meghatározására.2014. februárjától a Polgármesteri Hivatal feladat ellátásában a képviselő-testület 
döntései mentén több személyi és strukturális változás történt, és törvényi változások miatt további változásokat 
kelletteszközölni, ezért indokolt a változásokat lehetővé tevő, illetve követő szervezeti tagozódásának és létszámának 
meghatározása, melyre vonatkozóan az Dr. Dörnyei Vendel az alábbi javaslatokat tette : 



- A Polgármesteri Hivatal jelenleg hatályos belső tagozódásának (3 irodára tagozódás: Önkormányzati és Hatósági 
Iroda, Pénzügyi Iroda, és Intézménygazdálkodási Iroda) megváltoztatását javasolom 2 irodás szervezeti tagozódásra, 
melyben az egyik iroda az Önkormányzati és Hatósági Iroda, a másik az egységes Pénzügyi Iroda.  

- A Hivatal létszáma is változott az elmúlt időszakban, egyrészről a képviselő-testület döntött a hivatali álláshelyek 
eggyel történő növeléséről, másrészt önkormányzati foglalkoztatásban megbízással alkalmazásra került további egy fő, 
aki hivatali jellegű feladatokat lát el. E két fős létszámnövekedés figyelembevételével indokolt a hivatali létszám 
meghatározása. 

- További hatással van a hivatali apparátus létszámának változására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 10. § (4a) bekezdése a, pontja szerint történt jogszabályi változás, mely kimondja, hogy a gazdasági szervezet 
feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az államháztartás 
önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal látja el. Kisbér Város Önkormányzatának egyetlen 
költségvetési szerve sem éri el a 100 fős éves átlagos statisztikai állományi létszámot, így gyakorlatilag minden 
gazdasági szervezeti feladatot a Polgármesteri Hivatal kell, hogy ellásson.  

- Az Őszi Napfény Idősek Otthona 150 főt lát el, így ott 1 fő gazdasági vezető, 3 fő gazdasági ügyintéző, és 3 fő 
pénztáros, könyvelő, raktáros, stb… megjelölésű ügyviteli létszám alkalmazására ad lehetőséget a szakmai jogszabály, 
ami a többi felsorolt munkakört is gazdasági, pénzügyi feladatok közé sorolja. Igazgató Úrral és a Pénzügyi Vezető 
Asszonnyal egyeztetve az intézményben jelenleg 3 fő foglalkozik egyértelműen az Áht. végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti gazdasági szervezeti feladatok ellátásával, az ő Polgármesteri Hivatalba szervezésük 
mindenképpen szükséges. 

- A VIG munkacsoportnál egy fő végez kifejezetten gazdasági szervezeti feladatokat, az Áht. rendelkezése alapján őt is 
a Hivatalba kellene szervezni. 

- A Gyöngyszem Óvodánál, a Wass Albert Művelődési Központnál, A Családsegítő Központnál, a Sportcsarnoknál, a 
Konyhánál, és a nevelési intézmények üzemeltetésénél felmérésem szerint nincs gazdasági szervezeti feladatellátás, 
illetve a munkafolyamatok szervezésével hivatali körön belül elláthatóak. 

-  
- Az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek érvényesítése érdekében a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 

létszámának 30 főben történő meghatározását javasolja. Ez az önkormányzati körben foglalkoztatott létszám 
növekedésével nem jár, csupán korábbi megbízási jogviszonyban, és közalkalmazotti jogviszonyban történt 
foglalkoztatásokat váltana fel köztisztviselői jogviszonyban történő foglalkoztatással. 

Dákai József bejelentette, hogy a szavazáson nem kíván részt venni, mert a törvényi változásokkal nem ért egyet, mely szerint 
ilyen nagy terhet rónak a polgármesteri hivatalokra. 
A képviselő-testület így 6 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Kisbéri Polgármesteri Hivatal belső tagozódását két irodával, 
Önkormányzati és Hatósági Irodával valamint Pénzügyi Irodával, létszámát 30 főben határozza meg, s utasítja a jegyzőt a 
vonatkozó szabályzatok átdolgozására, és a szükséges személyügyi intézkedések kezdeményezésére és megtételére. 
 

17. Napirendi pont :Őszi Napfény Idősek Otthona átszervezése. 
A közelmúltban több alkalommal is szóba került az Őszi Napfény Idősek Otthona önkormányzati fenntartásba történő 
visszavétele. Jelenleg az intézmény fenntartója a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás, az alapítói és irányítói jogokat Kisbér 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az önkormányzati fenntartásba történő visszavétel ez idáig egy 
elbírálás alatt lévő pályázat miatt húzódott, ugyanis az „Életminőség javítása a kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthonában” című, 
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0042 jelű pályázatunkat a Közreműködő Szervezet feltételekkel és csökkentett összköltséggel történő 
támogatásra javasolta, viszont forráshiány miatt tartaléklistára helyezte.Bízva abban, hogy a pályázat támogatásához szükséges 
forrás rendelkezésre fog állni, és lehetőség nyílik a pályázat támogatására, a fenntartóváltás kérdését, mind a Társulási Tanács, 
mind a Képviselő-testület felfüggesztette a hivatalos döntésig, tekintettel arra, hogy ezen intézmény vonatkozásában korábban 
már esett el pályázati forrástól Kisbér Város Önkormányzata fenntartóváltás miatt.2015. május 06.-án elektronikus formában 
érkezett meg az értesítés, miszerint a tartalék listát megszüntették.Tekintettel arra, hogy a hivatkozott pályázatot már nem 
veszélyezteti a fenntartóváltás, legkésőbb 2016. január 1. napjától Kisbér Város Önkormányzata az intézmény fenntartását 
átveheti. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges dokumentumok elkészítéséhez, képviselő-testületi, 
társulási tanácsi elfogadásához, a pénzügyi kimutatások, elszámolások elkészítéséhez a 2016. január 1. időpont reálisnak 
mutatkozik. a KTKT Társulási Tanácsa a 2015. május 29.-i ülésén határozott arról, hogy vissza kívánja adni az intézmény 
fenntartói jogát Kisbér Város Önkormányzatának.Az Őszi Napfény Idősek Otthona, mint székhely által nyújtott szolgáltatás, 
nem alapellátás, szakosított ellátás, „ápolást, gondozást nyújtó intézmény”. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 86.§-ban foglaltak alapján a harmincezer főnél több állandó lakosú települési önkormányzat köteles 
biztosítani ezt a szolgáltatást, így Kisbér Város Önkormányzata önként vállalta ennek az ellátási formának a biztosítását.A 
fenntartóváltáshoz szükséges az intézmény alapító okiratát módosítani, a működési dokumentumait (szakmai program, SZMSZ, 
házirend) természetesen a székhely intézmény és a telephely (Családok Átmeneti Otthona) vonatkozásában is. Ezen túlmenően 
módosítani kell a KTKT társulási megállapodását, nyilatkozni kell az új fenntartónak, hogy gondoskodik az ellátottakról, 
továbbá arról, hogy az intézménynél foglalkoztatottakat továbbfoglalkoztatja. A fenntartói jog visszavételéről megállapodásnak 
kell születnie a KTKT és Kisbér Város Önkormányzata között. 
A képviselő-testület 5 igen és két nem (Dákai József, Vida Gyuláné) szavazattal úgy döntött, hogy amint technikailag 
lehetséges, de legkésőbb 2016. január 1. napjával vissza kívánja venni a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulástól az Őszi 
Napfény Idősek Otthona fenntartói jogát.Felkéri Kisbér város polgármesterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
fenntartói jog átadásához kapcsolódó dokumentumok elkészítése, képviselő-testületi, társulási tanácsi döntéshozatalra történő 
beterjesztése érdekében.  



 
18. Napirendi pont : Felelősségbiztosítás. 

Kisbér Város Önkormányzatának a biztosítási kárrendezéssel kapcsolatos ügyintézést - szerződés alapján - az Optimalis Kft. 
végzi. Az Önkormányzat részéről felmerült az igény, hogy a jelenlegi Groupama biztosítás keretein belül, vagy azon kívül a 
Polgármesteri Hivatal döntési jogkörrel, illetve aláírási joggal rendelkező alkalmazottjai (7 fő) által végzett hivatali tevékenység 
lebiztosítása megtörténjen.Az Optimális Kft. a kért tartalommal bekérte a biztosítóktól az ajánlatokat és összehasonlította 
azokat. Az ajánlatok közül a Generali biztosító ajánlata volt a legkedvezőbb, ő  nyújtja a legtöbb kártípusra szóló fedezetet. 
Ezek a következők: személyi sérüléses károkra; dologi károkra; tisztán vagyoni károkra, bírság/büntetés, melyet az 
Önkormányzatra rónak ki; bírság/büntetés, melyet a károsultra rónak ki; személyi jogok megsértésére, azaz sérelemdíj. Ők 
adják a fedezet/díj/szolgáltatás arányokat tekintve, a legbővebb szolgáltatást. Az ajánlata továbbá kiterjed utófedezeti 
időszakkal, így egy esetleges megszűnés után is lehetőség van a fedezet hatálya alatt okozott és bekövetkezett károk 
rendezésére. A többi társaság csak részben, vagy egyáltalán nem fedezi az imént említetteket.  
A testület egyhangúlag elfogadta a  GENERALI BIZTOSÍTÓ Zrt. ajánlatát.AGENERALI ajánlata 5.000.000.- Ft/kár/év limitig 
szól, önrész mértéke: 50.000.- Ft/kár és az éves díja: 45.000.- Ft/fő/év - összesen 7 főre 315.000Ft/év. A fedezet a megbeszéltek 
szerint, utófedezeti időszakkal el van látva, így egy esetleges megszűnés után is lehetőség van a fedezet hatálya alatt okozott és 
bekövetkezett károk rendezésére. Az utófedezet díja 63.000.- Ft.Tehát összesítve: 378.000 Ft, mely éves díjfizetés 4 % -os 
kedvezményével és 20 %-os egyéb engedménnyel csökkentetten: 287.280.- Ft/év. A szerződésben együtt biztosítottként 
megnevezésre kerül a Polgármesteri  Hivatal. A hét fő biztosított és együtt biztosított: Polgármester: Sinkovicz Zoltán, Jegyző: 
Dr. Dörnyei Vendel, Aljegyző: Dr. Szeiffert Ivett, Adóügyi ügyintéző: Csoba Zsuzsanna, Építésügyi ügyintéző: Nyuli Edit, 
Anyakönyvi ügyintéző: Harmathné Friesz Andrea, Pénzügyi vezető: Kovács Károlyné. 
 

19. Napirendi pont :Gáz közbeszerzés. 
Kisbér Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni földgáz beszerzésére, tekintettel arra, hogy a GDF SUEZ 
Energia Holding Hungary Zrt. írásban jelezte (2015. május 6. napján), hogy a földgáz-kereskedelmi szerződésünket – több 
fogyasztási pont (nagyfogyasztók) tekintetében – 2015.07.01. napjával felmondta. Fentiekre való tekintettel több helyről is kért 
árajánlatot a hivatal a közbeszerzés lebonyolítására. A hivatal az árajánlatok bekérése során kitért a megtakarítás alapú 
közbeszerzési ajánlatok kérésére, kért referencia listát a cégektől, továbbá kérte annak megjelölését, hogy a közbeszerző 
alkalmazza- e az árlejtést a közbeszerzési eljárás során. Az ajánlatok beérkezését követően megállapításra került, hogy 
érdemben két társaság tett ajánlatot. A két ajánlat tevő a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. és a Dobsa Kft. 
A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. ajánlata egy megtakarítás alapú díjazás: az elért megtakarítás 18 %-ában. A megtakarítás 
a felek által egyeztetett bázis értékhez viszonyítva a szerződött mennyiség alapján lenne kalkulálva. A megbízási díj havi 
részletekben kerülne kiszámlázásra 30 napos határidővel. 
A Dobsa Kft. megtakarítás alapú közbeszerzésre nem tett ajánlatot, fix áron tudná vállalni, melynek összege: 350.000,- Ft 
(+ÁFA). Ez az összeg azonban nem tartalmazza a hirdetmények feladási és ellenőrzési díját. Ő a közbeszerzés során árlejtést 
nem alkalmaz. 
A testület egyhangúan úgy döntött, hogy a közbeszerzés lebonyolítására a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja 
el. 

 
20. Napirendi pont : Príma Díj jelölés. 

A testület úgy döntött, hogy ezt a napirendi pontot a zárt ülésen tárgyalja. 
 

21. Napirendi pont : Címer használat. 
Malomsoki László ingatlanközvetítő és ingatlanvagyon értékbecslő azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a város címerét a 
cége honlapján feltüntethesse. A vállalkozó eddig is használta a város jelképét a honlapján, de engedély nélkül. Erre Sinkovicz 
Zoltán polgármester hívta fel a figyelmét. A testület egyhangúan úgy döntött, hogy engedélyezi Malomsoki Lászlónak a város 
címerének használatát, de kizárólag csak a vállalkozása honlapján. 

 
22. Napirendi pont : Egységes sportegyesület. 

A képviselő-testület 2014. december 12.-én megtartott ülésén már állást foglalt Kisbér város sport és kulturális életének 
szervezeti és strukturális átalakítása tárgyában, mely szerintKisbér város sportéletét (szabadidő-, és versenysport) 
nagyságrendjéhez mérten szervezeti és működési szinten alapvetően a túlzott tagoltság jellemzi.Az önálló egyesületekbe 
szerveződött sportági szakosztályok folyamatos pénzügyi, így alapvető működési problémákkal küzdenek, a szabadidősport 
lehetőségei alapvető, részben szervezeti- és szervezési, részben infrastrukturális hiányosságokból eredően kialakulatlanok. 
Megállapítást nyert, hogy Kisbér városa sportja jövőbeni helyzetének előremozdítsa érdekében szükséges annak alapjait 
megteremteni. Ahhoz, hogy az állami, és egyéb sport támogatások befogadásának lehetősége megteremtődjék, ahhoz, hogy a 
szereplők együttesen, a jelenleginél jóval nagyobb hatékonysággal tudjanak fellépni működésük gazdasági alapjainak 
biztosítása érdekében, alapvető szervezeti és strukturális intézkedések szükségesek. A város sportélete gazdasági, ezáltal 
szakmai fenntartható fejlődésének megteremtése alapvető feladata a városnak, mely folyamat elindítása mostanra 
elkerülhetetlenné vált.A fenti problémák megoldásának szervezeti alapját egy központosított sportszervezet jelentheti. Ezen 
központi szerv tömörítheti valamennyi, ma Kisbér városában önállóan működő egyesületet, szakosztályt, s lehet felelős 
valamennyi, a városban rendezendő, vagy szervezendő verseny vagy szabadidős sportesemény folyamatos és hosszú távú 
lebonyolításáért. A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy nyitott a kezdeményezés iránt és várja az egyesületek 
közgyűlésének jegyzőkönyvét a további feladatok meghatározásához. 

 



23. Napirendi pont :Közterület használat iránti kérelem. 
Ősz Tibor, 2870 Kisbér, Angol kert 5. szám alatti lakos, a Budapest székhelyű Volán Zrt. alkalmazásában buszsofőr. 
Munkahelyi járművével naponta, - elmondása szerint többnyire az éjszakai órákban - a Lovarda és a régi Kórház épülete közötti 
területen parkol. Ehhez kér engedélyt, vagy más, alkalmas terület kijelölését, ahol a parkolás ingyenesen biztosított. 
A testület egyhangúan elfogadta a Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság két javaslatát, mely szerint két területet ajánlottak fel 
a kérelmezőnek, az egyik a volt GAMMA előtti terület, míg a másik a Lovardával szembeni 125 állásos parkoló.  

 
24. Napirendi pont : Urnafal. 

Több a településen tevékenykedő vállalkozót keresett meg a hivatal az urnafal készítése érdekében. A helyi vállalkozók egy 
komáromi illetőségű kőfaragó mestert javasoltak megkeresni, tekintettel arra, hogy ilyen jellegű megrendelés esetén ők is tőle 
rendelnek. A Szociális, Kulturális, Ifjúsági bizottság javaslata értelmében a kisbéri temetőkben 12 fülkés urnafalakat, míg a 
hántai temetőbe 6 fülkés urnafalat javasol felállítani oly módon, hogy a jövőben azok bővíthetőek legyenek. Tekintettel arra, 
hogy az alapokat (amire az urnafalat rögzítik) az Önkormányzatnak kell kialakítani, javasolja a bizottság, hogy a helyszín 
meghatározása érdekében bejárás történjen. A Bizottság javaslata értelmében írástábla nélküli urnafal kerülne megrendelésre 
mindhárom temető vonatkozásában. Az írástábla nélküli 6 fülkés urnafal ára 150.000 Ft + Áfa. A temetők és temetkezések 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelmében az urnafülke díja 5.000 Ft.  
A testület egyhangúan úgy döntött, hogy a kisbéri két temetőbe és a hántai temetőbe is egyenlőre 1-1, összesen 3 db. urnafalat 
rendel meg. 

 
25. Napirendi pont : Hántai falunap. 

A testület egyhangúlag elfogadta a Hánta bizottság program tervezetét. 
HÁNTAI FALUNAP PROGRAMTERVEZET / PROGRAMJAVASLAT 
Műsorok: 
Gyerek néptáncosok, óvódások, mazsorettek fellépése 
19 órától CSOCSESZ koncert (45 perc élő fellépés, 2 zenésszel)  
/Költsége: 135.000,-Ft + 22.000,-Ft útiköltség + ÁFA 27% (42.390,-Ft) = 199.390,-Ft/ 
Egész napos programok: 
Ugrálóvár – Költsége: 50.000,- Ft (Áfa mentes!) 
Kézműves foglalkozások, arcfestés – Tervezett költség: 15.000,-Ft 
A kisbéri Vöröskereszt bemutatója (újraélesztés technikájának bemutatása, sérülések kezelése stb.) 
Állatsimogató (DrSzínyi Károly) 
Egyedi 100 darabos patkógyűjtemény kiállítása (Jére István gyűjteménye) 
Palacsinta – kisbéri Vöröskereszt hozzájárul liszttel, lekvárral (a többi alapanyag előteremtésében a helyi lakosok támogatását 
célszerű kérni) 
Szörp – kisbéri Vöröskereszt hozzájárul szörppel, Békási Imre szódával (Műanyag poharak költsége kb. 5.000,-Ft) 
Hagyományosan Tombolasorsolás is szeretnének tartani, amihez a nyereményeket a faluban gyűjtik össze.  
Az este tábortűzzel zárul. 

 
26. Napirendi pont :Egyebek. 

a ) Gimnázium tornaszoba kialakítása : A Gimnázium azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy két tanteremet szeretne 
egybe nyitni, s így egy kb. 110 m2-es tornaszobát tudnának kialakítani, mely alkalmas lenne a tornaórák jelentős részének 
megtartására. 
A testület egyhangúan úgy döntött, hogy megbízza a Városigazgatóságot a kőműves munkák elvégzésére, a parkettapótlást 
Zsargó Zoltántól, a fűtéscső áthelyezését pedig Granzler Gábortól rendeli meg.  
 
b ) KEM Közgyűlés felhívása : A Komárom-Esztegom Megyei Közgyűlés kérést intézett a testülethez, hogy járuljanak hozzá 
az általuk kezdeményezett pénzgyűjtéshez, mellyel a kárpátaljai honfitársainkat kívánják segíteni. Dákai József 100.000.- ft.ot 
javasolt a képviselői tiszteletdíjak terhére, melyet a testület egyhangúan el is fogadott. A közgyűlés felhívása és az adományok 
számlaszáma a facebook Kisbér Város csoportjában olvasható. 
 
c ) Beszámoló pályázatokról : 
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ez év május 13.-án értesítve lettek a képviselők, mely szerint új pályázati források 
nyíltak meg települési feladatellátásra, és kérte a hivatal, hogy javaslataikat tegyék meg a pályázat céljaira. A beérkezett 
javaslatok alapján a pályázati anyag összeállításra került, majd június 9.-én benyújtásra került. az alábbi tartalommal : 
- Kisbéri Gyöngyszem Óvoda felújítása : Teljes összköltség - 5.665.720.- Ft.; Igényelt támogatás - 4.249.290.- Ft.; Önerő - 
1.416.430.- Ft, 
- Kossuth Lajos utcai járdák felújítása : Teljes összköltség – 23.788.318.- Ft.; Igényelt támogatás – 15.000.000.- Ft.; Önerő – 
8.788.318.- Ft, 
- Zsivótzky Gyula Sportcsarnok küzdőterének felújítása : Teljes összköltség – 31.181.421.- Ft.; Igényelt támogatás – 
20.000.000.- Ft.; Önerő – 11.181.421.- Ft. 
A testület a pályázat tartalmát egyhangúan jóváhagyta. 
A napirend végén egy fővel csökkent a jelen lévő képviselők száma (Varga Melinda elhagyta az üléstermet, mert bejelentette, 
hogy az általános iskolai ballagáson kell részt vennie). 
 



d )Szennyvízelvezetési projekt társulási megállapodásának módosítása : 
A Bakonysárkány-Vérteskethely-Kisbér Önkormányzati Társulási Megállapodást több ok miatt kell módosítani. Megváltozott a 
támogatási arány, mely 83,98 %.ról 93,92 %-ra módosult, a projekt BM-EU önerő támogatásban részesült, Módosult a műszaki 
tartalom, alapító tagok képviselői közül Kisbérében változás történt (dr: Udvardi Erzsébet helyett Sinkovicz Zoltán), stb. 
A képviselő-testület a módosított társulási megállapodást egyhangúan elfogadta. 
 
e ) Spartacus SE - kútfúrás : Mint ismeretes a testület már döntött az egyesületi felújítási munkák költségeinek 
megelőlegezéséről, melyeket a pályázati pénzek megérkezése után kiegyenlít az egyesület, kivétel ez alól a kútfúrás költsége. 
Ehhez a testület nem járult hozzá, mert igen magas összegű ajánlatot nyújtottak be. Azóta új ajánlatok érkeztek be illetve 
várnak még ajánlatokat. A testület a pénzügyi bizottság javaslatára egyhangúan úgy döntött, hogy 2.500.000.- forintban 
maximalizálja azt az összeget, amelyet megelőlegez a kútfúrás költségeire. 
 
f ) Bíráló bizottság létrehozása : 
A testület egyhangú szavazással megválasztotta az önkormányzati Kft. ügyvezetői igazgatói állására meghirdetett pályázat 
bíráló bizottságába Sinkovicz Zoltán polgármestert és a három bizottság elnökét Andrási Tamást (GMJ biz.), Dákai Józsefet 
(Pü.biz.) és Vaderna Tamást (SZ.K.I. biz.). 
 
A nyilvános ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérlakás, 
kitüntető cím adományozása). 
 
 

1. számú melléklet. 
 
 

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület 
…/2015.(VI.12.)önkormányzati rendelete 

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról 
 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.27)önkormányzati 
rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja. 
 
1.§  A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2015. évi költségvetésének 
 

a) bevételi főösszegét     2 013 815 000 Ft -ban   
b) kiadási főösszegét     2 013 815 000 Ft -ban állapítja meg. 
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési 

bevételek főösszegét 
      

  1 199 606 000 Ft -ban   
 ezen belül:      
 - a működési célú költségvetési bevételeket  1 162 354 000 Ft -ban  
 - a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket  37 252 000 Ft -ban  
       
 a költségvetési bevételek főösszegén belül:     
 az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét  592 073 000 Ft -ban 
 az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 65 382 000 Ft -ban 
 közhatalmi bevételek összegét    370 101 000 Ft -ban 
 működési bevételek összegét    133 298 000 Ft -ban 
 felhalmozási bevételek összegét    23 000 000 Ft -ban 
 működési célra átvett pénzeszközök összegét   1 500 000 Ft -ban 
 felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét   14 252 000 Ft -ban 
       
d) a költségvetés bevételi főösszegén belül a 

finanszírozási bevételek főösszegét 
      

  814 209 000 Ft -ban   
 ezen belül:      
 a belföldi finanszírozás bevételeit   814 209 000 Ft -ban  
 a külföldi finanszírozás bevételeit   0 Ft -ban  
 adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft -ban  
       
 a finanszírozási  bevételek főösszegén belül:    
 betétlekötések megszűntetése    300 000 000 Ft -ban 
 maradvány igénybevétel    255 487 000 Ft -ban 
 irányítószervi támogatás    258 722 000 Ft -ban 
       
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési 

kiadások főösszegét 
      

  1 439 084 000 Ft -ban   



 ezen belül:      
 - a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 1 077 140 000 Ft -ban  
         ebből:      
                 személyi juttatás összegét    303 851 000 Ft -ban 
                munkaadókat terhelő járulékok összegét   82 266 000 Ft -ban 
                dologi kiadások összegét    302 712 000 Ft -ban 
                ellátottak pénzbeli juttatásának összegét   16 538 000 Ft -ban 
                egyéb működési célú kiadások összegét   371 773 000 Ft -ban 
 - a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 361 944 000 Ft -ban  
         ebből:      
                 beruházások összegét    286 992 000 Ft -ban 
                felújítások összegét    60 722 000 Ft -ban 
                egyéb felhalmozási célú kiadások összegét  14 230 000 Ft -ban 
       
f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a 

finanszírozási kiadások főösszegét 
      

  574 731 000 Ft -ban   
 ezen belül:      
 a belföldi finanszírozás kiadásait   574 731 000 Ft -ban  
         ebből: irányítószervi támogatást    574 731 000 Ft -ban 
 a külföldi finanszírozás kiadásait   0 Ft -ban  
 adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait 0 Ft -ban  
       
hagyja jóvá.”      

 
 

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások 
különbözeteként a 2015. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. 
 

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 77.141.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 77.141.000.- Ft-os 
összegének különbözete. 

 
c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési 

hiány összegét 255.487.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi 
többletet 255.487.000.- Ft-ban határozza meg.  
A finanszírozási bevételeken és kiadásokon belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az 
irányítószervi támogatások, a betétlekötések, és a maradvány igénybevételével ,  a költségvetés főösszege -  többlet / 
hiány 0.- Ft.  

 A maradvány igénybevétel 255.487.000.- Ft.  
 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési 
szerveknek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 258.722.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési 
intézmények finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében 
havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.” 

 
 
2.§ A rendelet 2.§. (1) – (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.§.  (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. 
melléklet tartalmazza.  

 (2)  A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

 (3)  A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza  

 (4)  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.  

 (5)  A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza. 

 (6)  A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.  

 (7)  Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza. 

 (8)  Az 1. §.-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, 
valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok 
összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi. 



 (9)  Az 1. §.-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, 
valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, 
továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi. 

.  

 (10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát 
a 10. melléklet tartalmazza. 

 (11)  A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását 
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 11. melléklet 
tartalmazza. 

 (12)  A költségvetés egyenlegének bemutatását a 12. melléklet tartalmazza. 

 (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 13. melléklet 
tartalmazza. 

 (14)  A helyi önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/a., hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 
14/b.  melléklet tartalmazza.” 

3. §. A rendelet 3.§.(a) és (b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3.§. helyi önkormányzat 2015. évi tartalékát 119.692.000.- Ft-ban, ezen belül 
 

a) az általános gazdálkodási tartalékot 29.692.00,- Ft összegben, 
 
 b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)  90.000.000.- Ft összegben 
      határozza meg.” 

 
4.§.  Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2015. május 1-től kell alkalmazni.  
 
 
 

 
Kisbér, 2015. június 12. 
 
  Sinkovicz Zoltán sk. Dr. Dörnyei Vendel sk. 
  Polgármester jegyző 

 
 

Kihirdetés napja: 
 Dr. Dörnyei Vendel 
 jegyző 
 
 
 

2. számú melléklet. 
 
 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelete 

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről 
  
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 
bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésben, 13. § 
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
  
1.§. (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató szelektív hulladékgyűjtés keretében gondoskodik.  
  
(2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.  
  



(3) Avar és kerti hulladék égetése megfelelő légköri és időjárási viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú 
betartásával keddtől péntekig hétköznapokon 14.00-21.00 óra között, míg szombaton 6.00-12.00 óra közötti időszakban végezhető, 
kivéve a hatóságilag országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.  
  
(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem 
okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.  
  
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, 
illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.  
  
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.  
  
2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait szegi meg, aki az 1. § ( 3 ) – ( 6 ) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi. 
(2) A közigazgatási eljárás lefolytatása a jegyző feladata, aki a (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetőjével szemben 
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szab ki. 
  
3.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő  napon lép hatályba.  
(2) A 2. § a kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. 
(3) Hatályát veszti az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 5/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet. 
  
 
 
  
                Sinkovicz Zoltán         Dr. Dörnyei Vendel 

polgármester                                  jegyző  
  
  
 
 

 
 

3. számú melléklet 
 
 
Beszámoló a Városigazgatóság munkacsoport 2014-évben végzett feladatairól 

 
A Városigazgatóság feladatai a korábbi évekhez hasonlóan a 2014-es évben is elsősorban az intézményi 
karbantartások, rendezvény lebonyolítások illetve a közmunka programok lebonyolítási feladatok, 
városüzemeltetési feladatok elvégését jelentette. 
 

Feladataink a fenti feladatok mellett az alábbi feladatokkal egészülnek ki: 
 
- lakás állomány kezelése, javítási, karbantartási feladatokkal 
 
- a 3 köztemető működtetése, sírkiadások 
 
- köztisztasági feladatok ellátása 
 
- park felügyelet 
 
- zöldterület kezelése közel 25 hektáron 
 
- középületek kezelése 
 
- közmunka programokra pályázat, teljes körű levezénylése 
 
- ételkiszállítás, idősek szállítása ÖNO 
 
- nyugdíjas klubosok szállítása  
 



- a városban, Intézményekben, jelentkező személy és egyéb szállítások 
 
- a városban az év folyamán folyó beruházások segítése /földmunkák, vízszerelési feladatok, villanyszerelési 
feladatok,/ 
 
- kézbesítői feladatok ellátása 
 
- rendezvény lebonyolítási 
 
- városi programok levezénylése, kiszolgálása 
 
- Mini-Magyarország működtetése 
 

Szakipari tevékenységek 
 
Harmadik éve az intézmények a náluk jelentkező feladatokról mind az azonnali mind a tervezhető feladatokról 
munkalapok formájában jelzik igényüket. A munkalapok alapján történik az elszámolás az intézményekre 
lebontva. A múlt évben elvégzett feladatokról szóló munkalapok /173 db/ az Intézménygazdálkodási Irodában 
található meg. 
Közvetlen szakipari feladatokat /asztalos, festő, villanyszerelő, vízvezeték szerelő/ 5 fő végezte. 
Étel szállítását, Öregek Napközi Otthonába az öregek szállítását 1 fő végezte 
Személyszállítás, hó tolás stb. 1 fő végezte 
Kézbesítői feladatokat 1 fő végezte  
Egyéb feladatok ellátására /temető gondozás, szemét begyűjtés, fűnyírás, traktorosi feladatok 2 fő állandó 
végezte 
 

Mini-magyarország 
 
A makett park 2014.04.15-11.15.-ig működött a hét minden napján. Elmondhatjuk, hogy a makett park sikere 
töretlen, hiszen a 2014-évben látogatóink száma meghaladta a 24 ezret. Annak ellenére, hogy belépői díjat még 
nem szedhetünk ajándéktárgyakból egy millió forint feletti bevételünk volt. A park virágosítását a közmunka 
pályázatunkból fedeztük. A működtetést 3 fő közfoglalkoztatott és 1 fő rehabilitációs ellátásban részesülő 
végezte el. Elmondhatjuk, hogy evvel a létszámmal a nappali időszakban a Mini-Magyarország zavartalanul 
működött. 
 

Rendezvények 
- Farsangi felvonulás teljes bonyolítása 
- Gyermek-nap teljes lebonyolítása 
- Kisbéri napok teljes lebonyolítása 
- Országos választások 
- Helyhatósági választás 
- Trianoni megemlékezés 
- Március 15. Aradi vértanúk megemlékezés stb. 
 

Közmunka programok 
 

A 2014-évben 2 programmal pályáztunk a közmunka keretében, Turisztika és Városszépítő valamint 
Erdőgondozás és Műrom felújítás néven. Pályázataink sikeresek lettek a Belügyminisztérium támogatandónak 
ítélte meg. A Start programmal és a hosszú közfoglalkoztatással így a város működtetéséhez 24 464 924 Ft-tal 
tudtunk hozzájárulni. A turisztikai pályázat létszámából adtunk 3 főt a Mini-Magyarország működtetésére 1 főt 
a Hántai városrész közterület gondozásához 8 főt közterület kezelésére, mely teljesen ki is merítette a turisztikai 
program létszámát. Az erdőgondozás égisze alatt elvégeztük a Párizs-dombi 4 hektáron telepített fekete dió. 
Akác, éger telepítésű erdő gondozását valamint a Pokol sörkert műrom felújítását. Ennek keretében falaztunk, a 
veszélyes köveket visszaállítottuk eredeti formájába, rácsokat készítettünk, világítást csináltunk, vízvételi 
lehetőséget teremtettünk, evvel megteremtve a későbbi hasznosítás lehetőségét. Ebből a létszámból oldottuk 
meg a városban jelentkező hulladékgyűjtést, valamint a város teljes területén a virágosítást, kapálást, öntözést, 



sövénynyírást, kézi szemétszedést, a város teljes területéről a falevél begyűjtését, kézbesítőnek rendszeres 
besegítés. Ezen programnak köszönhetően a múlt évben is elvégeztük a 42 utca közül a legégetőbbekben az 
aszfaltozási, kátyúzási feladatokat is.A rendezvények zökkenőmentes lebonyolításában is közmunkásaink 
maximálisan kivették részüket. 
Elmondhatjuk, hogy a folyamatos létszám gondok ellenére a ránk bízott feladatokat elvégeztük a Start 
pályázatunkat sikeresen befejeztük az ellenőrzések alkalmával dicséretet kaptunk. 
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