
Beszámoló a 2017.április 21.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette egy képviselő 
(Dr. Szinyi Károly) igazolt távollétét. 
 

1. Napirendi pont :  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
231/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be ajánlatokat az Újszőlő utca, 
Kishomok utca, Köztársaság utca alsó szakasz, hántai József Attila utca, „Csárdai út”, Dohány utca vége és a Batthyánypuszta 
telepet elkerülő út 2017-ben történő mart aszfaltos útfelújítására. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ajánlatkérés során 
jó minőségű aszfalt beszerzésére is kérjen be árajánlatot. Az ajánlatkérés során keresse meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Kisbéri Üzemmérnökségét. Az útfelújítások fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében kerüljön biztosításra. 
Felhatalmazott, hogy a közterületeken elhelyezett mart aszfalt magánszemélyek által közterületeken történő közcélú 
felhasználását egyedileg engedélyezzem. 

A beérkezett árajánlatokról a képviselő-testület a 2017. április 21.-i ülésén tárgyal. A 
rendelkezésre álló mart aszfaltot engedélyezés után a magánszemélyek felhasználták. 

 
288/2016.(XI.18.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Angol kert – Desseő Gyula utca – Deák Ferenc 
utca kereszteződésének helyére kialakítandó körforgalom tervezésére újabb ajánlatokat kérjen be, valamint egyeztetéseket 
folytasson a csomópont átalakításának lehetőségeiről. 

 
A képviselő-testület a kereszteződés csomóponttá történő átalakítását a burkolati szint 
kiemelésével rendelte el megvalósítani, melynek költsége a tervezői költségbecslés 
alapján nettó 10.300.000,- Ft + 27% áfa.  
 

289/2016.(XI.18.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Deák Ferenc utca zárt csapadékvíz-elvezetésének kialakítására a Gombos 
Földgép Kft. bruttó 2.815.281 Ft összegű ajánlatát az árajánlat műszaki tartalmának megfelelően. A kialakítás költségét a 2016. 
évi költségvetés körforgalomra elkülönített pénzeszközök sora terhére biztosította. 

 
A szerződéskötés, a kivitelezés és a számla kifizetése megtörtént. 

 
325/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület utasította a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a Kisbér, Komáromi u. 2/b sz. (1030 hrsz.) 
előtti gépkocsibejáró használhatóvá tételéhez szükséges díszburkolatos járda átalakítási munkáit 2017. I. negyedévében végezze 
el. 

Az átalakítás megtörtént.  
 

326/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban Mrázik Gézát bízta meg a téli időszakban az ez idáig is ellátott utcák hó eltakarítási 
munkáival, valamint a Kisbéri Városigazgatóság által korábban ellátott utcák (Véncser dűlő, Újszőlő, Kishomok, Téglagyári 
utca, temető, Iskola utca) eltakarításával, 6.000,- Ft.+áfa/óra díjon. A képviselő-testület elfogadta a Maschinenring 
Magyarország Kft. téli szolgáltatásra adott 80.000 Ft + Áfa/hó felelősség- és készenléti átalány díj, és a gép hótolásra adott 
12.000 Ft + Áfa/óra díj összegét. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a szerződések előkészítésére és felhatalmazott azok 
aláírására. 

A szerződések megkötését követően a megbízottak maradéktalanul ellátták a rájuk 
bízott feladatot. 

 
328/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a BCS és Társa Kft.-vel a munka- és tűzvédelmi tevékenység ellátására kötött megbízási 
szerződést meghosszabbította a feladat ellátási helyek aktualizálása mellett, változatlan feltételekkel 2017. január 01-től 2017. 
december 31-ig. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a szerződéshosszabbítás előkészítésére, és felhatalmazott a fenti feltételeket 
tartalmazó szerződés aláírására. 

 
A szerződés aláírása megtörtént. 

 
329/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy pályázatot írjon ki kertész munkakör betöltésére. 
Az ellátandó feladatok között szerepelt a város közterületi parkjainak kertészeti gondozása, továbbá a Spartacus Sportpálya 
zöldterületének kezelése, és a pálya öntözőberendezésének üzemeltetése. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetés összeállítása során készítse elő 1 státusz létrehozását a fenti munkakörhöz kapcsolódóan. 

 



A költségvetés összeállításánál az 1 státusz figyelembevételre került. Az intézményi 
átszervezések miatt sportszervezői állás került meghirdetésre, melyek alapján 1 fő 
került felvételre a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokba 2017. március 1. napjával.  

336/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a rendelkezésre álló korábbi értékbecslés alapján elfogadta a Hántai Római Katolikus 
Egyházközség ajánlatát a tulajdonában lévő, kisbéri 5063 hrsz. alatti ingatlan adásvételére, és az ingatlant bruttó 6 millió Ft 
összegért megvásárolta. Felhatalmazott az adásvételi szerződés aláírására. 
 

Az adásvételi szerződést megkötöttük. 
 
338/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban az Őszi Napfény Idősek Otthona konyhai dolgozóinak létszámára vonatkozó 
kérelemmel a 2017. évi költségvetés összeállítása során kívánt érdemben foglalkozni. 

 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a kért létszám került szerepeltetésre. 

 
342/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a helyi földbizottságként eljáró Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara Komárom-Esztergom Megyei Elnökségének a kisbéri 0168/2. helyrajzi számú külterületi és 0168/3. helyrajzi számú 
külterületi földrészletek tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyása tárgyában adott KOM01-01140-9/2016. 
számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogásokat elbírálta, és az állásfoglalást megváltoztatta, mert annak kiadására a 2013. évi 
CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról, továbbiakban Földforgalmi törvény 24. §. (1) és (2) bekezdés 
megsértésével került sor. A Képviselő-testület az adásvételt támogatta. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének a Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló határozata, mint közbenső érdemi döntés ellen bírósági 
felülvizsgálatnak van helye. A bírósági felülvizsgálat benyújtásának helyéül Kisbér Város Jegyzőjét (2870 Kisbér, Széchenyi u. 
2.) jelölte meg. A beérkezett keresetlevelet a Jegyző továbbítja a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A 
képviselő-testület döntése elleni keresetlevél előterjesztésére a kézhezvételtől számított 30 napon belül volt lehetőség (a Polgári 
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 330. § (2) bekezdése alapján). A Képviselő-testület utasította Kisbér Város 
Jegyzőjét, hogy az elbíráló határozatban meghozott döntésről a 2004. évi CXL. törvény 29. § -a, valamint az Alkotmánybíróság 
17/2015. (VI.5.)  AB határozat alapján értesítse az ügyben érintetteket. 

 
A képviselő-testület döntéséről az ügyben érintetteket tájékoztattuk. Az Agrárkamara 
a képviselő-testületi döntés ellen jogorvoslattal élt. A bírósági eljárás folyamatban 
van.  

 
23/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban támogatta Hegedűs Pál helytörténésszel egy 6 részből álló videó-film elkészítését. A 
film elkészítésével a CSL Film Bt.-t bízta meg bruttó 150.000 Ft vállalási áron. Felkérte a Wass Albert Művelődési Központ és 
Városi Könyvtár igazgatóját, hogy a videó-felvételek elkészítése során a szerkesztő-riporter szerepét töltse be. 

 
Hegedűs Pál egészségi állapotára hivatkozva visszamondta a felvételt, valamint az 
intézményvezető-váltás miatt egyelőre visszaléptünk a filmek elkészítésétől. 

 
24/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban az Őszy és Őszy Kft. bruttó 1.524.000 Ft-os összegű ajánlatát fogadta el a Deák Ferenc 
utca felújításának II. ütemére; valamint az Angol kert, Desseő Gyula utca és Deák Ferenc utca kereszteződésében körforgalmú 
csomópont kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatainak ellátásra. 
Felhatalmazott a szerződés megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 
A szerződést megkötöttük, az eljárás előkészítése folyamatban van. 

 
26/2017.(I.20.), 51/2017.(II.10.)  KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatására 2013. 
december 27. napján megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását készítse elő akként, hogy a Vertikál Konzorcium 
vezetőjének, a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.), mint közszolgáltatónak a 
kötelezettségei között szerepeljen a kisbéri hulladékudvar üzemeltetése. Felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó 
szerződés-módosítás aláírására. 
A képviselő-testület a Vertikál Konzorciummal kötött közszolgáltatási szerződés hulladékgyűjtő szigetek, üveggyűjtő pontok, 
valamint hulladékudvar üzemeltetése kapcsán történt módosítását az előterjesztés szerint elfogadta. Felhatalmazott a 
közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 

 
A közszolgáltatási szerződés módosításainak aláírása megtörtént. 

 
33/2017.(II.10.) KVÖKt. határozat: 



E határozatban a képviselő-testület felhatalmazott, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtsak be, 
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakoroljam. 

 
A pályázatot benyújtottuk, hiánypótlás eddig nem érkezett.  

 
35/2017.(II.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről 
szóló 16/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően civil szervezetek részére állapított meg 
működési célú támogatást. 

A civil szervezetekkel megtörtént a támogatási szerződés aláírása, melyet 
követően kiutalásra kerültek a megállapított támogatási összegek. 

52/2017.(II.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban támogatta az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térségek”c. pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtását, konzorcium létrehozását, 
valamint Kisbér Város Önkormányzata konzorciumvezetői szerepének vállalását. Felhatalmazott a pályázat előkészítésére és 
benyújtására, a konzorciumi partnerségben való részvétel szándéknyilatkozatának aláírására, az abban való képviseletre, 
valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 
A pályázat benyújtásra került, várjuk a hiánypótlást. 

 
53/2017.(II.10.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület támogatta az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térségek” c. pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtását, konzorcium 
létrehozását, valamint Kisbér Város Önkormányzata konzorciumvezetői szerepének vállalását. Felhatalmazott a pályázat 
előkészítésére és benyújtására, a konzorciumi partnerségben való részvétel szándéknyilatkozatának aláírására, az abban való 
képviseletre, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 
A pályázatot benyújtottuk, a hiánypótlást teljesítettük.  

 
64/2017.(II.28.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 334/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozatát – tudomásul véve Szabó Károly Gábor 
megbízási jogviszonyának megszüntetését – módosította, az abban foglaltak végrehajtásáért felelősként kizárólag a Wass 
Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár vezetőjét jelölte meg. 

 
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk. 

 
65/2017.(II.28.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület tekintettel arra, hogy a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban a vezetői 
feladatok ellátása helyettesítés útján sem megoldott, megbízta Géringer Istvánnét az intézmény igazgatói feladatainak 
ellátásával 2017. március 1. napjától az intézményvezetői tisztségre kiírt pályázat eredményes lezárásának időpontjáig, 2017. 
június 1. napjáig, meglévő illetményét erre az időszakra 45.000 Ft vezetői pótlékkal egészítette ki. 

 
A kapcsolódó személyzeti feladatokat elvégeztük.  

66/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2017. március 10.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 
67/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti 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. 

 
68/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület hatályon kívül helyezte a partnerségi egyeztetések szabályainak elfogadásáról szóló 
194/2013.(VII.1.) KVÖKt. határozatát. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

70/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2016. évi adóügyi feladatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. 

 
A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 



71/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. A 
képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Kisbéri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. 

 
A képviselő-testület döntéséről a dolgozókat tájékoztattuk. 

 
78/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a vagyonvédelmi feladatok ellátására Paska Gyulával kötött megbízási szerződésben a 
megbízási díjat bruttó 1.000,- Ft./óra díjra módosította azon feltétellel, hogy a 2017/2018-as évben ezen megbízási díj további 
emelését nem támogatta. A módosítás a szerződés egyéb pontjait nem érintette. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a szerződés-
módosítás előkészítésére és felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződés-módosítás aláírására. 

 
A szerződés előkészítését követően annak aláírása megtörtént.  

79/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kisbéri 882/2 hrsz. alatti, ún. Pokol Sörkert 
hasznosítására meghívásos pályázatot írjon ki. Felhatalmazott, hogy a meghívásos pályázaton részt vevő vendéglátó-ipari 
vállalkozásokat nevezzem meg. 

A meghívásos pályázat résztvevőiként Varga Istvánt, Lunk Renátát és az Assistant 
Group Hungary Kft.-t jelöltem meg. A beérkezett pályázat a képviselő-testület 2017. 
április 21.-i ülésén kerül elbírálásra. 

82/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt a kisbéri 1840/9 hrsz. alatti ingatlan eladásra történő 
meghirdetésére, valamint annak értékbecslésének megrendelésére. A képviselő-testület nem támogatta a kisbéri 0117 hrsz. 
alatti ingatlan eladását. 

Az értékbecslést megrendeltük, a pályázatot meghirdettük. A beérkezett pályázat a 
képviselő-testület 2017. április 21.-i ülésén kerül elbírálásra. 

 
84/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület az Angol kert 5. szám alatti állami tulajdonban, ingyenes önkormányzati használatban lévő 
bérlakás szigetelését kezdeményezte az ingatlan tulajdonosánál. Amennyiben a tulajdonos a felújítást nem tudja vállalni, 
utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az energetikai pályázati lehetőségeknél vegye figyelembe ezen épület szigetelését is. 

 
A tulajdonos MNV Zrt.-vel felvettük a kapcsolatot, aki az ingyenes használati 
szerződésünkben foglaltakra hivatkozva megkeresésünket nem támogatta.  

86/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a műfüves labdarúgó-pálya bérleti díját a 2017. évben bruttó 3.000 Ft/óra összegen 
határozta meg. 

A képviselő-testület döntéséről a sportcsarnok illetékeseit tájékoztattuk. 
 
89/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda 2017. évi nyári zárva-tartására vonatkozó 
óvodavezetői előterjesztést. 

A képviselő-testület döntéséről az óvodavezetőt tájékoztattuk. 
 
90/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2017. évi nyári zárva-
tartására vonatkozó előterjesztést. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekeltet tájékoztattuk. 
 

91/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban Tóth Lászlótól az ún. „Párizs-domb” hasznosítására kapott ajánlatot nem fogadta el, 
mert az a pályázati felhívásban foglalt feltételekkel több ponton is ellentétes. Utasította a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy az 
ingatlan karbantartását lássa el mindaddig, amíg arra bérlő nem lesz. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „Párizs-domb” 
hasznosítását gondozás fejében hirdesse meg a helyben szokásos módon. 

 
A képviselő-testület döntéséről a pályázót és a Városigazgatóságot tájékoztattuk. Az 
ingatlan gondozás fejében történő hasznosításra vonatkozó hirdetést megjelentettük. 
A beérkezett pályázatok a képviselő-testület 2017. április 21.-i ülésén kerülnek 
elbírálásra.  

 
92/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban fedezet hiányában nem támogatta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
emlékszobor felállítására vonatkozó kérelmét. A Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium részére 10.000 Ft 
támogatást biztosított. 

A kérelmezőket tájékoztattuk, a megállapított támogatás kifizetése megtörtént. 



 
94/2017.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület lakásbérleti szerződés határozott időre történő meghosszabbításáról döntött. 

 
A szerződéshosszabbítás aláírása megtörtént.  

 
A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta. 
 
A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről :  
 
A polgármester 
 
a/ Részt vett az Ászár-Neszmély Hegyközség borversenyének eredményhirdetésén, ahol a két legjobban szereplő kisbéri 
borásznak átadta a város ajándékát ; 
 
b/ Részt vettmárcius 15.-én dr. Szinyi Károly alpolgármesterrel az ácsteszéri járási ünnepségen, ahol a város nevében 
koszorúztak; 
 
c/ Megtartotta a törvényi előírásoknak megfelelően egy fő állampolgársági eskütételét; 
 
d/ Részt vett két alkalommal dr. Dörnyei Vendel jegyzővel és a hivatal munkatársaival a KEM Kormányhivatalban 
településképi továbbképzésen, és a kisajátítási eljárások tájékoztatóján; 
 
e/ Vállalkozói fórumot tartott a Polgármesteri Hivatalban, ahol a választási ciklus eltelt időszakának fejlesztéseiről, 
beruházásairól és a jövő terveiről tájékoztatta a megjelenteket. A fórumon részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő 
asszony is; 
 
f/ Részt vettmárcius 31.-én az Adrilux Kft. kisbéri gyáregységének ünnepélyes átadásán; 
 
g/ Részt vett a Csorba Simon Mária által szervezett rendezvényen, ahol megkoszorúzták Csorba Simon Mária édesapjának a 
sírját a téglagyári temetőben; 
 
h/ Részt vett húsvét hétfőn a hagyományoknak megfelelően megtartott hántai tojásgurításon, ahol a rossz idő ellenére igen szép 
számmal vettek részt; 
 
i/ Részt vett a Polgármesteri Hivatalban tartott szokásos évi közlekedési menetrend egyeztetésen; 
 
j/ Egyeztetéseket folytatott a KEM Területfejlesztési Kft. és a U-Shin vezetőivel, ahol a munkaerőigény biztosítását célzó 
önkormányzati pályázati lehetőségekről tárgyaltak. 
 
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 

2. Napirendi pont : Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosítása. 
Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása a képviselő-testület határozatai, a központi költségvetésből 
származó (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) és az állami pénzalapból kapott támogatások (közfoglalkoztatás) 
költségvetésbe történő beépítése miatt szükséges.   
A közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások esetében nem csak az új program (13 fő 1 évi foglalkoztatása) bevételei és kiadásai 
kerültek beépítésre, hanem a 2016-ról áthúzódó programok esetében a közfoglalkoztatási bér emelkedésével és a járulék 
csökkenésével korrigált összegek is.  
A bevételi és kiadási oldalt is érinti a Kincstárjegy-vásárlás, továbbá módosítani szükséges a költségvetésben a KTKT részére 
átadandó működési hozzájárulás összegét. 
A testület egyhangúlag elfogadta a módosítást, mely módosított 2017 évi költségvetési rendelet jelen beszámoló végén az 1. 
számú mellékletben olvasható 
 

3. Napirendi pont : Földgáz beszerzés. 
A nagyfogyasztási helyek vonatkozásában (Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Magyar Királyi Lovarda) 
kiírt pályázatra hat ajánlat érkezett, melyek közül a testület egyhangúlag a legkedvezőbb árajánlatot adó ELMŰ-ÉMÁSZ 
Energiakereskedő Kft ajánlatát fogadta el. A szerződést 2 év határozott időre köti meg. 
 

4. Napirendi pont :  A településképi arculat kézikönyve és a településképi rendelet közös megbízásban való elkészítése. 
A településképi rendelet és alátámasztó munkarészei elkészítésére célszerű a Kisbéri Járás 17 településének társulni, egy 
közös megbízással felkérni a megfelelő szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező vállalkozó főépítészt, aki párhozamosan 
tudja vezetni a településenkénti munkát, társadalmi egyeztetést, miközben a térségi főépítészi feladatot is felvállalja.  



A társulásos feladatellátás fajlagosan kevesebb költséggel jár, ami kifejezetten a kis településeknek kedvező, de a város 
költségvetését sem terheli túl. A kisebb településeken a kormányzati támogatás összegébe még a nem kötelező jellegű 
dokumentumok nyomdai munkái, az elkészült kézikönyv anyagából összeállított kiállítás, többlet lakossági fórum, a kész 
munka ismertetésére, is belefér.  
A munka elvégzéséhez a Miniszterelnökség Építészeti Helyettes Államtitkársága és a Lechner Tudás Központ folyamatos 
szakmai támogatást nyújt. A Helyettes Államtitkárság elektronikus oldalán az ismertető segédanyagok már megtalálhatók, a 
témagazdához beérkező gyakorlati kérdések alapján a hasznos információk folyamatosan bővülnek.  
 
A településképi arculat kézikönyve és a településképi rendelet közös megbízásban való elkészítésével a testület egyhangúlag a 
kedvezőbb ajánlatot adóARCHIKON Bt (Tétényi Éva) ajánlatát fogadta el, egyben megbízza 2017. december 31.-ig Kisbér 
város főépítészeti feladatainak ellátásával, és döntéséről tájékoztatja a Kistérségi Társulás tagjait. 
 

5. Napirendi pont : Rendezési terv módosítása. 
A Kisbéri Ipari Terület kft. fordult kérelemmel a testülethez, hogy a tulajdonukban lévő 022/4 hrsz.-ú területen egy 20 méter 
széles utat jelöl a szabályozási terv, melynek törlését kérik, s így a területet egyben szeretnék kialakítani vagy értékesíteni. 
Kisbér Város Önkormányzata megrendelésére a Talent Plán Kft, Németh Gyula tervezői közreműködésével folyamatban van a 
város településrendezési eszközeinek módosítása. A módosítás Kisbér több területét érinti, amihez egy újabb, 17. pontként 
csatlakozna a kért módosítás.  
A kért településrendezési változást a hatályos jogszabályok értelmében egyszerűsített eljárásban vizsgálhatja a képviselő- 
testület.  
A KEM Állami Főépítésszel való egyeztetés eredményeként a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a Kisbéri Ipari 
Terület Kft kérelmét és a  Kisbér Város  településrendezési eszközeinek módosítására folyamatban lévő (Msz: 15052) eljárásba 
17. pontként  befogadva azt,  a Kisbér külterületi 0227/4 hrsz-ú földrészletet érintő, a telket kettéosztó 20 m szélességű  
kötelező útszabályozási elemet törli a szabályozásból.     
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a Kisbér 0227/4 hrsz-ú földrészletre vonatkozó munkával kapcsolatosan szükséges 
megállapodást a tervezővel, továbbá a tervezési többletköltségek viselésére a településrendezési szerződést a kérelmező 
társasággal kösse meg.  
 

6. Napirendi pont :Intézményi térítési díj. 
Szociális rendeletünk szerint, a szociális étkeztetés napi díja jelenleg 550.- Ft/ebéd kiszállítással. A helyi kínálati piacon 600 – 
750 Ft között mozog egy adag ebéd. Az önköltségszámítás szerint 622.- Ft egy adag ebéd előállítási költsége. 
A testület egyhangúlag elfogadta a pénzügyi bizottság javaslatát és a szociális étkezés intézményi térítési díját 575.- Ft/ebéd 
összegben határozta meg. 
 

7. Napirendi pont :Pályázati lehetőségek. 
 
a/ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:Ezen pályázat keretében a Kossuth utcai járda új burkolattal történő 
ellátását kívánja az önkormányzat elvégezni. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a pályázat benyújtását, az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. A pályázathoz szükséges 9.594.739 Ft önerő biztosítását a 2017. évi költségvetés útfelújítás sora 
terhére biztosítja. 
 
b/ Önkormányzati bérlakás kialakítása: A testület úgy döntött, hogy további előkészítés után tér vissza a pályázat beadására. 
 
c/ Piac pályázat: Ennél a pályázatnál a helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztésére lehet pályázni. Mivel a pályázat feltétele, 
hogy a piac nem adható bérbe, és az önkormányzat nem kíván változtatni a jelenlegi működésen, a testület úgy döntött, hogy 
további egyeztetésekre van szükség, és később tér vissza a pályázat beadására. 
 
d/ „Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása”: 
A támogatás intenzitása: 100% 
A támogatás mértéke, összege: minimum 15.000.000 Ft, maximum 80.000.000 Ft.  
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a pályázat benyújtását, és a bekért pályázatíró ajánlatok közül a 
legolcsóbbat, a ContrustSolutions Kft. ajánlatát fogadja el. 

 
8. Napirendi pont :Széchenyi utca – Városház tér kereszteződésének átalakítása. 

Az önkormányzat  árajánlatokat kért be a Kisbér, Széchenyi utca – 1614. hrsz-ú kt. (A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 
épületével szemben)kereszteződés és útszakasz átépítésének megtervezésére járda, parkoló, valamint a kanyarodósáv 
kialakításával.  
A testület egyhangúlagaz Extreme Park Kft ajánlatát fogadta el azzal, hogy a képviselők a végleges tervek elkészülte előtt még 
egyeztetni szeretnének a tervezőkkel a járda és a parkoló helyének kialakításáról. 
 

9. Napirendi pont :Spartacus Sportpálya karbantartása. 
A 2017-es évtől kezdődően a Spartacus labdarúgó pályájának fűnyírását saját fűnyíró traktorral a Kisbéri Zsivótzky Gyula 



sportcsarnok munkatársával kívánja elvégeztetni az önkormányzat, ezért egy fűnyíró traktor vásárlásához árajánlatokat kért be a 
hivatal. A beérkezett ajánlatok közül a testület egyhangúlag egy győri cég Honda típusú traktorának vásárlása mellett döntött 
1,7 millió forint értékben. 
 

10. Napirendi pont :Kisbéri 1090 hrsz. (sziget) tulajdonjogának megszerzése. 
A képviselő-testület évek óta törekszik arra, hogy a Nagy-tó fölötti, 1090 hrsz. alatti, szigetként ismert kivett mocsár művelési 
ágú, 8352 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogát megszerezze. Az ingatlan karbantartását az önkormányzat fennállása óta a 
Városigazgatóság végzi. A Bakonysárkány irányából levonuló csapadékvizek ezen ingatlanon keresztül érik el a Nagy-tavat. A 
település rendezési tervén zöldterületi övezetként jelenik meg.  
2011-ben ingatlanvételi szándékunkat jeleztük az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett tulajdonos, a NIKOL 2006 
Ingatlanforgalmazó Kft. felé. Időközben a Kft-ről kiderült, hogy a cégbíróság hivatalból törölte.  
Az önkormányzat 2012-ben megkísérelte a HUSK/1001/2.1.1 EGTC vízrendezéses pályázat kapcsán az ingatlant kisajátíttatni, 
azonban kérelmüket elutasították arra való hivatkozással, hogy a megjelölt kisajátítási cél nem közérdekű cél. 2015-ben a 
földhivatalnál jelentette be a hivatal az ingatlan tulajdonjogának elbirtoklás jogcímén történő bejegyzésére irányuló kérelmét. A 
kérelem elutasításra került. A 313/2016. (XI.18.) KVÖKt. határozatában döntött a testület arról, hogy a vagyonrendezési 
eljárást megindítja. 
Ügyvédeinkkel szorosan együttműködve, tanácsukra úgy döntött a hivatal, hogy az eljárást nem indíttatják meg, mert szinte 
semmi esélyt sem látnak a tulajdonszerzésre, tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára jelzálogjog van bejegyezve. 
A lehetséges eljárások várható végkimenetelének alapos átvizsgálása után arra a megállapításra jutott a hivatal, hogy egy újabb 
kisajátítási eljárást kellene indítani. Elképzelésüket egyeztették a kormányhivatal illetékeseivel, akiknek a tájékoztatása szerint 
a rendezési terven jelölt zöldterületek övezetében az OTÉK és HÉSZ által megjelölt közpark, közkert funkció megvalósítása 
olyan terület- és településrendezési közérdekű cél, mely az ingatlan tulajdonosától nem várható el.  
A kisajátítási eljárás megindításához a képviselő-testület döntése szükséges. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kisbéri 1090 hrsz. alatti, kivett mocsár művelési ágú ingatlan tulajdonjogának 
megszerzése kapcsán az ingatlan terület-  és településfejlesztés céljára történő kisajátítási eljárásának megindítására és a hozzá 
kapcsolódó eljárások lefolytatására felhatalmazza a város polgármesterét.  
Az ingatlanon a település rendezési tervével összhangban közpark kialakítását tervezi. 

 
11. Napirendi pont :MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. megkeresése. 

Múlt havi ülésükön tárgyalta a testület az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. azon megkeresését, hogy fotovoltanikus 
erőművet szeretne településünkre építeni. Az erőmű helyéül az ún. „Pajtai-dűlő” 1,5 ha nagyságú részét nézték ki. 2017. június 
1-ével tervezik a munkaterület átadást. A képviselő-testület további tárgyalások folytatását támogatta.  
A Zrt-től a MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő bérleti szerződés tervezetét 
és együttműködési szerződés tervezetét megkapta a testület. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel a „Pajtai-dülő” kb. 1,5 ha 
nagyságú részére fotovoltanikus erőműpark kiépítésére abban az esetben kíván szerződést kötni, ha a Kft. KEHOP pályázata 
pozitív elbírálásban részesül. 
A Kft. kérésére, mely szerint a pályázatuk beadásának feltétele egy területbérleti szerződés benyújtása, a testület egyhangúlag 
elfogadta a területbérleti szerződés megkötését, azzal a kikötéssel, hogy az, a pályázat pozitív elbírálása esetén lép csak 
hatályba. 
 

12. Napirendi pont : Útfelújítások. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló keretből az alábbi útfelújításokat kívánja elvégezni : 
Újszőlő utca, Kishomok utca bevezető szakasza (sárrázó szakasz), Határ utca (Köztársaság utca-Kossuth utca), Perczel Mór 
utca-ravatalozótól a Deák F. utcáig. Az ezen utcák felújítása után, az útfelújítási keretből fennmaradó összegből a Perczel Mór 
utca felújítását kezdik meg a Széchenyi utcától, addig ameddig a keretből fennmaradó összeg fedezi annak költségét.  

 
13. Napirendi pont :Árok felújítási kérelem. 

Krausz Károly, Fáy András utcai lakos fordult kérelemmel a testülethez, tervezi e az önkormányzat az árok felújítását, és ha 
igen, akkor mikor. Ha nem szerepel a tervek között, akkor, ha van arra lehetőség, hogy a megfelelő eszközöket, anyagokat 
biztosítják a számára, megszervezné ő a felújítást.  
Dr. Dörnyei Vendeljegyző tájékoztatta Krausz Urat, hogy 4 éve volt utoljára lehetőségünk a közmunkaprogram keretében az 
település árkainak átfogóbb felújítására. A szűkös anyagi lehetőségeink miatt csak a legsürgetőbb problémákat tudjuk 
megoldani, a nagyobb beruházásokhoz pályázati forrást keresünk.  
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Fáy András utca csapadékvíz elvezető árkának felújítását jelenleg nem támogatja. A 
település csapadékvíz elvezető rendszerét egy egységként kezeli és a csapadékvíz elvezetési problémák megoldására egy közös 
koncepciót kíván kidolgozni és utasítja a Polgármesteri Hivatalt pályázati forrás keresésére. 

 
14. Napirendi pont :Dr. Bátonyi Alexandra kérelme. 

Dr. Bátonyi Alexandra a tulajdonában lévő kisbéri 032/2 hrsz. alatti ingatlan (volt malom) ivóvíz-, szennyvíz- és 
csapadékcsatorna hálózatra történő rákötése kapcsán írt kérelmet. Az ingatlanon álló épületben életvitelszerűen laknak és azt a 
jövőben például vendégházként szeretnék hasznosítani, ezért elengedhetetlen a közművek kiépítése. 



Hivatalunkat már korábban is megkeresték közművesítési szándékukkal, akkor egyeztettek az Északunántúli Vízmű Zrt-vel. Az 
ÉDV Zrt. tájékoztatása alapján az ingatlanra az ivóvizet a Széchenyi utca – Újszőlő utca kereszteződésétől lehet levinni, a 
szennyvizet bekötni pedig a Véncser dűlőtől lehet. Mindehhez a kiépítésen kívül terveztetés, engedélyeztetés és szolgalmi jog 
bejegyzés kell, mely költségét már 2011-ben is több millió forintra becsülték.  
Az ingatlan belterületté válása már 2011-ben is szóba került, akkor a tulajdonos jelölte meg belterületiként az ingatlant. Ahhoz, 
hogy az ingatlan belterületi ingatlan legyen a rendezési tervet és a helyi építési szabályzatot kell módosítani.  Ezen módosítást 
már csak a 2018-ban induló új településrendezési tervekben lehetne megjeleníteni.  
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kisbéri 032/2 hrsz. alatti ingatlant nem kívánja belterületbe vonni, azonban 
támogatja olyan övezetbe történő besorolását, mely a tulajdonos által elképzelt turisztikai fejlesztést elősegíti és ha annak 
költségeit vállalja. 
Egyben felhatalmazza a város polgármesterét az ingatlan tulajdonosával tárgyalások folytatására és utasítja a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a tárgyalások eredményeként megjelölt övezeti besorolást a következő rendezési terv módosításakor vegyék 
figyelembe. 
 

15. Napirendi pont :  Pályázatok. 
A kiírt és beérkezett pályázatokra a képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta : 
 
a/ Fölhaszonbérlet : 

- a kisbéri 0129/7 hrsz. alatti szántóra a Batthyány pusztai Mg. Kft.-vel kíván haszonbérleti szerződést kötni 2021. 
szeptember 30-ig 3.000,- Ft./aranykorona/év bérleti díj mellett. A döntés egyhangú. 

- a kisbéri 1196-1204 hrsz. alatti „Párizs-domb” erdőtelepítéssel nem érintett, 2 ha 8647 m2 alapterületű részének 
hasznosítására Tóth Lászlóval kíván szerződést kötni 10 évre 45 kg. augusztusi búza / aranykorona /év bérleti díj 
mellett. A döntés egyhangú. 

 
b/ Árok :A kisbéri 1840/9 hrsz. alatti, 109 m2 nagyságú árok eladására kiírt pályázatra a DRAT Ipari Termelő és 

Kereskedelmi Kft. nyújtott be pályázatot, melyben 75.000,- Ft-os ajánlatot tett és vállalta, hogy az ingatlan művelési ág szerinti 
hasznosítását fenntartja, és a szomszédos telektulajdonosokkal az ingatlanra történő bejutás érdekében együttműködik. 
 
Az ingatlanra értékbecslést készíttetett a hivatal, az ingatlan értékét 76.300,- Ft-ban állapították meg.  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásai szerint a DRAT Kft. által megjelölt áron nem lehet szerződést 
kötni, az adásvételre 76.300,- Ft-on vagy a fölötti áron kerülhet sor. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kisbéri 1840/9 hrsz. alatti árok eladását az ingatlan értékbecslésében szereplő 
76.300,- Ft-on vagy e feletti összegen támogatja.  
Egyben felhatalmazza a város polgármesterét tárgyalások lefolytatására a DRAT Ipari Termelő és Kereskedelmi Kft-vel, mint 
egyedüli pályázóval. 
 
c/ Pokol Sörkert :a kisbéri 882/2 hrsz. alatti „Pokol Sörkert” 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig tartó hasznosítására 
Lunk Renátával kíván szerződést kötni bruttó 10.000,- Ft./hó bérleti díj mellett. A döntés 7 igen szavazattal jött létre. Dákai 
József nem vett részt a szavazáson. 

 
16. Napirendi pont :Autóbusz-pályaudvar melletti közterület parkosítása. 

A Kisbér központjában található autóbusz-pályaudvar és a vele szemben lévő butiksor között lévő közterület rendbetételére, 
parkosítására, növényzet telepítésére és járda térburkolási munkáira a Kisbéri Városszépítő Egyesület tervet készíttetett Majer 
Gábor kerttervező és kertépítővel, s ehhez kérték az önkormányzat anyagi segítségét. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy erre a célra 1,3 millió forintot biztosít a tartalék terhére. 

 
17. Napirendi pont :Pályázatok (támogatások) elbírálása. 

A testület egyhangúlag elbírálta a beérkezett civil szervezetek és egyházak támogatási kérelmét, melyet az érdeklődők 
megtekinthetnek a város honlapján, és a „Kisbér Város” csoport facebook oldalon jelen beszámoló mellékleteként. 

 
18. Napirendi pont :Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói pályázat – szakértő bizottság 

létrehozása. 
A Wass Albert Művelődési Központ és Városi könyvtár intézményvezetői pályázatára a pályázatok benyújtásának határidejéig, 
2 pályázat érkezett. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §-a értelmében magasabb vezetői 
beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 25 napon belül, a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója által létrehozott, legalább 3 tagú, a betöltendő feladatkör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója (képviselő-testület) a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve 
dönt a vezetői megbízásról.  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi tv. végrehajtásáról, a művészeti, közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rend. értelmében a bizottság tagja a közalkalmazotti tanács, illetve a reprezentatív szervezet által delegált egy – egy tag, 
továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.  
 



Fentiekre való tekintettel, a szakértelemmel rendelkező bizottság tagjai közé a testület 7 igen szavazattal (Hófer Jenő 
érintettség miatt nem szavazott) az alábbi személyeket választotta meg: 
 
Hófer Jenő - képviselő és helyi érdekeltségű civil szervezet vezetője, 
Pásztiné Ács Edit – Kisbéri Gyöngyszem Óvoda közalkalmazott, szakszervezeti képviselő, 
Morvai Attila Zoltánné – Kisbéri Gyöngyszem Óvoda közalkalmazott, Közalkalmazotti Tanács elnöke, 
Magyar Népművelők Egyesülete – országos szakmai szervezet, 
Németh Gyula – igazgató, Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok. 

 
19. Napirendi pont :Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme. 

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata azzal a kéréssel fordultaz önkormányzathoz, hogy a 2017-es évre tegye 
lehetővé a mikrobusz ingyenes használatát, mivel egyre több meghívást kapnak, amelyeknek csak így tudnak eleget tenni. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelmét, melynek 
megfelelően a 2017-es évben 200 km erejéig ingyenesen biztosítja az önkormányzati mikrobusz használatát. 
 

20. Napirendi pont :„Sisi” szoba. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy egy szakértő bizottságot hoz létre a Sisi szoba létrehozása érdekében. A bizottság 
tagjának Vaderna Tamást a humán bizottság elnökét, Asbóth Zsolt szakértőt, Kemény Péter Gyulánét, a humán bizottság külsős 
tagját és Sinkovicz Zoltán polgármestert választotta meg. A bizottság feladatai között szerepelne a helység megtekintése, 
valamint a bútorok véleményezése a helyszínen. Az érdemi döntés meghozatalára a bizottság véleménye tükrében a 
későbbiekben kerülne sor.  
 

21. Napirendi pont : Iskolai átszervezések véleményezése. 
A Tatabányai Tankerületi Központ tájékoztatta az önkormányzatot két intézményi változásról : 

- az Etei Általános Iskola a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor 
Általános Iskolája telephelyeként működne a továbbiakban, 

- a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium nevéből a „Szakgimnázium” intézménytípus törlésre kerül. 
A testület a tájékoztatást 7 igen szavazattal tudomásul vette és támogatta a Tankerületi Központ döntését. Dákai József nem vett 
részt a szavazásban. 
 

22. Napirendi pont :Hántai halastó. 
A Kisbér Város Önkormányzatának tulajdonát képező 01089 hrsz. alatti ingatlan használatára vonatkozóan a képviselő-testület 
döntésének megfelelően beszerezte a hivatal a területen működő és pályázó horgászegyesületek véleményeit, a Hántai Horgász 
Egyesülettől és a Hánta-Nádasd Horgász és Környezetvédő Egyesülettől.  A Hánta Bizottság 2017. április 10-én tartott ülésén a 
használati terveket megtárgyalta, és azt javasolja, hogy a 01089 hrsz. alatti terület megosztása ügyében eljárást indítson az 
Önkormányzat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komáromi Földhivatalánál, a tó, és az azt övező területrész 
különválasztására. A Hánta Bizottság javaslata, hogy a 01089 hrsz. alatti tó hosszú távú célként a Hántai Horgász Egyesület 
használatába kerüljön a kérelmében foglaltak szerint. A Hánta Bizottság javasolta azt is, hogy amennyiben számukra kedvező 
döntés születik, akkor a képviselő-testület biztosítson megfelelő konkrét határidőt a 01089. hrsz alatti ingatlanon lévő tóba 
telepített halak kifogására, lehalászására a Hánta-Nádasd Horgász Egyesület részére. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Földhivatali eljárás befejezése után dönt a pályázat elbírálásáról. 
 

23. Napirendi pont :Tájékoztató. 
 
Bölcsőde műszaki tartalma :A testülettájékoztatást kapott a bölcsőde műszaki tartalmáról, melyet az érdeklődők 
megtekinthetnek a város honlapján, és a „Kisbér Város” csoport facebook oldalon jelen beszámoló mellékleteként. 
 

24. Napirendi pont :Egyebek. 
 
a/ Forfa csarnok használati szerződésének hosszabbítása :Böröczki Lajos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 
az ún. „Forfa” épület középső, kb. 100 m2 nagyságú részén faanyag tárolására biztosított helyiség bérletére vonatkozó 
szerződést három hónappal hosszabbítsa meg a testület.A szerződés 2017. március 31-ig szólt, nettó 5.000,- Ft./hó bérleti díj 
fizetése mellett. A hasznosítással kapcsolatban ez idáig panasz nem érkezett. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Böröczki Lajossal a kisbéri 680/20 hrsz. alatti, ún. „Forfa” épület középső részének 
faanyag tárolására kötött szerződést 2017. június 30-ig változatlan feltételek mellett meghosszabbítja, egyben utasítja a 
Polgármesteri Hivatalt a szerződés hosszabbítás előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés 
hosszabbítás aláírására.  
 
b/ Rendőr – Tűzoltó Nap díjazása :A testület egyhangúlag elfogadta a tartalék terhére két rendőr és egy tűzoltó jutalmazásáta 
Rendőr-tűzoltónap alkalmából. 
 
c/ Javaslat díj adományozására :Varga Melinda javaslatot tett egy sportdíj adományozására. A testület úgy döntött, hogy 
írásban terjessze be javaslatát a képviselő és a nyári szokásos díjadományozáskor döntenek az odaítélésről a díjak 
adományozásáról szóló rendeletnek megfelelően. 



 
25. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. 

 
Varga Melinda : Kérte a Vásártér utca 15/A szám előtti fa kivágásának megvizsgálását, mivel a fát annyira benőtte a fagyöngy, 
hogy az már az ott lakók egészségét veszélyezteti. 
 
Dákai József : Kérte a Perczel Mór utca egyik lakójának a hivatal általi felszólítására, mivel a lakó a terjeszkedésével már 
majdnem belakja a mellette lévő önkormányzati területet. 
 
SpiegelhalterÁkos :Kérte a hántai temetőben egy fa kivágásának a megvizsgálását. 
 
HóferJenő : 
- bejelentette, hogy a horgászegyesületük a zöld malmi tavaknál egy 12 méter hosszú 1,2 méter széles hídfelújítást kíván 
elvégezni. A testület tudomásul vette és hozzájárult a felújításhoz; 
 
- kérte a Petőfi S. utca végétől a temetőig tartó út rendbetételét, mivel esős idő után az út járhatatlan. 
 
A nyilvános ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérlakás, 
ingatlanvásárlás, tartozás-elengedési kérelem, tiszteletdíj, intézményvezetői megbízás határozat módosítása). 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület 
…/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelete 

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról 
 
 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja. 
 
 
 
1.§  A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2017. évi költségvetésének 
 
a) bevételi főösszegét     2 274 993 854 Ft-ban   
b) kiadási főösszegét     2 274 993 854 Ft-ban állapítja meg. 
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési 

bevételek főösszegét 

      
  1 178 712 415 Ft-ban   

 
ezen belül: 

     

 
- a működési célú költségvetési bevételeket 

 
1 143 841 474 Ft-ban 

 
 

- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket 
 

34 870 941 Ft-ban 
 

 
a költségvetési bevételek főösszegén belül: 

    
 

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét  462 242 083 Ft-ban 

 
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 6 142 541 Ft-ban 

 
közhatalmi bevételek összegét 

   
420 350 000 Ft-ban 

 
működési bevételek összegét 

   
288 405 652 Ft-ban 

 
felhalmozási bevételek összegét 

   
90 600 Ft-ban 

 
működési célra átvett pénzeszközök összegét 

  
843 739 Ft-ban 

 
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét 

  
637 800 Ft-ban 

       d) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási 
bevételek főösszegét 

      
  1 096 281 439 Ft-ban   

 
ezen belül: 

    



 
a belföldi finanszírozás bevételeit 

  
1 096 281 439 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 

  
0 Ft-ban 

 
forgatási célú értékpapírok beváltása 

  
499 985 414 Ft-ban 

 
maradvány igénybevétel 

  
0 Ft-ban 

 
irányítószervi támogatás 

  
596 296 025 Ft-ban 

      e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési 
kiadások főösszegét 

      
  1 613 529 653 Ft-ban   

 
ezen belül: 

     

 
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 1 192 778 608 Ft-ban 

 

 
        ebből: 

     

 
                személyi juttatás összegét 

   
548 246 694 Ft-ban 

 
               munkaadókat terhelő járulékok összegét 

  
122 847 084 Ft-ban 

 
               dologi kiadások összegét 

   
370 194 126 Ft-ban 

 
               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét 

  
7 040 000 Ft-ban 

 
               egyéb működési célú kiadások összegét 

  
144 450 704 Ft-ban 

 
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 420 751 045 Ft-ban 

 

 
        ebből: 

     

 
                beruházások összegét 

   
220 930 869 Ft-ban 

 
               felújítások összegét 

   
191 036 942 Ft-ban 

 
               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 

 
8 783 234 Ft-ban 

       f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási 
kiadások főösszegét 

      
  661 464 201 Ft-ban   

 
ezen belül: 

     

 
a belföldi finanszírozás kiadásait 

  
661 464 201 Ft-ban 

 

 
   ebből: irányítószervi támogatást 

   
596 296 025 Ft-ban 

 
ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése 

  
15 168 176 Ft-ban 

 
forgatási célú értékpapírok vásárlása 

   
0 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 2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetése hiányt nem tartalmaz. 

 
 b) A megállapított forráshiány a működési többlet 385.880.104,- Ft-os és a felhalmozási hiány    385.880.104,-  Ft-os 

összegének különbözete. 
 

 c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány 
összegét 434.817.238,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 
434.817.238.- Ft-ban határozza meg.  
 

(3)  A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 596.296.025.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás 
összegéből 9.790.800,- Ft felhalmozási célú, 586.505.225,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény 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), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 
1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.  

  (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a.,a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. 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) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza. 

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti 
részletezését és összetételét, továbbá kötelező,  önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 
8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.  

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

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza. 

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. 
melléklet tartalmazza. 

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b  mellékletek,  kiadási főösszeg 
feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a  
9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „ 

 
3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „4. §. A helyi önkormányzat 2017. évi   tartalékát                42.906.096.- Ft-ban,  

 ezen belül 

a) az általános gazdálkodási tartalékot42.906.096,- Ft összegben, 
 
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                                     0.- Ftösszegben 

határozzameg.” 

4.§.  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. március 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Kisbér, 2017. április 21. 
 
   Sinkovicz Zoltán sk.   Dr. Dörnyei Vendel sk. 
  polgármester     jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


	A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Böröczki Lajossal a kisbéri 680/20 hrsz. alatti, ún. „Forfa” épület középső részének faanyag tárolására kötött szerződést 2017. június 30-ig változatlan feltételek mellett meghosszabbítja, egyben utasítja a Pol...

