
Beszámoló a 2017.június 09.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette két képviselő 
(Dákai József, Dr. Szinyi Károly) igazolt távollétét. 
 

1. Napirendi pont : Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
131/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2017. május 12.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 
 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 
132/2017.(V.12.) 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. 

 
133/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Kisbéri Rendőrkapitányság Kisbér város közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolóját. 

 
A képviselő-testület döntéséről a Rendőrkapitányság vezetőjét tájékoztattuk.  
 

134/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. A 
képviselő-testület köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.  
 

A képviselő-testület döntéséről az intézmény igazgatóját tájékoztattuk. 
 
135/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2016. évi 
munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-testület köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. 

A képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt tájékoztattuk. 
 
136/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a 2017. szeptember 3-ig tartó közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban felmerülő 
járulékfizetési kötelezettség teljesítéséhez biztosította Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a hiányzó 
fedezetet, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat a közfoglalkoztatási támogatás megérkezésekor visszafizet. 

 
A képviselő-testület döntéséről az érdekeltek tájékoztattuk.  
 

141/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, járda- és csapadékvíz-
elvezetési munkálatok II. és III. üteme” elnevezésű közbeszerzési eljárásban az alábbi kivitelezőket hívta fel ajánlattételre, 
valamint utasította a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazott a közbeszerzési eljárás 
megindítására: 
 
 MARÉP KFT. (2890 Tata, Egység út 22.) 
 VIA VOMITO Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 
 LANG SZOLG Kft. (9081 Győrújbarát, István u. 213.) 
 GOMBOS-FÖLDGÉP Kft. (2854 Dad, Dózsa György utca 41. a. ép.) 
 ÚTÉPPARK KFT. (8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.) 

 
A meghívásos közbeszerzési eljárás megindításra került. 

 
142/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Hánta településrészen található Skrihár 
József Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban az alábbi kivitelezőket hívta fel ajánlattételre, valamint 
utasította a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazott a közbeszerzési eljárás 
megindítására: 
 
 MARÉP KFT. (2890 Tata, Egység út 22.) 
 E-BUILDER Kft. (1094 Budapest, Páva u. 32. B ép. 2. em. 12.) 
 GOMBOS-FÖLDGÉP Kft. (2854 Dad, Dózsa György utca 41. a. ép.) 



 Szabados és Társa Kft. (1212 Budapest, Rákóczi u. 146. 4. em. 405.) 
 GÁDOR Kft. (2881 Ászár, József Attila u. 4.) 

 
A meghívásos közbeszerzési eljárás megindításra került. 
 

 
143/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Deák Ferenc utcai felújítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására Sáfrán József 
egyéni vállalkozó bruttó 1.300.000 Ft összegű ajánlatát. Utasította a Polgármester Hivatalt a vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazott annak aláírására. 
 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.  
 

149/2017.(V.12.) 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 a Csuda Csapat Hántáért Egyesület részére 
656.240,- Ft működési célú támogatást biztosított. 
 

A megállapított támogatás kifizetésre került. 
 
150/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a VOSZ Komárom – Esztergom Megyei Szervezete általi felhívásra nem kívánt jelöltet 
állítani. 

A képviselő-testület döntéséről a Szervezet vezetőjét tájékoztattuk. 
 
151/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Sissi-szoba kialakítására vonatkozó árajánlat 
tartamát pontosítsa. A pontosított árajánlatot következő ülésén a Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalja. 

A pontosított árajánlatot a Bizottságok tárgyalták és véleményük a képviselő-testület 
elé beterjesztésre került.  
 

152/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 156/2011. (V. 13.) KVÖKt. határozatában elfogadott környezetvédelmi programot – 
úgy is, mint helyi fenntarthatósági tervet – felülvizsgálta, változtatás nélkül fenntartotta, és a környezeti fenntarthatóság további 
helyi intézkedéseit változatlanul az abban foglaltak szerint határozta meg. 
 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk. 
 
157/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban tagsági jogviszonyát a Magyar Önkormányzatok Szövetségében (nyilvántartási szám: 
01-02-0003350) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:68. § (2) bekezdése alapján megszüntette. 

 
A képviselő-testület döntéséről a MÖSZ-t tájékoztattuk. 

 
158/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének soron 
következő módosításakor hozzon létre egy 500.000 Ft-os keretet az elismerésekhez kapcsolódó pénzügyi kifizetésekhez.  
A képviselő-testület a 101/2017.(IV.21.) KVÖKt. határozatát akként módosította, hogy az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázathoz szükséges 9.594.464 Ft önerőt az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
út- és járda-felújítási sora terhére biztosítja. 

 
A 2017. június 9.-i ülésre beterjesztett költségvetés-módosítás tartalmazza a keret 
létrehozását. A pontosított önerőt tartalmazó döntést a pályázati hiánypótlás részeként 
benyújtottuk.  
 

159/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról döntött, valamint utasította a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy az egyik bérlő kiköltözésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

A lakásbérleti szerződés meghosszabbításra került, a bérlő kiköltözött. 
 
160/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
16/2016.(XI.7.) önkormányzati rendeletének 21. §-ában foglaltak alapján szavazatszedő bizottságot hozott létre, melynek 



elnökének választotta Varga Melinda képviselőt, tagjának választotta Dr. Szinyi Károly alpolgármestert és Vaderna Tamás 
képviselőt. 

A bizottság elvégezte a munkáját. 
 
162/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület az intézményvezetők által előterjesztett 7 fő pedagógus részére munkájukat elismerve 
Erzsébet Ajándékutalvány átadását rendelte el. 

 
Az elismerések átadása a 2017. június 1. napján, Pedagógusnap alkalmából 
megtartott ünnepségen megtörtént.  
 

164/2017.(V.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói tisztségére 
meghirdetett pályázatot eredményesnek minősítette. Elfogadta Géringer Istvánné pályázatát, és megbízta a Wass Albert 
Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói teendőinek ellátásával 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig. 
Megállapította az igazgató illetményét, valamint felhatalmazott a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 

A kapcsolódó személyzeti feladatok elvégzésre kerültek. 
 
165/2017.(V.29.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2017. május 29.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 
166/2017.(V.29.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda (a módosítás következtében Kisbéri Gyöngyszem 
Óvoda és Bölcsőde) módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztésnek 
megfelelően. Felkérte Kisbér Város Jegyzőjét a módosító és alapító okirat megküldésére a Magyar Államkincstár területileg 
illetékes kirendeltsége részére. 

Az intézmény módosító és alapító okiratát a Magyar Államkincstárnak megküldtük.  
 
 
A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta. 
 
A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről :  
 
A polgármester 
 
a/ Részt vett a sportcsarnokban a Gyermekjólétiroodshow rendezvényén; 
 
b/ Képviselte az önkormányzatot Lunk György, ácsteszéri polgármester temetésén; 
 
c/ Fogadta Kövér Lászlót, a parlament elnökét, és részt vett az általa tartott lakossági fórumon a Wass Albert Művelődési 
Központban; 
 
d/ Részt vettaz 1945-ben Kisbérről a Szovjetunióba hurcolt foglyok emlékére állított tábla avatásán; 
 
e/ Részt vett a Járási Hivatal új épületszárnyának, és a felújított volt munkaügyi központ ünnepélyes átadásán; 
 
f/ Részt vetta Csehországi testvérvárosban Hófer Jenő képviselővel, Tálos Tibor turisztikai referenssel és egy gyermek 
focicsapattal a halászati napokon; 
 
g/ Részt vett a Városszépítő Egyesülettel közösen tartott májusfadöntésen. Azóta az egyesület virágos dekorációkat helyezett ki 
a körforgalomba és környékére; 
 
h/ Részt vett a hagyományoknak megfelelően megtartott Pedagógusnapi ünnepségen, ahol átadta a testület által jóváhagyott 
jutalmakat; 
 
i/ Részt vett a Lovarda téren a Nemzeti Összetartozás Napján megtartott, az Ismerős Arcok zenekar emlékező koncertjén; 
 
j/ Bejelentette, hogyPopovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke előtt aláírtaa megyeházán azt a 
projekttámogatási szerződést, amelynek keretében Kisbér városa 603.525.442.- ft. támogatásban részesül. 
A projekt megvalósulásával több, mint 10 hektár területű, korszerű infrastruktúrával ellátott, versenyképes önkormányzati 
iparterület jön létre Kisbéren (Pajtai-dűlő), amely érdemi gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző hatással fog járni. A 
projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése 2019.12.31. 



 
 
k/ Bejelentette, hogy megszületett a kormányhatározat – amely már a Magyar Közlöny 81. számában olvasható -, amely 
szerint 2018-ban megépülhet a járási tanuszoda. 
 
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 költségvetési 
forrásból származó előirányzatok (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) beépítése, a 2017. májusi állami támogatás 
lemondás és pótigény, valamint a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye 2016. évi elszámolása miatt szükséges.  
A bevételeket és kiadásokat figyelembe véve önkormányzatunk 2017 évi költségvetésének főösszege 2.581.783.410,- Ft-ról 
2.622.684.721,- Ft-ra emelkedik.   
A testület egyhangúlag elfogadta a módosítást. 
 

3. Napirendi pont :A településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet. 

A testület a partnerségi rendeletet egyhangúlag elfogadta, mely jelen beszámoló végén az 1. számú 
mellékletben olvasható. 
 

4. Napirendi pont :Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 

A testület egyhangúlag elfogadta az SZMSZ módosítását, amely a szabályzat 1. számú mellékletének kódváltozásait 
tartalmazza, és amely jelen beszámoló végén a 2.számú mellékletben olvasható. 
 

5. Napirendi pont :Spar üzlet előtti parkoló átépítése. 
A testületi ülésen megjelentek a SPAR üzletlánc képviselői, akik elmondták, hogy 1 millió eurós fejlesztést kívánnak 
végrehajtani a kisbéri üzletükön.Megújul a teljes belső padlóburkolat, mennyezet és az összes falfelület kiképzése. Az utcai 
oldalon az épület déli homlokzata teljes szélességben új függönyfalat kap, a bejárat az épület széléről az épület tengelyébe 
kerül. A jelenlegi járdaburkolat elbontódik és helyette 2,6m.szélességben új térburkolattal kerül kialakításra.A mostani 
parkolóhelyek az épület oldalára átkerülnek, felülete aszfaltburkolat lesz. Tekintettel arra, hogy a parkoló területe 
önkormányzati tulajdon, kérték a testület hozzájárulását a felújításhoz. 
Tervezett átépítési időszak: 2017. Július 10.- 2017. Szeptember 14. 
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy a bemutatott tervek alapján hozzájárul a parkoló átépítéséhez. 
Kérdésként merült fel az ülésen, hogy a jelenlegi kijelölt gyalogátkelőhely maradjon e, vagy szűnjön meg. 
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy a kijelölt gyalogátkelőhely a jelenlegi helyén továbbra is szolgálja az üzlethez történő 
biztonságos átkelést. 
 

6. Napirendi pont :Utcák forgalomszabályozása (Határ utca, Pilbauer köz). 
a/ Határ utca :Pekár Zsolt, Ászár  polgármestere jelezte, hogy a két település közötti Határ úton az utca keskenysége miatt 
problémát okozhat, ha a lakók az utcán parkolnak, mert az azt eredményezheti, hogy az utca másik felén élők az autók miatt 
nem tudnak saját járműveikkel a telkükről az utcára hajtani. 
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy a Határ utca forgalomszabályozását változatlanul hagyja. 
 
b/ Perczel Mór, Szent Imre utca :A testület egyhangúlag ügy döntött, hogya Perczel Mór utca egyirányúsítását feloldja,a 
jelenlegi fekvőrendőröketfelszedi és új járműbarát fekvőrendőröket helyez ki és háromra növeli a számukat. Atestület döntött 
arról is, hogy a Szent Imre utcában 3 db. járműbarát fekvőrendőrt helyez ki. 
 
c/ Pilbauer köz :A testület egyhangúlag ügy döntött,hogy a Pilbauer köz Iskola utca felöli végére 1 db dönthető forgalomterelő 
oszlopot helyez ki a murvás részre, a Széchenyi utca felöli végén a járda két oldalára 1-1 db dönthető forgalomterelő oszlopot 
helyez ki azzal, hogy a forgalomterelőkön található zárakhoz a közben lakók kapjanak 1-1 db kulcsot. 

 
7. Napirendi pont :Ingatlan vételi, tartós bérleti ajánlat. 

A Wenckheim Béla – Dobi utca sarkán lévő 681/21 hrsz. alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlatot, illetve az adásvétel 
megszületéséig gondozás fejében vagy eszmei díj megfizetése mellett hosszabb távon bérelné az ajánlattevő az ingatlant.  
A testület egyhangúlag ügy döntött,hogy a kisbéri 681/21 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására vagy tartós bérletére vonatkozó 
kérelmét  elutasítja. 

 
8. Napirendi pont :ÉDV Zrt. beszámolója. 

A szennyvíztisztító telepen 2016-ban összesen 417.912 m3 szennyvizet tisztítottak meg. A telep tisztítási hatásfoka megfelelő 
volt. A KEOP beruházás keretében épült szennyvíztisztító teleprészen a kivitelező a korábban feltárt hiányosságokat 
maradéktalanul a mai napig sem szüntette meg, ezért az üzemeltetők kérik, hogy az önkormányzat a garancia érvényesítése 
érdekében járjon el. A hiányosságok pótlását több ízben kezdeményezte a hivatal a gesztor önkormányzatnál, 
Bakonysárkánynál és a műszaki ellenőrnél. 



A javítás, karbantartásra vonatkozó adatokat elnézve a 2015-ös évhez képest (összesen 118 db hiba) a hibák száma nagyot nőtt, 
azt is figyelembe véve, hogy a 2015-ös adatban csak Ászár, Kisbér és Hánta szerepel. A 2016-os bakonysárkányi 217 db hiba 
az összes hiba több mint a felét adja. Ezt a kivitelezőnek és a műszaki ellenőrnek jelezték.  
A beszámoló részét képezi az amortizációs keret terhére 2016-ban elvégzett beruházások. A 2016 évi beruházásokat a Gördülő 
Fejlesztési Terv részeként a képviselő-testület jóváhagyta. 2016-ban 21.494.759,- Ft. + áfa értékben történtek beruházások. 
A beszámoló tartalmazza az idei évben az amortizációs keret terhére elvégzendő beruházásokat. A beruházásokat az utolsó két 
tétel – szennyvíztisztító telepen recirkulációs szivattyú cseréje 365.000,- Ft. + áfa és szennyvíztisztító telepen gépirács 
kihordócsiga telepítése 700.000,- Ft. + áfa – kivételével a 2017-es évre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv tartalmazza. Az idei 
évre tervezett beruházások értéke 32.239.000,- Ft. + áfa.  
 
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2016 évi viziközmű üzemeltetés szennyvíz ágazati 
beszámolóját elfogadja, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az üzemeltető által jelzett, a szennyvíztisztító telepen a 
KEOP beruházás keretein belül megépült szennyvíztisztító teleprésznél fennálló kivitelezési hiányosságokat jelezze a gesztor 
település Bakonysárkány Önkormányzata felé és a műszaki ellenőr felé a garancia érvényesítése érdekében.  
A 2017. évi beruházásokat elfogadja azzal, hogy a 2017. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben található, pótlási, 
felújítási tervekben nem szereplő munkákat a Gördülő Fejlesztési Tervbe be kell építeni.  

 
9. Napirendi pont :Új utca kialakítás. 

A 268/2016. (X.14.) KVÖKt. határozatban hosszas tárgyalás után a képviselő-testület döntött arról, hogy a Sport utca mögötti, 
rendezési terven falusias lakó övezetként jelölt terület városközponthoz közelebbi részén új utcát nyit és az utcanyitáshoz 
szükséges ingatlanokat (0233/61 hrsz. Bencsik János tulajdona és 0233/57 hrsz. Gellér Béla tulajdona) sikertelen tárgyalások 
esetén kisajátítás útján szerzi meg.  
Az ingatlantulajdonosokkal a tárgyalás nem vezetett eredményre, ezért a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
munkatársával egyeztetett a hivatal a kisajátítási eljárás menetéről, mely egyeztetés után a hivatal az ingatlanokra előzetes 
szakértői véleményt készített, mely alapján látszik, hogy az önkormányzatnak mekkora összegű kártalanítást kell fizetnie a 
tulajdonosok részére.  
A Kormányhivatal által kirendelt Bermark Szakértő Kft. munkatársai a kisbéri 0233/57 hrsz. alatti, 4 ha 2717 m2 nagyságú 
szántó négyzetméterárát 129,- Ft-ban állapították meg. 
A kisbéri 0233/61 hrsz. alatti, 1 ha 2883 m2 nagyságú szántó négyzetméterét 98,- Ft-banállapították meg. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bermark Szakértő Kft. által készített szakértői vélemények alapján a kisbéri 
0233/57 hrsz. alatti ingatlanra 129,- Ft./m2, a kisbéri 0233/61 hrsz. alatti ingatlanra 98,- Ft./m2 nagyságú vételi ajánlatot tesz. 
Az ajánlat elutasítása esetén felhatalmazza a város polgármesterét az ingatlanok kisajátítására vonatkozó eljárás elindítására 
terület- és településfejlesztési cél megjelölésével. 
A testület egyben kifejezi azon szándékát, hogy az ingatlanokon a település rendezési tervével összhangban új utca nyitását és a 
hozzá kapcsolódó véderdő kialakítását tervezi megvalósítani.  
A kisajátítási eljárás során megállapított kártalanítási összeg fedezetét a 2017. évi költségvetésében biztosítja.  
 

10. Napirendi pont :Ingatlan-felajánlások (1449/3 hrsz.,1734/1 és 1734/10 hrsz.,05/37 hrsz,). 
 Három ingatlan felajánlás érkezett a testülethez : 
 
a/ A 1449/3 hrsz. alatti ingatlan (Perczel M. u. 50/b.)tulajdonosai juttatták el nyilatkozataikat, mely szerint minden 
tulajdonostárs letakarítás fejében lemondana a tulajdoni hányadáról. Az ingatlan 1753 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar 
művelési ágú, özvegyi joggal terhelt. Az ingatlanon és a szomszédos önkormányzati ingatlanon található vályogtéglás 
töltésanyag 250 m3 körüli mennyiségre becsülhető. 
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy a kisbéri 1449/3 hrsz. alatti ingatlan letakarítás fejében történő önkormányzati 
tulajdonba adását elfogadja, utasítja a Polgármesteri Hivatalt az adás-vételi szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város 
polgármesterét a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések lefolytatására és a szerződés aláírására.  
 
A kisbéri 1449/2 hrsz. alatti ingatlan letakarításának megrendelésével egyidejűleg felhatalmazza a város polgármesterét a 
kisbéri 1449/3 hrsz. alatti ingatlan letakarításának megrendelésére is. 
 
b/ Németh Istvánné a kisbéri 1734/1 hrsz. és 1734/10 hrsz. alatti ingatlanokat (Perczel M. u. 37/1., Városigazgatóság és CSÁO 
közötti ingatlanok) ajánlotta fel az önkormányzatnak megvételre. 
Az 1734/1 hrsz. alatti ingatlan összközműves, 94 m2 nagyságú, két külön bejáratú lakással (egy szoba, főzőfülke, zuhanyzó + 
kettő szoba, főzőfülke, fürdőszoba) rendelkezik, melyekben cserépkályha és gázkonvektor is van. Az épület főfalai nedvesek, 
aljzatburkolata és a csempézések jó állapotban vannak, a lakások külön mérővel rendelkeznek.  
Az 1734/10 hrsz. 402 m2 nagyságú udvar, melyen egy 24 m2 nagyságú, jó állapotban lévő garázs áll.  
A testület egyhangúlag ügy döntött felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Németh István és Németh Istvánné 
tulajdonában lévő kisbéri 1734/1 hrsz. és 1734/10 hrsz. alatti ingatlanok értékbecslésének elkészítésére ajánlatokat kérjen be és 
a legkedvezőbb ajánlatot adóval az ingatlanok értékbecslését készíttesse el.  
 
c/ Sallai Lászlóné és Horváth Gyulánéa kisbéri 05/37 hrsz. alatti ingatlanban lévő tulajdoni hányadukat kívánják az 
önkormányzatnak eladni 75.000,- Ft., 75.000,- Ft-ért.  



Az ingatlan nem ismeretlen az önkormányzat előtt, a tavalyi évben két másik résztulajdonoskereste meg az önkormányzatot 
azzal, hogy a Zöldmalmi-tó mellett található, 8273 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanban lévő 257/2286-od és 
258/2286-od tulajdonrészét térítésmentesen felajánlotta az önkormányzat részére. A képviselő-testület a felajánlást a 262/2016. 
(X.14.) KVÖKt. határozatában elfogadta. A korábban és a most felajánlott ingatlanrészek önkormányzati tulajdonba kerülése 
esetén az önkormányzat tulajdoni hányada 4545/6858-ad lenne. Az ingatlan fennmaradó részén további öt tulajdonos osztozik. 
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy a kisbéri 05/37 hrsz. alatti ingatlanban Sallai Lászlóné 1500/6858-od tulajdoni 
hányadát és Horváth Gyuláné 1500/6858-od tulajdoni hányadát bruttó 75.000,- Ft. – bruttó 75.000,- Ft.-ért meg kívánja 
vásárolni, utasítja a Polgármesteri Hivatalt az adásvételi szerződések előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét a 
fenti feltételeket tartalmazó szerződések aláírására.  
 

11. Napirendi pont :Lovarda tűzjelző rendszer. 
Az önkormányzat vagyonkezelésében lévő Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes épületeiben található tűzjelző rendszer 
karbantartását a Multi Alarm Kft. végzi. A Lovardában és az Istálló épületben elhelyezett érzékelők számtalan esetben tévesen 
jeleznek, mely problémát a hasznosító Kisbér Lovarda Kft. ügyvezetője jelzett felénk. Ha a riasztásoknál azonnal nem kerül 
jelzésre, hogy azok téves riasztások, a katasztrófavédelem munkatársai megkezdik a vonulást. Téves vonulás esetén a vonulás 
díját kiszámlázhatják. A téves riasztások elkerülése és a tényleges események jelzése miatt a tűzjelző rendszer hibátlan és 
megbízható működése elengedhetetlen. 
Ez idáig – a hasznosítási szerződésben foglaltakkal összhangban – a hasznosítók voltak kapcsolatban a Multi Alarm Kft-vel, 
azonban a sorozatos téves bejelzések és a hasznosító jelzése nyomán a hivatal is felvette a kapcsolatot a Multi Alarm Kft-vel és 
kérték, hogy adjanak egy tájékoztatást a tűzjelző rendszer állapotával kapcsolatban. 
A tájékoztatásból kiderült, hogy a Lovarda épületben 2 db érzékelőt, melyek többször tévesen hibát, illetve tüzet jeleztek, 
kikapcsolták, az érzékelőket ki kell cserélni. 
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Lovarda épületében található 2 db 
elromlott tűzjelző érzékelőjének cseréjével megbízza a Multi Alarm Kft-t az ajánlatában szereplő nettó 106.400,- Ft. díjon. A 
szereléshez szükséges emeléssel megbízza a Jámbor Vill Bt-t. 
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a vállalkozói szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés 
aláírására.A testület döntött arról is, hogy a tűzjelző rendszer karbantartására vonatkozó szerződést felülvizsgálja, és kéri a 
hivatalt, hogy a szeptemberi ülésre a feladat ellátására 3 árajánlatot kérjen be. 
 

12. Napirendi pont :„Sissi-szoba” kialakítása. 
Valamennyi bizottság megtárgyalta a  „Sissi-szoba” kialakítását a kiskastélyban. A szakértői tanácsadói bizottság támogatói 
döntést javasolt a képviselő-testületnek. A múzeumi fejlesztést – mely nem szerepelt a 2017. évi költségvetésben – pénzeszköz 
átcsoportosítással lehetne megvalósítani. A fejlesztés 1.400 e Ft költséggel járna. Sem a GMJ, sem a Pénzügyi bizottság nem 
támogatja a szoba kialakítását, mivel nem látnak olyan átcsoportosítható pénzeszközt, melyből a fejlesztés megvalósítható 
lenne. 
A testület 6 igen, és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy a múzeum ilyen irányú bővítését nem veti el véglegesen, de jelenleg 
nem támogatja, a Kiskastély épületében a „Sissi-szoba” kialakítását, mivel a 2017. évi költségvetésében erre a célra pénzeszköz 
nem került tervezésre. 
 

13. Napirendi pont :Támogatási kérelem – Légy Több, Tégy Többet Alapítvány. 
A Légy Több, Tégy Többet Alapítvány fordult kérelemmel a képviselő-testülethez. Az alapítvány 2017.szeptember 20-án 
délelőtt 11 órától Halász Judit koncertet szervez a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ színháztermében. 
Meglátásuk szerint a környékbeli gyermekeknek és családjaiknak eddig messzebb kellett volna utazni, ha a művésznő 
koncertjeire szerettek volna eljutni, ami anyagi és időbeli többletterhelést is jelentett, ezért szeretnék helyben is elérhetővé tenni 
számukra egy ilyen színvonalas programot. Halász Judit zenéjén generációk nőttek fel, biztosak abban, hogy a mai 
gyermekeknek is szórakozató, élvezetes műsort tudnak ezzel a rendezvénnyel kínálni. 
A koncert teljes költsége 800.000 Ft,  a belépőjegyeket eredetileg 2000 Ft-os áron szerették volna árusítani, de tapasztalataik 
szerint a környékben nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, akik családjának a többi Halász Judit koncert belépőjegy 
árához viszonyítva kedvezményes árú jegy is gondot jelentene (Tatabányán és Budapesten 2800-3000 Ft-os belépőjegyeket 
árusítanak a művésznő koncertjeire.). Ezért az alapítvány úgy döntött, hogy saját forrásból 264.000 Ft-tal hozzájárul a 
belépőjegyekhez. (Ez teltházas előadás esetén 440 gyermekkel számolva fejenként 600 Ft-os hozzájárulást jelent.) 
Kérik az önkormányzatot, hogy nyújtson támogatást a helyi gyermekeknek a belépőjegyhez, így reményeik szerint a szülőknek 
nem fog jelentős terhet jelenteni a fennmaradó összeg.   
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy térítésmentesen biztosítja a színháztermet, ezzel támogatva a Halász Judit koncert 
megrendezését. 
 

14. Napirendi pont :Semmelweis Nap – kitüntetés. 
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy a Semmelweis Naponaz egészségügyi dolgozók jutalmazását nettó 30.000 Ft összegű 
ajándékutalvány/fő formájában biztosítja összesen 5 fő részére, melyből 4 főt a kórház igazgatója javasol, míg 1 főt a kisbéri 
mentőállomás vezetője javasol. 
A testület egyben tudomásul vette a Humán bizottság javaslatát, mely szerint a 2018.-as évtől a pedagógusok, valamint az 
egészségügyi dolgozók kitüntetésére vonatkozóan a városi kitüntetések alapításáról, azok odaítélésének rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet szabályait alkalmazza Kisbér város önkormányzata.  
 



15. Napirendi pont :Tájékoztató.  
 
 Panaszbejelentés – Komáromi utca : Morvai Attila írt panaszos levelet az előttük elhaladó nagyfokú kamionforgalomból 
adódó kellemetlenségek és az általa vélt rossz minőségű aszfaltozási munkák miatt, valamint a kialakult helyzetből adódó káruk 
miatt kártérítést helyezett kilátásba. 
Sinkovicz Zoltán polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a panaszt továbbították a közút kezelőjének. 
 

16. Napirendi pont :Egyebek. 
 
a/ WAMK alapító okirat módosítása: A testület egyhangúlag elfogadta a módosítást, mely szerint a Hántai Skrihár József 
Művelődési Ház a jövőben a WAMK telephelyeként fog működni.  
 
b/ Vidékfejlesztési pályázat – piac, konyha:A képviselő-testület az áprilisi és májusi határozataiban támogatta a „Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” c. pályázat benyújtását, azonban a 
pályázat pontos adatainak elfogadása nem történt meg. 
A testület egyhangúlag elfogadta, hogy támogatja a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése” c. pályázat benyújtását az alábbi célterületekre: 

1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése 
2. célterület: közétkeztetés fejlesztése 

A megvalósuló fejlesztések 
az 1. célterület esetében: Piacfejlesztés az 50/1 hrsz.-ú ingatlanon (jelenlegi piac területe), 
a 2. célterület esetében: Konyhafejlesztés az 1024/10 hrsz.-ú ingatlanon (Petőfi Sándor Általános Iskola konyhája). 

 
A testület felhatalmazta a város polgármesterét a városi piac felújítására vonatkozó tervek megrendelésére 400.000 Ft + ÁFA 
vállalási ár ellenében, valamint a pályázat benyújtásához szükséges egyéb intézkedések megtételére és a kapcsolódó költségek 
vállalására. 
A pályázat benyújtásához szükséges 15 %-os önerőt az önkormányzat 2017. évi költségvetése pályázati alap sorának terhére 
biztosítja.  
 
c/ Batthyány Kázmér Szakkórház kérelme: A kórház azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő, a kórház épülete és a Köztársaság utcai telekvégek közötti területet szeretné megvásárolni. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert további tárgyalások folytatására, tekintettel arra, hogy 
az u.n. Lidli telek esetleges hasznosításánál az önkormányzatnak szüksége lehet a telek átjárhatóságára.  
 
d/ Tanuszoda: Mint arról a polgármester már beszélt a két ülés között történő eseményekben, megszületett a kormányhatározat, 
hogy Kisbéren megépül a járási tanuszoda. Dr. Dörnyei Vendel jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a határozat azt is 
tartalmazza, hogy a tanuszoda építéséhez szükséges ingatlant az önkormányzatnak ingyenesen biztosítani kell. A testület már 
korábban úgy döntött, hogy az iskola területén kívánja elhelyezni az uszodát, a sportcsarnokra merőlegesen és átjáróval 
összekötve a csarnokkal. Időközben az iskola területének nagy része állami tulajdonba kerültek, s jelenleg folyamatban vannak 
a terület megosztások, melyek tisztázzák, hogy mely terület az államé, és mely terület az önkormányzaté.  
A jegyző javaslatára a testület az alábbi egyhangú határozatokat hozta : 

- Kifejezi köszönetét a kormányhatározatban foglaltakért; 
- Kifejezi szándékát, hogy az uszoda területéhez szükséges ingatlant ingyenesen az állam tulajdonába adja köznevelési 

közfeladatok ellátása céljából; 
- Felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges további tárgyalások lefolytatására. 

 
17. Napirendi pont :Képviselői bejelentések. 

HoferJenő : Elmondta, hogy a horgász egyesületük gyűjti össze a szemetet a tó körül, és amikor a szokásosnál több szemét 
gyűlik össze, akkor nem viszik el az összes szemetet. Kérte a hivatal közbenjárását, hogy a többlet szemetet is vigyék el, mivel 
a szemét mennyiség általában kiegyenlíti egymást. 
 
A nyilvános ülést követően zárt ülést tart a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérlakás, Őszi 
Napfény Idősek Otthona kérelme). 
 
 
 
 

1. számú melléklet. 
 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
…. önkormányzati rendelete  

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő  
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól  



Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó 
hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya Kisbér Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, 
településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása 
során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki. 

2. § Kisbér Város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának 
(a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének 
vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő 
véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik. 
 

2. A partnerek meghatározása 
 

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt: 
a) a város  közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes 
személyek, 
b) azon építészeti, mérnöki, szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a városban található, és 
tevékenységük a város településfejlesztésével, településrendezésével,  építészeti, kulturális értékei védelmével  kapcsolatos, 
vagy azzal összefüggésbe hozható, 
c) azon környezetvédelmi , természetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek 
működése vagy tevékenysége a város közigazgatási területére terjed ki, 
 
d) a városban  székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, 
e) a városban  székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek. 

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi 
tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Kisbéri Újságban , a kisber-hirlevel - ben  és a  www.kisber.hu   
honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik. 
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti 
munkaközi tájékoztatót keretében - a www.kisber.hu  honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 

5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) vagy településképi rendelet készítése, vagy módosítása 
esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati 
hirdetőfelületen, a Kisbéri Újságban, a kisber-hirlevel-ben  és a www.kisber.hu .hu honlapon közzétett hirdetmény útján, 
továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. 
rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Kisbéri Újságban, a kisber-
hirlevel-ben  és a www.kisber.hu   honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik. 
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az 
elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Kisbéri 
Újságban, a kisber-hirlevel-ben és a www.kisber.hu   honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén 
belül szóban történik. 
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az 
elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Kisbéri 
Újságban, a kisber-hirlevel-ben  és a www.kisber.hu  honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén 
belül szóban történik. 
(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet 
esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása, vagy a további, közvetlenül fenyegető 
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása 
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a 
www.kisber.hu  honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 
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(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az 
elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.kisber.hu  honlapon közzétett 
hirdetmény útján történik. 
 
7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat, 
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és 
c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik. 
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 
a) az elkészült dokumentumot, 
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és 
c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik. 

8. § A lakossági fórum összehívására   a Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete  által elfogadott, a Kisbér  Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.7.) önkormányzati rendeletnek a 23. § (1) 
bekezdésben  foglalt szabályozás az irányadó. 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja 

9. § (1) A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a tájékoztatóban meghatározott, a 
Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdése szerinti határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 
a)    papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére – 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - történő  
megküldéssel, vagy 
b)    elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel. 
(2)    A beérkezett javaslatokat, véleményeket a polgármester az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja 
a fejlesztési dokumentum, vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. 
(3)    A tervező által megküldött szakmai vélemény, javaslat alapján a polgármester a beérkezettvélemények, javaslatok 
elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít. 
 
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról,  vagy el nem fogadásárólésaz el nem fogadás indokolásáról a 
képviselő-testület dönt.  
(2)    Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett 
vélemények, javaslatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról és az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt. 
 
11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a polgármester a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.  
(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását 
a polgármester összesíti és nyilvántartja. 
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza: 
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét, 
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát, 
c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e, 
d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát, 
e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy - a 10. § (2) bekezdése szerinti 
esetekben - a polgármester döntésének megjelölését. 
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az 
ott meghatározott határidőig kell őrizni. 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát 
biztosító intézkedések 

12. § A polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, 
kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a 
www.kisber.hu honlapon. 

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak 
szerinti tájékoztatásról a polgármester gondoskodik. 

6. Záró rendelkezések 

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát vesztia településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet.  
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(3) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni. 

                           Sinkovicz Zoltán                                                        DrDörnyei Vendel 
                               polgármester                                                                         jegyző 
 
 

2. számú melléklet. 
 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
../2017. (VI. 09.) önkormányzati rendelete  

Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
16/2014. (XI.07.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32.  cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1.§ Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
16/2014. (XI.07.)önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

1. melléklet 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás 
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
018020 Központi költségvetési befizetések 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
045120 Út, autópálya építése 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 



082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
084031 Civil szervezetek működési támogatása 
084032 Civil szervezetek programtámogatása 
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben  
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102031 Idősek nappali ellátása 
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104043 Család és gyermekjóléti központ 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek” 
 

2. § Ez a rendelet 2017. július 01. napján lép hatályba. 
 
Kisbér, 2017. június 9. 
 
    Sinkovicz Zoltán      Dr. Dörnyei Vendel 
  polgármester                        jegyző 

 
 
 

 


