
Beszámoló a 2018. szeptember 14.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette, hogy két 

képviselő (Dákai József, Spiegelhalter Ákos) később érkezik. 

A testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

1. Napirendi pont :  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről. 

 

38/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elrendelte a kisbéri 5388 hrsz. alatti, Kisbér, H-Kossuth Lajos utca ingatlanának 

megosztásával létrejövő 5388/2 hrsz. alatti, országos közút megnevezésű ingatlan Magyar Állam tulajdonába történő 

térítésmentes átadását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. torvény 32. § (1) bekezdés, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

108. § alapján. Felhatalmazott a térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés aláírására. 

 

     A tulajdonjog-átruházási szerződést megkötöttük. 

 

93/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a városi kitüntetések alapításáról, azok odaítélésének rendjéről szóló 5/2016. (III.11.) 

önkormányzati rendeletében foglaltak alapján Kisbér Város Díszpolgára címet adományozott Prof. Dr. Dzsinich Csaba 

érsebésznek. A kitüntetést a 2018. augusztus 20.-ai ünnepségen rendelte el átadni.  

 

A kitüntetés adása megtörtént. 

 

127/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjainak választja az alábbi 

személyeket: 

Ferbert Lászlóné 2870 Kisbér, Köztársaság u. 30. 

Sivinger György 2870 Kisbér, Köztársaság u. 79. 

Balom Andrea 2870 Kisbér, Diófa u. 20. 

Bujna Tiborné 2870 Kisbér, Kincsem u. 11. 

Domina Józsefné 2870 Kisbér, Deák F. u. 70. 

 

A szavazatszámláló bizottság tagjai eskütételüket követően az időközi választáson 

látták el feladatukat. 

 

131/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2018. június 8.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

132/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette 

a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

133/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Komárom – Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komárom Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.  

A képviselő-testület döntéséről a Tűzoltóparancsnokságot tájékoztattuk. 

 

135/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2017. évi viziközmű üzemeltetés szennyvíz ágazati 

beszámolóját elfogadta. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az üzemeltető által jelzett, a szennyvíztisztító telepen a KEOP 

beruházás keretein belül megépült szennyvíztisztító teleprésznél fennálló kivitelezési hiányosságok kerüljenek jelzésre a 

gesztor település Bakonysárkány Önkormányzata felé és a műszaki ellenőr felé a garancia érvényesítése érdekében. A 2018. évi 

beruházásokat elfogadta azzal, hogy a 2018. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben található, pótlási, felújítási tervekben 

nem szereplő munkát a Gördülő Fejlesztési Tervbe be kell építeni. 

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

138/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület ezen határozatban a „Szigetre” történő bejutást biztosító bejáró rekonstrukcióját megrendelte a Balom 

Asztalos és Üvegező Bt-től az ajánlatában szereplő nettó 1.302.000 Ft összegért. A behajtó alépítményét úgy kell kialakítani, 

hogy az a később megépítésre kerülő felépítmények alapjának alkalmas legyen. A költségvetésben rendelkezésre álló összegen 

felüli részt az Önkormányzat 2018. évi költségvetése Felújítási Alapja terhére biztosítja. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a 

fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére, és felhatalmazott annak aláírására.  

A bejáró rekonstrukcióját megrendeltük, a szerződést megkötöttük, a bejáró elkészült. 

 

139/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület nem kívánta értékesíteni a kisbéri 1396/1 hrsz. alatti ingatlant. 

Az ingatlan használatára Varga Zoltánnal határozatlan időre nettó 10.000,- Ft./hó bérleti díjjal területhasználati szerződést 

kötött. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződésben kösse ki, hogy bérlő az érintett területrészen kívül további 

ingatlanrészeket nem vehet igénybe, továbbá szennyező anyagot az érintett ingatlanon nem helyezhet el. Utasította a 

Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére, és felhatalmazott annak aláírására. 

Amennyiben Varga Zoltán a területhasználatra vonatkozó szerződést nem kívánja megkötni az Önkormányzattal, a képviselő-

testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlant jogtalanul használót szólítsa fel a területről történő levonulásra.  

A területhasználati szerződést megkötöttük. 

 

142/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban nem támogatta Fazekas István családi gazdálkodó kérelmét a Kisbér, Kossuth Lajos 

utcai közterület használatára vonatkozóan tekintettel a képviselő-testület 287/2017.(XI.10.) KVÖKt. határozatában foglaltakra. 

A képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztattuk. 

 

143/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban csatlakozott a Polgármesterek Éghajlat- és Energiapolitikai Szövetségéhez. 

Felhatalmazott a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  

 

A csatlakozási nyilatkozatot aláírtam. 

 

147/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület támogatta Kisbér Város Önkormányzatának szociális étkeztetésére vonatkozó szakmai 

program módosítását az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület döntését az érdekelteknek kiadtuk. 

 

150/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadja a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület döntéséről az Társulás hivatali szervezetét tájékoztattuk. 

 

151/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban támogatta a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tulajdonában lévő 

személygépjármű cseréjét az előterjesztésnek megfelelően. A személygépjármű cseréjéhez Kisbér településre lakosságszám 

arányosan jutó költségek összegét, 1.442.247 Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosította.  

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás a gépjárművet megvásárolta. 

 

152/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület biztosította a 2018. évi Kisbéri Napok során a Kisbér Hangja adóállomás működését az 

alábbiak szerint: 

- felhatalmazott Kőhalmi Endre egyéni vállalkozóval vállalkozási szerződés aláírására bruttó 900.000 Ft vállalkozói díj 

ellenében, amely tartalmazza a rádióban közreműködő személyek juttatását, 

- felhatalmazott a Nagyfrekvencia Kft.-vel való szerződés megkötésére nettó 330.000 Ft + Áfa díj ellenében, 

- felhatalmazott szponzorszervezési szerződés megkötésére Kőhalmi Endre egyéni vállalkozóval az előterjesztésnek 

megfelelően.    

A Kisbér Hangja adóállomáshoz a stúdiótechnika térítésmentesen került biztosításra az Önkormányzat részére.  

Fenti költségek biztosításán felül egyéb költségvetési fedezet nem áll rendelkezésre az adóállomás működtetéséhez. 

 

A vállalkozási és szponzorszervezési szerződések megkötésre kerültek, a Kisbér 

Hangja sikeresen működött. 
 

 

158/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a városi kitüntetések alapításáról, azok odaítélésének rendjéről szóló 5/2016. (III.11.) 

önkormányzati rendelete alapján Egészségügyi és Szociális Tevékenységért Díjat adományozott Mészárosné Varga Etelka 



főnővérnek. Semmelweis Nap alkalmából munkájuk elismeréseként Mogyorósiné Kiss Ilonának (3. számú kisbéri felnőtt 

háziorvosi körzet – ápolónő) és Kocsis Jánosnak (mentőápoló) ajándékutalvány juttatását rendelte el.  

 

A Díj és az elismerések átadásra kerültek. 

 

160/2018.(VII.11.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2018. július 11.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

163/2018.(VII.11.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a településen található kátyúk javítására bruttó 5 millió Ft erejéig kötelezettséget vállalt 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetése Új- és Járdafelújítási Alapja terhére. A beérkezett ajánlatok közül a Varga és Társa 

Út- és Mélyépítő Kft. nettó 9.350 Ft/m2 összegű ajánlatát fogadta el.  

A meghatározott keretösszeg erejéig az alábbi fontossági sorrendben rendeli el a javítást: 

Kátyúzás:  

1. Petőfi Sándor utca 

2. Sport utca 

3. Perczel Mór utca  

4. Kozma Ferenc utca 

Teljes szélességben történő útjavítás: 

1. Ritter Ferenc utca első szakasza 

2. Béke utca Fém – Művek Kft. előtti része 

Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó vállalkozói szerződés előkészítésére és felhatalmazott annak 

aláírására. 

A szerződéskötés megtörtént. 

 

146/2018. (VI.8.), 164/2018.(VII.11.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a közüzemi szolgáltatások beszerzésének lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta 

meg. 

A képviselő-testület a földgáz beszerzésére érkezett ajánlatok közül az E2 Hungary Zrt. ajánlatát fogadta el 2 éves időtartamra. 

Utasította a Polgármesteri Hivatalt az előterjesztésben rögzített feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére és 

felhatalmazott annak aláírására.  

 

A szerződés aláírásra került. 

 

165/2018.(VII.11.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban felhatalmazott, hogy tárgyalásokat folytassak a Desseő Gyula utca – Köztársaság utca 

kereszteződésében található ingatlan tulajdonosával annak érdekében, hogy a Köztársaság utca alsó szakaszának csapadékvíz-

elvezetési problémája a telkén keresztül, egy zárt vezetékrendszer kiépítésével kerüljön megoldásra. 

Felkérte a Komáromi Vizitársulatot, hogy a tárgyalások függvényében megoldási javaslatokat dolgozzon ki, valamint azok 

költségbecslését készítse el. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beérkezett javaslatokat, valamint azok költségvetéseit a 

képviselő-testület szeptember havi ülésére terjessze be. 

 

A tárgyalások nem vezettek eredményre, így a Vízitársulat javaslatai beterjesztésre 

kerülnek a képviselő-testület szeptember havi ülésére. 

 

134/2018. (VI.8.), 167/2018.(VII.11.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban az alábbiak szerint módosította a 134/2018. (VI.8.) KVÖKt. határozatát: 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői tisztség 

betöltéséére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánította, és 5 év határozott időtartamra Csőréné Ladányi Editet megbízta az 

óvodavezetői feladatok ellátásával 2018. július 1. napjától 2023. július 1. napjáig. Megállapította az óvodavezető illetményét és 

felhatalmazott a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.  

 

A kapcsolódó munkáltatói intézkedéseket megtettük. 

 

170/2018.(VII.25.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2018. július 25.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

178/2018.(VIII.31.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a 2018. augusztus 31.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 



 

 

149/2018. (VI.8.), 166/2018.(VII.11.), 180/2018.(VIII.31.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatban a vasoszlopok kiváltása során a Széchenyi utcában található vaskandeláberekhez hasonló 

kiépítését rendelte el. Utasított a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tervezés során fentiek kerüljenek figyelembe vételre. A 

megfelelő kandeláber kiválasztására bizottságot hozott létre, melynek tagjaivá választotta a város polgármesterét, a város 

alpolgármesterét, a Pénzügyi és a Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság elnökeit, valamint a Kisbéri Városszépítő Egyesület 

elnökét. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kivitelezés költsége az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe kerüljön 

beépítésre. 

A képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt a Dialcont Műszaki, Kereskedelmi Kft. által javasolt paraméterekkel 

rendelkező vas kandeláberek beszerzésére. Amennyiben nem lehetséges hasonló paraméterekkel rendelkező kandeláber 

beszerzése, úgy elfogadta a Dialcont Műszaki, Kereskedelmi Kft. ajánlatát nettó 342.160 Ft/db beszerzési áron és 

felhatalmazott, hogy a fenti feltételek mellett a szerződést kössem meg. 

A képviselő-testület Savoyai kandeláber, Óbuda típusú pásztorbot karszerkezet és Hunyadi típusú lámpatest konstrukcióban 

kérte a Széchenyi utcában található vas villanyoszlopok kiváltásának tervezését. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetése összeállítása során tervezze be a kandeláberek beszerzését bruttó 4,4 millió Ft 

összeggel. 

 

A képviselő-testület döntéséről a tervezőt és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodáját tájékoztattuk. 

 

 

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 Semmelweis Napi ünnepségen, ahol a testület által odaítélt díjakat átadta az érintetteknek; 

 

b/ Részt vett a hagyományoknak megfelelően megtartott Hántai Falunapon;  

 

c/ Fogadta Eslohe testvérvárosunk; 

 

d/ Megtartotta a város a három napos Kisbéri Napok rendezvényét; 

 

e/ Nagy sikerrel lezajlott az ide diákmunka program, amelynek keretében a város intézményeiben várták a munkára jelentkező 

diákokat; 

 

f/ Felköszöntötte a 90 éves hántai Lóth Bélát születésnapja alkalmából Spiegelhalter Ákossal, a hántai bizottság elnökével 

közösen; 

 

g/ Részt vett az Ászárral közösen tartott Fogathajtó Európa Bajnokságon, amelynek megnyitóján beszédet tartott. A verseny 

rendkívül jól sikerült, amely mind a hazai és mind a nemzetközi médiában gazdagította a két település népszerűségét; 

 

h/ Részt vett a nemzeti ünnepünkön tartott augusztus 20.-i ünnepségen, ahol átadta a testület által odaítélt díszpolgári díjat; 

 

i/ Bejelentette, hogy a nyár folyamán négymillió-nyolcszázötvenezer forint értékben elvégezték az utak kátyúzását; 

 

j/ Részt vett a sportcsarnok felújított küzdőterének ünnepélyes átadásán; 

 

k/ Fogadta egy kínai nagyváros küldöttségét, aki egy magyarországi testvérvárosi kapcsolatot keresve érdeklődtek Kisbér iránt. 

 

l/ Részt vett azon a sajtótájékoztatón, amelynek keretében együttműködési megállapodást írt alá Farkas Gábor r. 

dandártábornok, rendőrségi főtanácsossal, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével, melynek tárgya a 

város tulajdonát képező volt szakmunkásképző iskola épületének átadása. 

Az eseményen részt vett az aláírókon kívül Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség egyéni országgyűlési képviselője, a város 

részéről dr. Dörnyei Vendel jegyző és dr. Varga József, a jogügyleteket ellátó ügyvéd, a főkapitányság részéről Buzonics 

Ferenc ezredes gazdasági igazgató, és dr. Szalay Péter c. r. alezredes a Kisbéri Rendőrkapitányság vezetője. 
 

m/ Bejelentette, hogy augusztus 8.-a és 15.-e között szabadságon volt, és ez idő alatt dr. Szinyi Károly alpolgármester intézte a 

folyó ügyeket. 

  

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 

 

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysagkomarom-esztergom-megyei-rendor-fokapitanysag/vezeto
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysagkomarom-esztergom-megyei-rendor-fokapitanysagkisber
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjVxKeCpc_XAhWGPhQKHSVgBH4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.police.hu%2Fhu%2Fugyintezes%2Fszerv%2Forszagos-rendor-fokapitanysag%2Fkomarom-esztergom-megyei-rendor-fokapitanysag%2Fkisber&usg=AOvVaw0CbqjKUEnmb77UkfPzoseZ


2. Napirendi pont :  Kisbér Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 

A 2018. május 11-én tartott képviselőtestületi ülésen megtárgyalta és elfogadta a testület Kisbér Város Önkormányzatának 

2017. évi zárszámadási rendeletét.  

A zárszámadási rendelet elfogadását követően a hivatal tudomására jutott információk miatt - a számlavezető bank nem vezette 

át a főszámlára az értékpapír számlán jóváírt kamatot és elszámolt kezelési költséget - módosítani kellett a KGR-K11 

rendszerben benyújtott adatszolgáltatást, amit az Államkincstár elfogadott és jóváhagyott.  

 

A módosítás miatt növekedtek a költségvetési bevételek (működési bevételek – kamatbevétel) 3.000.000,- Ft-tal, a 

költségvetési kiadások (szolgáltatások – bankköltség) pedig 56.304,- Ft-tal emelkedtek.  

 

A testület egyhangúlag elfogadta a módosítást. 

 

3. Napirendi pont : Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosítása. 

Költségvetést módosító nyári események: 

a) Területrendezés – Perczel M. utca. 

b) Vezetékjavítás – Sportcsarnok – Petőfi-terem. 

c) Földterületek vásárlása Ipari Park, Kerékpárút. 

 

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására a képviselő-testület döntései, a különböző foglalkoztatási 

támogatások, elnyert pályázatok, előre nem tervezhető kiadások, valamint különböző belső átcsoportosítások miatt szükséges. 

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének főösszege 4.426.411.484,- 

Ft-ról 4.156.455.995,- Ft-ra változik.   

 

A testület a módosítást egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint : 

Költségvetést módosító nyári események: 

 a. Területrendezés – Perczel M. utca 
A kisbéri 1449/2 és 1449/3 hrsz ingatlanok letakarítása kapcsán keletkezett bruttó 347.800 Ft összegű számlát a 2018. évi 

költségvetés terhére kéri kifizetni. 

 

 b. Vezetékjavítás – Sportcsarnok – Petőfi-terem 
A Zsivótzky Gyula Sportcsarnokhoz vezető fűtési gerincvezeték javítási munkáinak számláját a 2018. évi költségvetés 

terhére kéri kifizetni. A gerincvezeték javításának költsége bruttó 535.820 Ft (Ganzler Gábor).  

 

 c. Földterületek vásárlása Ipari Park, Kerékpárút 
A kerékpárút és az Ipari park kialakításához szükséges ingatlanvásárlások vételárát a 2018. évi költségvetésbe, a pályázati 

alap terhére kéri beépíteni. 

 

4. Napirendi pont :  Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 
A testület a módosítást egyhangúlag elfogadta, amely jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

5. Napirendi pont : Településrendezési terv módosítási kérelmek. 

 

 Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 259/2017.(X.13.) KVÖKt határozatával döntött a város településfejlesztési 

koncepciója, valamint a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – jogszabályban előírt kötelező – felülvizsgálata 

tervezői megbízásáról. A szerződés a tervező és Kisbér Város Önkormányzata között létrejött.  

 

A munka – előzmények, dokumentumok összegyűjtése, javaslatok bekérése – megkezdődött. 

 

A két testületi ülés közben történt jogszabályváltozás (1997. évi LXXVIII. tv. (építési törvény) és a településrendezési eszközök 

készítését is szabályozó 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet) kicsit több időt ad az önkormányzatoknak a tervek elkészítésére, a 

határidőt egy évvel, 2019. december 31-ig meghosszabbították.  A feladatellátáshoz továbbra is települési/térségi főépítész 

közreműködése szükséges.  

 

A júniusi tájékoztatás óta eltelt időben több kérelem érkezett a hivatalba a szabályozási terv felülvizsgálatával kapcsolatban és a 

napi munka is vetett fel kérdéseket.  

 

1.) Németh Imre kérelme (Kisbér, Petőfi S. u. 1.)  A telken megkezdett építési munkáknak korlátot szab a jelenlegi 

falusias lakóterületi besorolás, így csak a tervezett munkák első ütemére kaphatott az építtető építési engedély. További 

bővítést tervez a kérelmező, amihez kéri a lakóterületi besorolásnak a nagyobb beépíthetőséget megengedő övezetbe 

sorolását. A kérés alapján vizsgálandó a város központi főútjai mentén (Kossuth L. u-Komáromi utca) a 

településközponti övezetté alakítás lehetősége 



2.) Horváth Dénes kérése ((Kisbér, Komáromi u. 31.sz 281/2hrsz)  A gépjármű javító műhely fejlesztését tervezi a 

vállalkozó, , amihez  az 1. pontban jelzett falusias lakóövezet más övezetbe sorolása lenne szükséges. Figyelembe kell 

venni azt is, hogy ez a telephely a Magyar Közút telepének gazdasági építési övezete mellett fekszik.  

3.) Beérkezett a U-SHIN EUROPE Kft kérelme, , ami a 13-as országos fő-közlekedési út mentén lévő üzemi telephely 

bővítési szándéka  miatt merült fel. A kérelmező két egymás melletti telek tulajdonosa, ahol a meglévő épületet 

bővítené a telkek egyesítését követően. A szabályozási terv akadályozza a telekalakítást, mert egy kötelező 6 m--es sáv 

közterületi kiszabályozását tartalmazza, ami nem teszi lehetőúvé a telekegyesítést.   Vizsgálni kell, hogy a korábbi 6 

m-es sáv milyen szempontok alapján került a tervbe és  törlése lehetséges-e az ipari üzem fejlesztése érdekében.  

4.) Hatósági eljárásban merült fel a kérdés: a Kisbér , Kossuth L. u. és Köztársaság u. között húzódó árok ügyében. A 

Kossuth L. u. 61. sz. és 63. sz. közötti határon húzódik az árok – leburkolt ága, ami a két utca közötti telekvégeken 

folytatódik és a Köztársaság u. irányában halad az 1904 hrsz és 1905/1 hrsz telkek között kötelező közterületi 

szabályozás e óírásával. A valóságban az árok a Kossuth L. u-i telkeken már nem látható a felszínen, de  a felszíni 

vízelvezetésben szerepet játszhat. Vizsgálni kell, hogy szükséges-e közterületi szabályozással rögzíteni az árok 

nyomvonalát, vagy elegendő a  sáv beépítésének korlátozása egy biztonsági sáv megjelölésével .  

5.) Szintén hatósági eljárásban került látótérbe a szabályozási terv pontatlansága:  Az általános iskola, a sportcsarnok és a 

leendő uszoda telkeinek alakításakor  észleltük, hogy – terveinktől eltérően – a Komáromi utca szabályozási vonala 

(ami már a kerékpárút szélességét is tartalmazza) belemetsz az iskola és a sportcsarnok térületébe is, továbbá érinti az 

uszoda telkét. A vonal visszahelyezése szükséges az eredetileg tervezett helyre, a  sportcsarnok homlokzati vonalába.  

6.) A külterületi területek belterületbe vonása, az új lakóterület kialakítása előkészítő munkái során merült fel: Vizsgáljuk 

meg, hogy a tervezett lakóterület a Sport utca mögött tovább vezethető-e a tervezett elkerülő útig, illetve annak 

védőtávolságáig, áthelyezve oda a jelenleg beljebb tervezett védőerdő sávját.  

7.) A korábban tárgyalt Patak utca szabályozási szélességének vizsgálata mellett a szennyvíztisztító telep geodéziai 

munkái közben merült fel a kérdés: aa Patak utca nyomvonalának rendezése mellett rendezni lehet a 

szennyvíztisztítóhoz vezető út valós nyomvonalát is  a szabályozási terven., majd az ingatlan nyilvántartásban is.  

Kapcsolódó kérdés - amire utalás történt a korábbi feladatjegyzékben is - vizsgálandó a tervezett lakóterület bővítési 

lehetősége a Muskátli utca mögötti területen, figyelembe véve a szennyvíztisztító  telep védőtávolságát.  

 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 

 l.) támogatja a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló, 2018. 05. 30-án felvett tervezői egyeztetési 

emlékeztetőben szereplő kérdések vizsgálatát a településrendezési eszközök felülvizsgálata során. 

2.) támogatja a jelen előterjesztés 1-7 pontjaiban felvetett kérdések, valamint 8. pontként a sportpálya mögötti terület 

sportcélúvá minősítésének vizsgálatát a településrendezési eszközök tervezésekor. 

3.) a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó, a vállalkozások által benyújtott kérelmeket a tervezési 

munkába fogadja. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt  a településrendezési szerződések előkészítésére és felhatalmazza a 

város polgármesterét azok aláírására. 

 

6. Napirendi pont :  Gördülő Fejlesztési Terv. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései alapján a szennyvízelvezető víziközmű 

rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell minden év szeptember 30-ig benyújtani a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH), melyben a rendszeren elvégzendő felújításokat, pótlásokat és beruházásokat 

szükséges szerepeltetni.  

 

A GFT-t az Északdunántúli Vízmű Zrt. elkészítette, felújításai és pótlásai között mind a szennyvízelvezető rendszerre, mind a 

szennyvíztisztító telepre találunk tételeket.  

A rendszert és annak hibáit, javításra váró elemeit legjobban az azt üzemeltető (ÉDV Zrt.) tudja, ismeri. A jelenlegi gördülő 

fejlesztési terv a 2019-2033-as időszakra szól.  

 

A tavalyi évben elfogadott GFT a 2019-es évre nem tartalmazta Kisbér vonatkozásában a Piactér u-i átemelő rekonstrukcióját 

szivattyúval (nettó 2.000.000,- Ft.), a szennyvíztelep recirkulációs szivattyújának pótlását (nettó 800.000,- Ft.), a hántai 

fedlapok pótlását (nettó 500.000,- Ft.) és tartalékot (nettó 5.700.000,- Ft.).  
A hántai átemelők és szerelvényakna gépészeti rekonstrukciója tavaly nettó 6.396.000,- Ft. összeggel szerepelt, idén nettó 

7.500.000,- Ft.-tal szerepel.  

 

A terv szerint 2019-ben a víziközmű rendszer kisbéri szakaszára nettó 39.500.000,- Ft.-ot terveznek elkölteni, 2020-2023 között 

nettó 107.114.000,- Ft-ot, 2024-2033 között pedig nettó 267.786.000,- Ft.-ot. 

 



A terv a 2018. évi költségvetést nem érinti, a tervben szereplő felújításokat és pótlásokat csak addig a mértékig célszerű 

elfogadni, amelyre fedezetet tud nyújtani az adott évi bérleti díj és az előző évi maradvány.  

 

A tervet jövőre ismét lehet tárgyalni, az esetlegesen addig felmerült tételekkel akkor majd lehet módosítani azt. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a szennyvízelvezető víziközmű rendszerre vonatkozó, 2019-2033-es időszakra szóló 

gördülő fejlesztési tervet elfogadja azzal, hogy a tervben szereplő felújítások és pótlások évenkénti összege nem haladhatja meg 

az adott évi bérleti díj és előző évi maradvány összegét. 

 

Felhatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt-t arra, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a jóváhagyási eljárásban az önkormányzatot képviselje.  

 

7. Napirendi pont :  Perczel Mór utca – Köztársaság utca út részének önkormányzati tulajdonba kérése. 

  

A Perczel Mór utca (1464/7 hrsz.) és a Köztársaság utca (1464/6 hrsz.) út részének önkormányzati tulajdonba kérése kapcsán 

több ízben indítottunk már eljárást, legutóbb a 145/2017. (V. 12.) KVÖKt. határozat alapján.  

 

Mint ismeretes, a Perczel Mór utca és a Köztársaság utca vasútállomás felöli szakasza a házaktól a vasút területéig tart és a 

Magyar Állam tulajdonában (MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében) van. Az itt található útszakaszok felújítása, 

a csapadékvíz elvezetés megoldása a tulajdonosi keretektől függetlenül önkormányzatunkra hárul, mert a lakók panaszaikkal 

hozzánk fordulnak, a javításokat a tulajdonos/vagyonkezelő nem végzi el, ahhoz támogatást nem nyújt.  

 

A 2016-ban indult ismételt megkeresésünk nyomán eljutottunk addig, hogy a MÁV Zrt. illetékes munkatársainak a bevonásával 

megszülettek a vázrajzok, melyek alapján az ingatlanokat meg lehetne osztani és az önkormányzathoz kerülhetnének az útként 

használt, a vasúti közlekedéshez nem szükséges területek. A vázrajzok és a testületi döntés értelmében kezdeményeztük az 

érintett ingatlanrészek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.   

 

Többszöri megkeresésünkre és sürgetésünkre az MNV Zrt. legutóbbi levelében az ingatlanok megosztásához a rendezési terv 

módosítását kérte elvégeztetni (a szükséges módosítás a rendezési terv módosításának része volt, kész), tájékoztatott arról, hogy 

az ingyenes átruházáshoz az ingatlanok vagyonkezelőjének (MÁV Zrt.) állásfoglalását megkérte, az ingatlanok értékének 

meghatározásához a vagyonkezelő álláspontjának beszerzése után értékbecslést fog készíttetni és új eljárást indít kérelmünk 

vizsgálatára, melyhez kéri az igénylést tartalmazó testületi döntést becsatolni vagy a régi döntést megerősíteni. Amennyiben az 

ismételt kérelmet megkapják, elindítják a döntés-előkészítési folyamatot, mely során az MNV Zrt. az állami vagyon 

felügyeletéért felelős miniszter útján (negyedévente) a Kormány részére tesz javaslatot.  

 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 

 

a/ Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában 

foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a MÁV Magyar 

Államvasutak vagyonkezelésében) lévő Kisbér, 1464/6 helyrajzi számon felvett, kivett vasútállomás megnevezésű, 

3.1424 m2 területű ingatlan megosztásával létrejövő Kisbér, 1464/8 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű, 1. 

3971 m2 nagyságú és a Kisbér, 1464/10 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű, 641 m2 nagyságú ingatlanok  1/1 

tulajdoni hányadának, valamint a Magyar Állam tulajdonában (és a MÁV Magyar Államvasutak vagyonkezelésében) 

lévő Kisbér, 1464/7 helyrajzi számon felvett, kivett üzemi terület megnevezésű, 2.5362 m2 területű ingatlan 1.0321 m2 

nagyságú részére eső (telekhatárrendezéssel kisbéri 1343 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanba olvad) 1/1 

tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  

 

b/ Az ingatlanok és az ingatlanrész az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és 

fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 

parkolásának biztosítása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közút célra kívánja 

felhasználni. 

Konkrét felhasználási cél meghatározása: Az ingatlan természetben jelenleg is helyi közútként funkcionál.  

 

c/ Kisbér Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 

szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 
d/ Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

 

e/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kisbér, 1464/6 helyrajzi számon felvett ingatlan 

megosztásával létrejövő Kisbér, 1464/8 helyrajzi számú ingatlan és a Kisbér, 1464/10 helyrajzi számú ingatlan, 

valamint a Kisbér, 1464/7 helyrajzi számon felvett ingatlan 1.0321 m2 nagyságú ingatlanrésze ingyenes önkormányzati 



tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 

f/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kisbér, 1464/6 helyrajzi számon felvett ingatlan 

megosztásával létrejövő Kisbér, 1464/8 helyrajzi számú ingatlan és a Kisbér, 1464/10 helyrajzi számú ingatlan, 

valamint a Kisbér, 1464/7 helyrajzi számon felvett ingatlan 1.0321 m2 nagyságú ingatlanrésze ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

8. Napirendi pont :  Őszi Napfény Idősek Otthona tetőfelújítása. 

 

A testület egyhangúlag támogatja vállalkozói szerződés megkötését az Öszi Napfény Idősek otthona C. épületének 

tetöfelújítására Nagy Tibor (2883 Bársonyos, Táncsics M. u. 25.) vállalkozóval az árajánlatában szereplő nettó 4.500.000 Ft + 

Áfa összeggel. 

A felújításhoz kapcsoló hulladék anyag elszállításának díja: 70.000 Ft + Áfa. 

A felújítás és a hulladék anyag elszállításának költségét az önkormányzat 2018. évi költségvetése felújítás sora terhére 

biztosítja. 

 

9. Napirendi pont :  Belső ellenőrzés. 
- 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv. 

- Gazdálkodási Szabályzat. 

 

(Dákai József megérkezett az ülésre) 

Kisbér Város Polgármesteri Hivatala az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodásának és pénzügyi tevékenységének belső 

ellenőrzéséről a korábbi években eseti megbízások alapján végzett témavizsgálatok útján gondoskodott. Az elmúlt években 

történt jogszabályi változások miatt megnövekedett feladat - a valamennyi intézmény tekintetében kötelezően a Polgármesteri 

Hivatalhoz telepített teljes gazdálkodás, a Pénzügyi Iroda vezetőjének személyében történt változás, és az, hogy 2019. január 

1.-től kötelezően csatlakoznunk kell a gazdálkodást is magába foglaló központosított elektronikus ASP rendszerhez, indokolttá 

tette korábbi gyakorlatunk felülvizsgálatát, és a teljes tevékenység belső ellenőrzésére intézkedést. 

Az év első felében kiválasztásra is került a belső ellenőrzést végző cég, aki megkezdte felkészülését feladatai ellátására, és 

adatgyűjtésének eredményeképpen jelezte korábbi gyakorlatunk hiányosságait, és azokat a feladatokat, amik a teljes körű és 

szabályos belső ellenőrzéshez szükségesek. 

A képviselő-testület feladata a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv, és a gazdálkodási szabályzat elfogadása. Később el kell 

majd fogadni a 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet, további szabályzatokat, és az intézményekkel kötendő együttműködési 

megállapodást.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Kisbér Város Önkormányzata és a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső 

ellenőrzési ütemtervet. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Kisbér Város Önkormányzata, a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás, Kisbér 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási szabályzatát, 

amely jelen beszámoló külön mellékletében olvasható. 

 

10. Napirendi pont : Sziget. 

 

Mint ismeretes a Városigazgatóság a Start közmunka program keretében az idei évben a kisajátítással a tulajdonunkba került 

„Szigeten” a kisajátítási tervben megjelölt közpark kialakítását pályázta meg sikeresen. A park kialakítását megkezdték. A 

kisbéri 1090 hrsz. alatti, Nagy-tó fölötti ún. „Szigetre” a bejutás biztosítása érdekében először egy ideiglenes bejáró került 

kialakítására (bruttó 586.740,- Ft.) és bejáró rekonstrukcióra (bruttó 1.653.540,- Ft.; 138/2018. (VI. 8.) KVÖKt. hat. alapján) 

került sor, továbbá egyéb anyagok kerültek megvásárlásra (bruttó 205.334,- Ft.). 

  

A Városigazgatóság mb. igazgatója jelezte, hogy a bejáró és a belső járda összekötéséhez további kb. bruttó 278.000,- Ft-ra, a 

Sziget feltöltéséhez kb. bruttó 650.000,- Ft-ra + a járdák közötti részek feltöltéséhez szükséges föld értékére és bruttó 75.000,- 

Ft. értékű faárura lesz még szükségük. 

 

A 2018. évi költségvetésben 2.450.000,- Ft. szerepelt a Sziget beruházásra, ez már elköltésre került. A most igényelt 

anyagokhoz szükséges fedezet biztosítására a Pénzügyi Iroda költségvetési sort nem tud megjelölni. 

 

A Szigeten kialakítandó park és a bejutást biztosító bejáró rekonstrukciójának további munkálatait támogatjuk és javasoltuk 

megkeresni a bejáró kivitelezőjét a bejáróhoz elő- és utófejek kialakítása, hullámtörő építése és a bejáró járófelületének 
stabilitásának megvalósítása kapcsán.  

A bizottság javaslata alapján 2018. szeptember 5-én bejárás keretében a bejáró kivitelezője és a Városigazgatóság munkatársai 

megállapodtak a még szükséges munkálatokról (bejáró Nagy-tó felöli részére mindkét oldalról támfal építése 2 m hosszban, ~ 

1,2 m mélységben, bejáró föld fölé emelkedő részeinek szélességében). A munkálatokhoz szükséges anyagokat a kivitelező 



biztosítja, a munkákat a Városigazgatóság munkatársai végzik el. A bejáró és a tó körül már meglévő sétány összekötésénél a 

kivitelező vállalta betondarálék biztosítását. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Sziget (1090 hrsz.) vonatkozásában az alábbi költségek fedezetét biztosítja: 

- Sziget bejáró és belső járda összekötése - bruttó 278.000 Ft,  

- a Sziget feltöltése - bruttó 650.000 Ft,  

- a járdák közötti részek feltöltéséhez szükséges föld,  

- faáru - bruttó 75.000 Ft. 

 

 

Utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot a fenti munkálatok haladéktalan elvégzésére. 

 

11. Napirendi pont :  Széchenyi utca – Városház tér kereszteződésének átépítése. 

 

Folyamatban van a Wass Albert Művelődési Központ előtti terület átépítési terveinek elkészítése. A bizottságok és a képviselő-

testület több alkalommal is ülésezett az elkészült tervváltozatok véleményezése érdekében. Jelenleg a 9. számú tervváltozatnál 

tartunk, mely alapján a Rossmann üzlet feltöltése az épület előtti parkolóból biztosított. Ezen a terven szereplő parkolótól eltérő 

méretű és számú parkoló nem alakítható ki a Művelődési Központ és a butiksor közti szerviz útról kihajtó autó gépjármű 

számára kötelezően biztosítandó belátási háromszög miatt. 

 
A tervek elkészítésével a Képviselő-testület a 105/2017. (IV.21.) KVÖKt. határozatában az Extreme Park Környezetépítő Kft.-t 

bízta meg bruttó 2.184.400 Ft összegen. A megbízás óta eltelt idő és a terveken kért sokszori módosítások miatt, a tervezők a 

tervezési díjuk felülvizsgálatát tartják indokoltnak. Egy új ajánlatot küldtek, mely bruttó 3.147.060 Ft összeget tartalmaz.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Széchenyi utca — Városház tér kereszteződésének átépítésére készült tervváltozatot 

elfogadja. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az engedélyes terv elkészítése érdekében az Extreme Park Kft-vel kötendő szerződést 

készítse elő bruttó 2.184.400 Ft áron, mely összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére kerül biztosításra. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására, és utasítja a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy fenti költséget az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be. 

 

12. Napirendi pont : Köztársaság utca alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése. 

 

A Köztársaság utca alsó szakaszán lakók csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása kapcsán az a döntés született, hogy 

a Desseő Gy. utca – Köztársaság utca kereszteződésénél található ingatlan tulajdonosával folytassunk tárgyalásokat annak 

érdekében, hogy a telkén keresztül, egy zárt vezetékrendszer kiépítésével oldjuk meg a vízelvezetést. A lakó ezen megoldástól 

elzárkózott, ezért a Komáromi Vizitársulattól egyéb megoldások kidolgozását kértük.  

 

Megoldási javaslatok:  

1. utcai árkok és átereszek rekonstrukciója, becsült költsége 6 millió Ft. – ingatlanról vízkivezetés még nem megoldott és 

a sarki zárt vezeték állapota nem javul 

2. sarki ingatlan alatti befogadó vezeték kiváltása, becsült költsége 10 millió Ft. – pontos nyomvonal nem ismert, 

engedély köteles, ingatlanokról a víz kivezetés még nem megoldott 

3. Kincsem utca irányába zárt vezetéken történő elvezetés, becsült költsége 4 millió Ft. – érintett ingatlantulajdonosok 

hozzájárulása szükséges, engedélyköteles 

4. Köztársaság utca – Kincsem utca telkeinek találkozásánál történő elvezetés (költsége nem ismert) – érintett 

ingatlantulajdonosok hozzájárulása szükséges 

 

A megoldási javaslatok készítésénél a közművek érintettségét nem vizsgálták, azok plusz költségként jelentkezhetnek.  

 

A vizitársulat munkatársai további lehetőségeket is keresnek, amint egyéb megoldási javaslatuk lesz, jelzik. 

 

A 2018. évi költségvetésben fedezet a beruházásra nincs, a Pénzügyi Iroda olyan költségvetési sort nem tud megjelölni, mely 

terhére elvégezhető lenne.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Köztársaság utca alsó szakaszának csapadékvíz elvezetési problémáját a megoldási 

lehetőségek műszaki nehézségeire és a várható költségigények nagyságára való tekintettel nem tudja megoldani.  

 

13. Napirendi pont : Tatabányai Tankerületi Központtal kötött megállapodás módosítása. 

 

2016 decemberében kötött az önkormányzat a Tatabányai Tankerületi Központtal vagyonkezelési szerződést és megállapodást a 

Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolájának, a Kisbéri 

Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskolának és a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kisbéri Tagintézményének vonatkozásában. A megállapodás egyeztetésekor mi kértük abból azt kivenni, hogy a 

A költségek fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetése felújítási alap sorának terhére biztosítja. 



Városigazgatóság a továbbiakban is ellátja a karbantartási feladatokat. Az általános iskola igazgató asszonya arról tájékoztatott 

minket, hogy a kisebb karbantartási feladatok elvégzésére nehezen találnak vállalkozót, így több ízben előfordult már eddig is, 

hogy a Városigazgatóság munkatársai végezték el a feladatot és számlázták ki azt nekik.  

A Központnál tett látogatás alkalmával a tankerületi központ igazgatója kezdeményezte, hogy a karbantartási feladatok 

kerüljenek bele a megállapodásba. Az ennek megfelelő megállapodás módosítás tervezetet megküldték részünkre, melyet 

egyben egységes szerkezetbe is foglaltak a korábban megkötött megállapodással. E módosítás szerint 1 fő karbantartó 

szakképzett munkaerő mindenkori garantált bérminimumának megfelelő bért fizetnének havonta az önkormányzatnak. A 

karbantartáshoz felhasznált anyagot is fizetnék.  

 

A képviselő-testület a 81/2018. (IV.13.) KVÖKt. határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat 2018. április 15-ei 

kezdő hatállyal vállalja, hogy az átadásra került ingó és ingatlan vagyonelemeket érintő karbantartási feladatokat saját 

apparátusával ellátja, ennek ellentételezésére Átvevő 1 fő karbantartó – szakképzett munkaerő esetében a mindenkori garantált 

bérminimumnak megfelelően számított – bérének és járulékainak megfelelő összeget az önkormányzat részére havonta számla 

ellenében megtéríti. A hibaelhárítás átalánydíj átlagosan havi 56 munkaóra költségét fedezi. Amennyiben az elvégzett munka 

ezt jelentősen (10%) meghaladja, az önkormányzat jogosult a munkaóra különbözetet 3.000,- Ft.+Áfa/munkaóra összeggel az 

Átvevő (Központ) terhére kiszámlázni. 

 A karbantartáshoz szükséges anyagok költségét az önkormányzattal történő egyeztetést követően Átvevő viseli. 

 

Ezen módosítással a szerződést visszaküldtük, melyre válaszként az általunk kért módosítást nem fogadták el és kérik a 

szerződés eredeti, általuk megadott – havonta 1 fő karbantartó szakképzett munkaerő mindenkori garantált bérminimumának 

megfelelő bérének fizetése – tartalommal történő elfogadását. 

 

A 2018. évi költség bevételi oldalát érinti, kiadási oldalt nem terhel.  

 

A testület 6 igen és egy tartózkodó szavazattal úgy döntött felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Tatabányai Tankerületi 

Központtal a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája, a 

Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskolája és a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kisbéri Tagintézménye vonatkozásában kötött megállapodás-módosítást a karbantartási feladatok elvállalása 

tekintetében a 81/2018. (IV. 13.) KVÖKt. határozatában foglalt kiegészítésekkel kösse meg. 

 

14. Napirendi pont : Kerékpárút világítása. 

 

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 175/2018. KVÖKt. határozatában felkérte a Dialcont Kft.-t, hogy az ipari 

parki kerékpárút közvilágításának kialakítása során vizsgálja meg a környező utcák rendszereire történő rákötés lehetőségét.  

A tervező cég a kérést abszolválta, így a kiviteli tervek közvilágítási munkarésze a testületi kérésnek megfelelően került 

módosításra.  

 
A tervmódosítás miatt szükségessé vált a határidők módosítása, valamint a szerződéses összeg br. 381.000 Ft-tal 

megemelkedett.  

 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja az ipari parkhoz vezető kerékpárút közvilágítása kiviteli terveinek 

módosításához szükséges bruttó 381.000.- Ft biztosítását az önkormányzat 2018. évi költségvetése Pályázati Alapja terhére. 

 

15. Bursa Hungária 2019. 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdette a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi pályázati felhívásait. Az önkormányzat csatlakozási nyilatkozattal 

vehet részt a pályáztatásban. Az önkormányzatnál átlagosan 15-20 felsőoktatási intézményben tanuló diák igényli a támogatást. 

Az elmúlt évben egységesen havi 3000 Ft-tal támogattuk a rászorultakat 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

16. Napirendi pont : Fiú gyermekek HPV oltása. 
 

A Petőfi Sándor Általános Iskola 7. osztályos fiú tanuló szülei kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy a gyermek 

HPV vírus elleni védő oltásának az árát támogassuk. 

A védőnői szolgálat tájékoztatása szerint a leányok esetében a védőoltás ingyenes, fiúgyermekek esetében a szülőket terheli. A 

védettség két oltással biztosított. Első oltás idén októberben, második oltás 2019 májusában esedékes. Az oltások szülőket 

terhelő költsége kb. 35.000,- Ft/oltás. 



Jelenleg 28 fiúgyermek jár a 7. évfolyamba. Ha minden fiú szülei igénylik az oltás beadatását, akkor 2018. évben ennek a 

költsége összesen 980.000,- Ft, 2019. év tavaszán szintén 980.000,-Ft. 

A 2018. évi költségvetésünkben ’az ellátottak pénzbeli juttatásai’ soron van az idei maximum 980.000,- Ft kiadásra fedezet, 

azonban a jövőre tekintettel döntést kell hoznunk arra is, hogy a következő évfolyamok esetében is támogatjuk-e a 

fiúgyermeket védőoltásának költségét. 

 

A testület 6 igen és két tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy 2018. szeptember 1-től - igény szerint - térítésmentesen 

biztosítja a 7. évfolyamos, kisbéri állandó lakosú fiúgyermekek HPV vírus elleni védőoltását.  

Felhatalmazza a polgármestert a védőoltással kapcsolatos további intézkedések megtételére, valamint utasítja a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetése összeállítása során tervezze be a védőoltások költéségt maximum 2 M 

Ft összeggel.  

 

17. Napirendi pont : Üzemeltetési Megállapodás – Sportpálya. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az októberi képviselő-testületi ülésre készítse elő a 

Spartacus SE-vel kötendő üzemeltetési megállapodás tervezetét az alábbi feltételek figyelembevételével: 

 

o A megállapodás terjedjen ki a kistraktor használatára, a közüzemi díjak fizetésére, valamint a sportcélú támogatásra. 

o A Bizottság nem támogatja, hogy bérjellegű ráfordítás is támogatásra kerüljön, tekintettel arra, hogy az 

Önkormányzatnál nem keletkezik bér jellegű megtakarítás. 

o A közüzemi költségek fedezetének biztosítását javasolja beépíteni akként, hogy a 2017. évi bázis év kerüljön rögzítésre 

összegszerűen, mely évben a közüzemi költségek összege 631.000 Ft volt. 

o Javasolja a 15 éves hasznosítási időtartam beépítését a szerződésbe. 

 

18. Napirendi pont : Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmei (helyiség, rendezvényi költségek). 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő mostani helyiség használat további használatát 

engedélyezi a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, továbbá az Együttműködési Megállapodáson túli költségeket nem  

biztosítja. 

 

19. Napirendi pont : Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálata. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja Kisbér Város Önkormányzata és Kisbér Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata között kötendő Együttműködési Megállapodást.  

A megállapodás jelen beszámoló végén a 2. számú mellékletben olvasható. 

 

20. Napirendi pont : Alapító okirat módosítása - Őszi Napfény Idősek Otthona. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona alapító okirat módosítását, amely jelen beszámoló végén a 3. 

számú mellékletben olvasható. 

 

21. Napirendi pont :  

a) Közbeszerzési eljárás - Őszi Napfény Idősek Otthona : 

Felhatalmazza a város polgármesterét a közbeszerzési eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírására 

 

b) MKSZ pályázat - Sportcsarnok II. Ütem :  
 

 A testület egyhangúlag úgy döntött utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülésig vizsgálja meg 

az Országos Tornaterem Felújítási Program keretében a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok küzdőtere rekonstrukciójának 

folytatásaként parketta védőburkolat, parketta védőburkolat tároló, kétoldalas gördíthető állványzat, és parketta védőburkolat 

mozgató- és terítő készlet beszerzésének lehetőségét. 

 

22. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. (Spiegelhalter Ákos megérkezett az ülésterembe) 

 

Dákai József : Kérdést intézett, hogy a Perczel Mór utca ászári szakaszán lesz e még sebességcsökkentő akadály építve. 

 
Dr. Szinyi Károly : Kérte, hogy a Szent Imre utcába keressen az önkormányzat valamilyen megoldást a vízelvezetés 

problémájára. Dr. Dörnyei Vendel jegyző válaszában elmondta, hogy keresik a pályázati lehetőségét az utca vízelvezetésének 

zárttá tételére, ezáltal az utca is szélesebb lenne, így a közlekedés biztonsága is megnövekedne. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy eredménytelenné nyilvánítja a „ Vállalkozási szerződés keretében Őszi Napfény 

Idősek Otthona A-B-C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást. 



Varga Melinda : Több lakó is panasszal fordult hozzá, hogy a park járdáinak tisztasága sok kívánnivalót hagy maga után, 

ugyanis az arra járó lovak elpotyogtatják ürüléküket. Dr. Dörnyei Vendel jegyző válaszában elmondta, fel fogják hívni az arra 

járó lótulajdonosok figyelmét arra, hogy kötelesek az elszórt ürüléket eltakarítani, valamint a felhívja a közterület-felügyelő  

figyelmét az adott szakasz fokozott ellenőrzésére. 

 

Andrási Tamás : Hathatósabb intézkedéseket sürgetett az illegális hulladéklerakókkal szemben. 

 

Spiegelhalter Ákos : Bejelentette, hogy a hántai „S” kanyarban útjavítást kellene elvégezni. 

 

 

A nyilvános ülést követően zárt ülést tart a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérlakások). 

 

 

 

 

1. számú melléklet. 

 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
…/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelet-tervezete  

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról 
3/2015.  (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § 
(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §- ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 33. § (7) 
bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés a), d), g) 
pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § 
(1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

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

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások bruttó térítési díjai az egyes intézményekben. 
 
I. Alapszolgáltatás: 
 

Szociális ellátások, étkeztetés, intézményi térítési díja: 
 

a) Ebéd, házhoz szállítással: 575 Ft/nap 

b) Házi segítségnyújtás: 320 Ft/óra 

c) Nappali ellátás: 50 Ft/igénybevételi nap 

 
Családok átmeneti otthona: 

 

Intézményi térítési díj: 61 800 Ft/fő/hó 

Napi intézményi térítési díj: 2 060 Ft/fő/nap 
 
A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén a fizetésre kötelezett 
rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, kettő vagy több gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. 
 
II. Szakosított ellátások: 
 

Ápoló és gondozó otthon (Őszi Napfény Idősek Otthona): 
 

Általános ellátás intézményi térítési díja: 93 000 Ft/fő/hó 

Általános ellátás napi intézményi térítési díja: 3 100 Ft/fő/nap 

Demens ellátás intézményi térítési díja: 81 300 Ft/fő/hó 

Demens ellátás napi intézményi térítési díja: 2 710 Ft/fő/nap 

Emelt szintű ellátás intézményi térítési díja: 99 000 Ft/fő/hó 

Emelt szintű ellátás napi intézményi térítési díja: 3 300 Ft/fő/nap 

 
” 
 
2.§ Ez a rendelet 2018……………….. napján lép hatályba. 
 



Kisbér, 2018. szeptember 14. 
 
 
 
 
     Sinkovicz Zoltán          Dr. Dörnyei Vendel  
       polgármester                jegyző 
 
 
 
Kihirdetés napja:  
2018. szeptember 14. 
 
 
 
 

Dr. Dörnyei Vendel 
jegyző 

 
 
 
 
 

2. számú melléklet. 
 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Kisbér Város Önkormányzata, valamint Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között 

 
 

1. Bevezető 

Kisbér Város Önkormányzata és Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata - figyelemmel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakra - együttműködési 

megállapodást kötnek. 
Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) gazdálkodásának 

végrehajtó szerve – jelen megállapodás alapján – a Kisbéri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri 

Hivatal). 
 

 

2. Az együttműködési területei és formái 

 
a) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését. 

b) A nemzetiségi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai egységes szabályok szerinti 

elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a helyi önkormányzat által működtetetett informatikai rendszerhez. 

c) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés 
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.  

d) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a 

testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség 
ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket, telefonköltséget és 

fenntartási költségeket a helyi önkormányzat viseli.  

e) A helyi önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja a levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási 
feladatok ellátását, jegyzőkönyvek elkészítését és az ezzel járó költségek viselését. 

f) A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika keretében elkészített 

– gazdálkodási szabályzat, pénzkezelési szabályzat, eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az 

eszközök és források értékelési szabályzata - továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 
szabályzata és a számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek. 

g) A nemzetiségi önkormányzat ingyenesen használhatja a 2870 Kisbér, Perczel M. u. 40. szám alatt levő 1 db iroda 

helyiséget. A helyiségben internetkapcsolat, számítógép, nyomtató és telefon áll rendelkezésre díjmentesen. Ezen 
költségeket a települési önkormányzat viseli. 

h) Az önkormányzat jegyzője vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –  

megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat 

testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.  
 



 

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

 

a) A költségvetési határozat előkészítése során a jegyző a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatához 

szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően – közli a 
nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

b) A nemzetiségi önkormányzat elnöke és a jegyző készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.  

c) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

d) A jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet az elnök a központi költségvetésről szóló törvény 

kihirdetését követő negyvenötödik napig benyújtja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.  
e) A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről az államháztartás pénzügyi 

információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít. 

f) A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét 
követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). 

g) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő adatszolgáltatások 

határidőben történő teljesítéséért a pénzügyi iroda vezetője felelős. 

 
 

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 

a) A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata alapján 
módosíthatók. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatain kívül többletbevételt ér el, 

bevételkiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania 

kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet. 

b) A nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. Az év 
közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-

átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök 

előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.  
c) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 

(február 28-ig), december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.  

 

 

5. Beszámolási kötelezettség 

 

a) A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának teljesítéséről a 

képviselő-testületének jogszabályban meghatározott határidőig beszámol, melynek előkészítése a Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi irodájának a feladata. 

b) A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszt a 

képviselő-testület elé oly módon, hogy az előterjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. május 

31-éig hatályba lépjen. 

 
 

6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 

 

a) A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája, 

amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait. 
b) A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési jogkörök 

gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének meghatározását a Polgármesteri Hivatal 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás rendjének szabályzata 

(továbbiakban: szabályzat) tartalmazza.  
 

 



6.1. Kötelezettségvállalás 

a) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére kizárólag a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a 
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  

b) A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalása esetén a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy a kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentumot, dokumentumokat, eljuttatja az 
önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul, de legfeljebb a keletkezésüket követő munkanap végéig, legkésőbb 16 

óráig. Az önkormányzat jegyzője gondoskodik arról, hogy az 1. mellékletben felsorolt személyeknek juttassa el, és 

gondoskodik a végrehajtásról. 

 

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

 
a) A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi iroda vezetője vagy az 

általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

b) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről 
írásban tájékoztatnia kell a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét. 

c) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi 

ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  

6.3. Teljesítésigazolás 
 

a) A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott személy írásban jogosult. A 

teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy 
aláírásával kell igazolni. 

b) Nem kell teljesítésigazolást végezni más fizetési kötelezettségnek jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet 

nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg 

megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló 
fizetési kötelezettség alapján. 

 

 

6.4. Érvényesítés 
 

Érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának vezetője, vagy az 

általa írásban meghatalmazott személy jogosult. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, 
a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 

 

 

6.5. Utalványozás 
 

Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A 

felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  

 

6.6. Összeférhetetlenségi követelmények 
 

A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 

tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi 

ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt  

a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.  

 

 

7. Pénzellátás 

 

a) A nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat számlavezetőjénél, az Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti pénzforgalmi 
számláját. 



b) A nemzetiségi önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést követően haladéktalanul tájékoztatni 

kell. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárt működtet.  
d) A nemzetiségi önkormányzat önálló számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével, módosításával és 

adószám    igénylésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke felmerülésüket követő naptól 

kezdve a jegyzővel közösen teszik meg. 
 

 

8. Vagyongazdálkodás 

 

a) A nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája elkülönített 
nyilvántartást vezet. Ha a vagyontárgyakban változás történik, a változást követő napon a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke értesíti a jegyzőt. 

b) A nemzetiségi önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – elkülönítetten, a 
könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemutatásra. 

c) A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak szerint történik. A 

nemzetiségi önkormányzat vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő, valamint a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája közreműködik. 

d) A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő feladatokat a helyi önkormányzat felesleges vagyontárgyak 

hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat 

selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – 
tesz javaslatot a jegyző részére.  

 

 

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

 

a) A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzatot illetően köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, 

működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ 

és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső 
kontrollrendszer kialakításáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős. 

b) A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter 
által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. 

c) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a megbízott belső ellenőr végzi.  

 
 

10. Záró rendelkezések 

 

a) A megállapodás 2018. szeptember 14-étől lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól kezdve kell alkalmazni. A felek 
között 2014. november 17. napján megkötött megállapodás 2018. szeptember 14.-én hatályát veszti. 

b) A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc 

napon belül felül kell vizsgálni.  

 

Kisbér, 2018. augusztus 23. 

 

 
 

Sinkovicz Zoltán    Lakatos Tiborné 

polgármester elnök 
  

  

   

 

 

Záradék: Az együttműködési megállapodást Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ../2018. (IX.14.) 

KVÖKt. határozatával, míg Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2018. (VIII.23.) 
számú határozatával jóváhagyta. 

1. melléklet 
  



  
A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 
  
                                                                                                 Felelős megnevezése 
  
  

1. kötelezettségvállalás: a nemzetiségi önkormányzat elnöke – Lakatos Tiborné vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő /Lakatos Bettina Katalin, Nyári Norbert/, illetve dr. Szeiffert Ivett Kisbér 

Város aljegyzője 

2. ellenjegyzés: Csoba Zsuzsanna, Mrázikné Nerhaft Borbála 

3. érvényesítés : Csoba Zsuzsanna, Mrázikné Nerhaft Borbála 

4. utalványozás: a nemzetiségi önkormányzat elnöke – Lakatos Tiborné vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő /Lakatos Bettina Katalin, Nyári Norbert/, illetve dr. Szeiffert Ivett Kisbér 

Város aljegyzője 

5. szakmai teljesítésigazolási feladat: a nemzetiségi önkormányzat elnöke – Lakatos Tiborné vagy az általa írásban 

felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő /Lakatos Bettina Katalin, Nyári Norbert/, illetve dr. Szeiffert 
Ivett Kisbér Város aljegyzője. 

 

 

 
 

 

3. számú melléklet 
 
 

 
 

Okirat száma: 2/MO/2018 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Őszi Napfény Idősek Otthona 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Őszi Napfény Idősek Otthona 

1.1.2. rövidített neve: ŐNIO Kisbér 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2870 Kisbér, Deák F. u. 69. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Családok Átmeneti Otthona 2870 Kisbér, Perczel M. u. 36. 



2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1976. 10. 01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kisbér Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
57. S (2) bekezdés a) pontja alapján személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás (tartós 
bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona /67. S (2) bek./) és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 51. S-ában meghatározott - személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - családok átmeneti otthona. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása: 

az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos 

segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló 

gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával, valamint  a demens beteg (az a személy, 

akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet 

állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával, 

támogatásával összefüggő feladatok ellátása, lüzetések teljesítése. 
Gyermekek átmeneti ellátása:  

a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

3 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 



az idősek otthona (székhely) vonatkozásában: Komárom Esztergom Megye területe.  

a gyermekjóléti alapellátás-családok átmeneti otthona (telephely) vonatkozásában: Kisbér és térsége 

(Ácsteszér, Aka, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, 

Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely), Komárom, Kisigmánd, Mocsa  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és 

lefolytatásával összefüggő feladatokat Kisbér Város Jegyzője a vonatkozó jogszabályok és Kisbér Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján látja el. Az intézményvezetői megbízást a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján Kisbér Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete adja, minősített többséggel hozott határozattal. 

Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól. Az Egyéb munkáltatói jogokat Kisbér Város Polgármestere 

gyakorolja. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

2 munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

3 
egyéb foglalkoztatás (pl. megbízási 
jogviszony) 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2016. február 23. napján kelt, 1/MO/2016. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Kisbér, 2018. szeptember 14. 

P.H. 

Sinkovicz Zoltán polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


