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

(Andrási Tamás, Vida Gyuláné) igazolt távollétét. 

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. 

 

255/2017.(X.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a Forfa csarnok (681/20 hrsz.) és a 681/21 hrsz. alatti ingatlanok hasznosítására a 

Renovatio Kft. pályázatát elfogadta. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlanok hasznosítására vonatkozó 

szerződést készítse elő az alábbi feltételek figyelembevételével: 

- 10 + 5 év időtartam, 

- bruttó 2.400.000,- Ft/év összegű bérleti díj,  

- a bérleti díj évente a pozitív infláció mértékével kerül növelésre, 

- előzetes tulajdonosi engedélyezés értéknövelő beruházás esetén, 

- 6 hónapos felmondási idő. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására. 

 

A pályázó elállt az ingatlanok hasznosításától. 

 

256/2017.(X.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban felhatalmazott a kisbéri 2004/2 hrsz. alatti ingatlan értékének megállapításához 

értékbecslés készítésére, az értékbecslés alapján vételi ajánlat megtételére az ingatlan tulajdonosai részére, és elfogadott vételi 

ajánlat esetén az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Az ingatlan egyik tulajdonosával nem sikerült felvenni a kapcsolatot, így az adásvétel 

nem történt meg. 

 

269/2017.(X.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elvi szinten támogatta a Kisbéri Protestáns Kör megkeresését, mely 500 rózsatő 

közterületi ültetésére tesz javaslatot. Felkérte a Kisbéri Protestáns Kör vezetőjét, hogy a Kisbéri Városszépítő Egyesület 

vezetőjével készítsen elő terveket a rózsák elhelyezése vonatkozásában, melyről a képviselő-testület tájékoztatást kér 2017. 

december havi rendes üléséig. 

A tervek alapján a rózsatövek kiültetése 2018. őszén megtörtént. 

 

286/2017.(XI.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta Kisbér Város Önkormányzatának 2018. évi munkatervét az előterjesztésnek 

megfelelően. 

A munkaterv teljesült. 

 

287/2017.(XI.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 8/2016. (I.22.) KVÖKt. határozatot akként módosította, hogy az 1.) Áruszállító és 

egyéb közterületen történő idényjellegű árusítást 2018. január 01-től csak a Lovardával szemközti, 125 állásos parkoló területén 

erre kijelölt részén engedélyezi. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a terület kijelölését a közlekedési hatósággal is 

egyeztesse. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterületen árusítókat tájékoztassa arról, hogy tevékenységüket a 

csütörtökönként megtartásra kerülő piacon is végezhetik. 

 

A közterületen árusítók tájékoztatását követően csak a 125 állásos parkoló területén 

történő árusításra történik szerződéskötés. 

 

184/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban támogatta vállalkozói szerződés megkötését az Őszi Napfény Idősek otthona C. 

épületének tetőfelújítására Nagy Tibor (2883 Bársonyos, Táncsics M. u. 25.) vállalkozóval az árajánlatában szereplő nettó 

4.500.000 Ft + Áfa összeggel. A felújításhoz kapcsoló hulladékanyag elszállításának díja: 70.000 Ft + Áfa. A felújítás és a 

hulladékanyag elszállításának költségét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése Felújítás sora terhére biztosította. Utasította a 

Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződések előkészítésére és felhatalmazott azok aláírása. 
A szerződés megkötésre került, a felújítás elkészült. 

 

213/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület felhatalmazott a Kisbéri Spartacus Sportegyesülettel a Spartacus Sportpálya (216 hrsz.) 

ingatlana, az ingatlanon található épületek, építmények és eszközök üzemeltetésére vonatkozó megállapodás tervezet aláírására 

az alábbi feltételek rögzítését követően: 



- a megállapodás 2027. március 31-ig kerül megkötésre 1 év próbaidővel, 

- a megállapodás megkötését követően a Sportegyesület ½ évente beszámol az adott időszak tevékenységéről, 

eredményeiről, 

- a működési célú támogatás összegét 200.000 Ft/hó összegben határozza meg, mely összeg a féléves beszámolási 

kötelezettség teljesítését követően felülvizsgálható. 

A képviselő-testület felkérte Dákai József képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Kisbéri Spartacus Sportegyesület 

Felügyelő Bizottsági tagsági feladatait továbbra is lássa el. 

 

Az üzemeltetési megállapodást megkötöttük. 

 

219/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be ajánlatokat a Kiskastély udvarán lévő 

6 db fa kivágására, a Batthyány téren található „D” tömb melletti két fa kivágására, a Kiskastély melletti sétánynál korábban 

kivágott fa ágainak a többi fa ágain fennakadt részeinek eltávolítására, valamint a régi Bánki Donát Szakképző Iskolánál lévő 

fűzfa és az Őszi Napfény Idősek Otthona előtti platánfa ágainak visszavágására. Felhatalmazott a legkedvezőbb ajánlatot 

adóval a szerződés megkötésére.  

 

A fakivágásra beérkezett ajánlatok a képviselő-testület 2018. december havi ülésére 

beterjesztésre kerültek. 

 

220/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Hanfa Kft. (2879 Kisbér, H – Ady E. u. 11.) bruttó 7.612.507 Ft összegű 

ajánlatát a hántai óvoda tetőfelújítására. A felújítás költségét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése Felújítások sora terhére 

biztosította. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a felújításra vonatkozó szerződés előkészítésére és felhatalmazott annak 

aláírására. 

A szerződést megkötöttem, a felújítás elkészült. 

 

222/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Renovatio Kft. (2870 Kisbér, Széchenyi u. 43.) nettó 390.050 Ft + Áfa összegű 

ajánlatát a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok javítási munkálataira vonatkozóan. A költségek fedezetét a Tatabányai Tankerületi 

Központ által biztosított többletforrás terhére (Ganzler Gábor által kivitelezett nyomóvezeték felújítási munkálatainak 50%-os 

költség átvállalása), valamint az általános tartalék terhére biztosította. 

 

A javítás megtörtént. 

 

226/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2018. november 9.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

227/2018.(XI.9.) 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. 

 

228/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület utasította a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatóját, hogy a 

képviselő-testület 2018. december havi ülésére terjessze be az intézmény létszámigényét és annak költségvetési vonzatát, 

valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata módosítását akként, hogy az tartalmazza mind a Kiskastély, mind a 

makettpark működtetését. Utasította továbbá az Intézmény igazgatóját, hogy a képviselő-testület 2018. december havi ülésére 

terjessze be a makettparkot érintő szükséges felújításokat költségbecsléssel együtt. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár alapító okiratát, valamint Kisbér Város Önkormányzata törzskönyvének 

módosítását készítse elő. 

 

A képviselő-testület 2018.  december havi ülésére beterjesztésre került az intézmény 

létszámigénye, szmsz-e, alapító okirata. 

 

229/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a megismert dokumentumok alapján az E.ON ÉDU Áramhálózati Zrt által Kisbér 

területére tervezett 132/22 kV-os transzformátor állomás telepítésére a „B” helyszínt (a Batthyány pusztai ipari terület 

legkeletibb része) támogatta.  

A képviselő-testület döntéséről az érintetteket tájékoztattuk. 

 

236/2018.(..) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta Kisbér Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát az 

előterjesztésnek megfelelően. 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk. 

 

237/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül az E2 Hungary Zrt. ajánlatát fogadta el 2 év vonatkozásában és 

felhatalmazott a szerződések aláírására. 

 

A szerződések aláírása megtörtént. 

238/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona szakmai programját az előterjesztésnek 

megfelelően.  

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

241/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elrendelte a Pons Danubii EGTC részére az EGTC igazgatója kérelmére a folyamatban 

lévő pályázatok finanszírozhatósága, illetve a Csoportosulás működőképességének megőrzése érdekében a 2019. évi tagdíj 

előre történő megfizetését 2900 € összegben a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

A 2019. évi tagdíj kifizetése megtörtént. 

 

244/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban tudomásul vette az Őszi Napfény Idősek Otthona igazgatója által javasolt dolgozók 

elismerését a Szociális Munka Napja alkalmából, az előterjesztésnek megfelelően. A képviselő-testület a Szociális Munka 

Napja alkalmából az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 

Központ 2 fő dolgozója részére biztosította az elismerésben való részesítés fedezetét.  

 

A Szociális Munka Napjához kapcsolódó elismerések átadásra kerültek. 

 

245/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban Kisbér Város Polgármesterét, az év folyamán végzett kiemelkedő munkájáért két havi 

munkabérének megfelelő jutalomban részesítette. 

 

A jutalom kifizetése megtörtént. 

 

246/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület az egész éves munkájuk elismeréseként egyszeri díjazást állapított meg, a Kisbéri 

Polgármesteri Hivatallal, Kisbér Város Önkormányzatával, a városi intézményekkel jogviszonyban álló személyek részére az 

előterjesztésben rögzítetteknek megfelelően. 

 

A díjazások átadása, kifizetése megtörtént. 

 

247/2018.(XI.19.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2018. november 19.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

        Sinkovicz Zoltán 
            polgármester 

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 WAMK-ban a Járási Közbiztonsági Fórumon; 

  

b/ Részt vett, a Spartacus pályavilágítás ünnepélyes átadásán; 

  
c/ Bejelentette, hogy két kisbéri lakost díjaztak a megyében. Az egyik Békási Imre, aki a megye önkéntese díját, a másik 

Pénzes Krisztina, aki a megyében az év mentődolgozója díját vehette át; 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 

 
  



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

 

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására a képviselő-testület döntései, a mérlegelést nem igénylő 

állami támogatások, elnyert pályázat miatti intézmények közötti átcsoportosítás, előre nem tervezhető kiadások, valamint 

különböző belső átcsoportosítások miatt szükséges. 

A módosított bevételeket és kiadásokat figyelembe véve önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének főösszege 

4.154.525.911- Ft-ra változik.    

 

A testület egyhangúlag elfogadta a módosítást. 

 

3. Napirendi pont : A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet. 

 

A 20/2017.(XI.30.) számú helyi adókról szóló rendeletünk törvényességi vizsgálata során a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal szóban kérte a nem lakás célú építmények után fizetendő és reklámhordozók esetében az adómértékek 

megfogalmazásának pontosítását, javítását. 

A javítás miatt szükséges a helyi adókról szóló rendeletünket módosítani. 

 

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

olvasható. 

 

4. Napirendi pont :  Helyi identitási rendelet. 

 

Kisbér Város Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban támogatást nyert „A 

helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhíváson. Jelen projekt általános célja a helyi identitás és társadalmi 

kohézió erősítése Kisbéren. Komárom-Esztergom megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek 

kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos 

záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló 

feladatukat. A projekt közvetlen célja, hogy Kisbéren olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása, 

valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások 

eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. A pályázat kiemelten foglalkozik a bűnmegelőzést 

és közbiztonság javítását segítő programokkal, rendezvényekkel. 

A Konzorciumi Taggal közösen kell a programokat megvalósítani 55 millió Ft-ból 36 hónapon keresztül, mely teljes mértékben 

finanszírozott és önerőt nem igényel. 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 kódszámú, „Helyi 

kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése” című megnyert pályázatunk esetében szükséges a Projektben meghatározott 

feladatok elvégzéséhez a közreműködő személyeket, szervezeteket – kiemelt figyelemmel a Kisbéri Rendőrkapitányságot, 

illetve a Kisbéri Polgárőr Egyesületet felkeresni és bevonni a programba. A Projektben számos a közösségfejlesztéssel, helyi 

identitással kapcsolatos rendezvényeket, fórumokat kell megszervezni, illetve ezekkel kapcsolatos kötelező média megjelenést 

is biztosítani. Kötelező feladat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata, Cselekvési Terv elkészítése, melyhez 

szükséges a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatalához tartozó Foglalkoztatási Osztály 

megkeresése adatgyűjtésekhez, valamint szakértők bevonása az elkészítendő dokumentumokhoz.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert a TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 pályázathoz 

kapcsolódó, önerő biztosítását nem igénylő, 100 %-ban pályázati forrásból finanszírozott kötelezően elvégzendő feladatok 

végrehajtásához szükséges szerződések megkötésére és egyéb intézkedések megtételére. 

 

5. Napirendi pont : Ipari park közbeszerzés. 

 

Kisbér Város Önkormányzata Ipari terület fejlesztése tárgyú projektjének tervezési szakasza lezárult, a következő lépés a 

közbeszerzést végző cég kiválasztása. Ennek megfelelően Önkormányzatunk felkért ajánlattételre 5 gazdasági szereplőt. 

A pályázat költségvetésében bruttó 6 millió Ft van elkülönítve a közbeszerzési szakértő díjazására. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  az Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. bruttó 5.800.000,- Ft. összegű ajánlatát 

fogadja el, és megbízza az Ipari terület fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítása kapcsán a kivitelező kiválasztására induló 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával a pályázatban elkülönített forrás terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

6. Napirendi pont :  „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 

pályázat keretében. 
 

a/ Piactér tervezés :  

Mint ismeretes, Kisbér Város Önkormányzata „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra alkalmasnak ítélte, így lehetőségünk van a városi 

piac felújítására.  



A projekt megvalósításának egyik első lépése a kivitelezéshez szükséges tervek elkészíttetése. Ennek megfelelően 

Önkormányzatunk felkért ajánlattételre 3 gazdasági szereplőt.  

A pályázat költségvetésébe a lehető legmagasabb építésre fordítható összeg elérése érdekében nem került tervezési díj 

beépítésre, így önkormányzatunknak azt önerőből kell vállalnia. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázat kapcsán a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítésére a 4D4M Studio Kft. bruttó 

3.048.000,- Ft. összegű ajánlatát, melyhez a szükséges forrást a 2019. évi költségvetés pályázati alapjában javasol tervezni és 

biztosítani. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

b/ Konyha eszközbeszerzés :  
Ismeretes hogy, Kisbér Város Önkormányzata „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra alkalmasnak ítélte, így a városi piac felújítása 

mellett lehetőségünk van az általános iskolában található konyha elavult és/vagy elhasználódott berendezéseinek, eszközeinek a 

cseréjére, illetve bővítésére is, melyre 3 ajánlat érkezett. 

 

A projekt konyhafejlesztési része ezen felül 120 db szék, 36 db asztal és 1 db indukciós hurok beszerzését tartalmazza, 

melyeknél szintén számolnunk kell a korábban tervezett költségek emelkedésével. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy legkedvezőbb ajánlatot, az Adu Kft. 12.466.980.- forintos ajánlatát fogadja el. 

Tekintettel arra, hogy a pályázatban 10.602.215.-  Ft. áll rendelkezésre az ajánlatokban szereplő eszközök és berendezések 

beszerzésére, ezért a hiányzó forrást, 1.864.765.-  Ft-ot a 2019. évi költségvetés pályázati alapjában javasolja tervezni és 

biztosítani. 

 

7. Napirendi pont :  Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása. 

 

Kisbér Város Önkormányzata 2017 decemberében hosszabbította meg legutóbb a 2013-ban a BCS és Társa Kft-vel a munka– 

és tűzvédelemre vonatkozó szabályok által előírt feladatokat. 

 

Az önkormányzat mellett az óvodában, a polgármesteri hivatalban és a Városigazgatóságon látja el ezeket a feladatokat a 

vállalkozó.  

 

Spirk Sándor ügyvezető, munkavédelmi technikus, tűzvédelmi előadó munkájával ez idáig meg voltunk elégedve, a feladatokat 

intézményenként bruttó 45.000,- Ft./negyedév összegért látta el.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzatnál és azon intézményeinél, ahol a 

munka- és tűzvédelmi tevékenység ellátására a BCS és Társa Kft-vel állnak szerződésben, a szerződését változatlan 

feltételekkel 2019. december 31-ig hosszabbítsa meg. 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét és az intézményvezetőket a fenti feltételeket tartalmazó szerződések aláírására.  

 

8. Napirendi pont :  Multireklám Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása. 

 

A Kisbéri Városigazgatóság elődje, a Művelődési GAMESZ még 2000-ben kötött szerződést a Multireklám Kft-vel a Zsivótzky 

Gyula Sportcsarnok és a Spartacus Sportpálya előtt található 2-2 db hirdetőbála kihelyezésére 40.000,- Ft. /db + áfa /év 

összegen. A szerződés többször módosult, a Kft. jelenleg JCDecaux Hungary Zrt. néven bérli a hirdetőtáblák által elfoglalt 

helyeket egy 2014. január 06-án kötött bérleti szerződés alapján, melyben bérleti díjként 32.000,- Ft. + áfa /tábla /év nagyságú 

díj szerepel. A szerződés egy évre szólt, mely automatikusan a lejárta után a következő naptól az eredeti szerződés 

időtartamával (1 év) meghosszabbodik. A szerződés 2016-ban módosítva lett jogszabályváltozás miatt, így az jelenleg 2020. 

december 31-ig szól.  

 

A Kisbéri Városigazgatóság mb. igazgatója kezdeményezte a szerződés, a benne foglalt bérleti díj és annak emelésének 

felülvizsgálatát. 

 

A közterület használati díjakat tartalmazó 13/2018. (I.19.) KVÖKt. határozat lábon álló hirdetőtábla esetében egyéb 

közterületen a díjat bruttó 2.200,- Ft./m2/hó összegben szabja meg. Ezen összeggel számolva az egyenként 12 m2 nagyságú 

táblák után bruttó 26.400,- Ft./db/hó bérleti díjat kellene fizetni. Ez alapján a jelenleg fizetett 40.640,- Ft./tábla/év díj helyett 
316.800,- Ft./tábla/év lenne a díj. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a JCDecaux Hungary Zrt-vel a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok és a Spartacus 

Sportpálya előtt található 2-2 db hirdetőbála kihelyezésére kötött bérleti szerződésben rögzített bérleti díj összegének emelése 

kapcsán felhatalmazza a polgármestert tárgyalások lefolytatására, melyre a 2019. januárjában elfogadásra kerülő 



közterülethasználati díjak megállapítása után, azok ismeretében kerüljön sor. Amennyiben a Zrt. a rendeletünkben megállapított 

mértékű díjra történő bérleti díj emelést nem fogadja el, úgy az általuk javasolt bérleti díj nagysága a Pénzügyi Bizottság 

álláspontjának ismeretében a soron következő képviselő-testületi ülésre kerüljön beterjesztésre. 

 

9. Napirendi pont : IFA billencs tehergépjármű eladása.  

 

A Kisbéri Városigazgatóság jelezte, hogy az IFA billencs típusú tehergépjármű műszakija lejárt, a gépjárműre a munkájuk 

végzéséhez nincs szükségük, emellett olyan munkavállalójuk sincs, akinek a jármű vezetéséhez szükséges jogosítvánnyal 

rendelkezne. Javasolják, hogy a gépjármű kerüljön eladásra.  

 

Az IFA gyártmányú, W 50 LA/K /BILLENŐ/ típusú, 6560 cm3-s, 1989-ben gyártott, diesel meghajtású, 10.560 km óra állású 

tehergépjármű műszakija 2015-ben járt le. A tavalyi évben a vizsgára való felkészítését 500.000,- Ft-ban jelölték meg. 

Hótolásra nem alkalmas, egyrészt, mert nincs sofőrünk, másrészt mert nincs benne fűtés.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az IFA gyártmányú, W 50 LA/K /BILLENŐ/ típusú 

tehergépjárművet hirdess meg eladásra, melynek minimális eladási ára 350.000.- ft..  

 

Felhatalmazza a város polgármesterét a legkedvezőbb ajánlatot adóval az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

10. Napirendi pont :  Sziget – térvilágítás kialakítása. 

 

A Kisbéri Városigazgatóság közmunkaprogram keretében az ún. Szigeten (1090 hrsz.) a pályázatban Sissy parkként nevezett 

területen a tereprendezési, térburkolási, sütögetéshez alkalmas hely kialakításához szükséges munkálatokat elvégezte és egy 

későbbi térvilágításhoz a védőcsövet a földben elhelyezte. A világítást a Szent János tér irányából, egy zárható és 

áramvételezésre is alkalmas mérőszekrényből lehetne megoldani, melynek kivitelezésére  három ajánlat érkezett  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a Szigeten (1090 hrsz.)  térvilágítás kialakítását és a kialakítással a 

legkedvezőbb ajánlatot adó Jámbor-Vill Bt-t bízza meg az ajánlatában szereplő bruttó 676.573,- Ft. összegen. 

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét 

annak aláírására. 

 

utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2018. évi költségvetés beruházási alap sora terhére építse be az I. ütem költségét,  

bruttó 117.960,- Ft.-ot, a II. ütem bruttó 558.613,- Ft. fedezetét pedig a 2019. évi költségvetésbe építse be. 

 

11. Napirendi pont : Kossuth L. u. 21-25. előtt parkoló kialakítás. 

 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2018. (I.19.) KVÖKt. határozatában utasította a Városigazgatóságot a 

Kossuth Lajos utca 21-25 előtti parkoló felfestésére. Ezt követően a Városigazgatóság azt a tájékoztatást adta számunkra, hogy 

kapacitás és megfelelő eszközök hiánya miatt nem tudja a feladatot elvégezni.  

 

Ennek megfelelően önkormányzatunk felkért ajánlattételre 2 gazdasági szereplőt, azonban csak egytől érkezett ajánlat a 

megadott határidőig. Az Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft. adott árajánlatot várhatóan nettó 316.980 Ft + Áfa (bruttó 402.565 

Ft) összegen.  

Mivel a teljesítési határidő várhatóan 2019. április vége, május eleje, ezért a szükséges fedezet összegét elegendő lesz a 2019. 

évi költségvetésben biztosítani. 

 
A testület 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy elfogadja a Kossuth Lajos utca 21-25. szám előtti parkoló 

felfestésére az Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft. nettó 316.980,- Ft + áfa ajánlatát azzal, hogy az ajánlatban szereplő „NOVA” 

típusú oszlopot nem rendeli meg. 

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előkészítésekor a felfestéshez szükséges 

forrást tervezze be. 

 

12. Napirendi pont : Fakivágás. 

 

A fakivágások kapcsán az októberi bizottsági ülésen került napirendre egy előterjesztés, melyben a Kiskastély udvarán 6 db fa 

kivágása, a Kiskastély melletti sétánynál korábban kivágott fának a többi fa ágain fennakadt ágainak eltávolítása, valamint a  

régi Bánki Donát Szakképző Iskolánál lévő fűzfa és az Őszi Napfény Idősek Otthona előtti platánfa ágainak visszavágása 
szerepelt bruttó 160.000,- Ft. díjon és hozzá bruttó 444.500,- Ft. összegű daruzás társult. A bizottsági ülésen kérték az ajánlatot 

kiterjeszteni a Batthyány téri „D” tömb melletti két 2 db fa kivágásával, továbbá a daruzásra érkezett ajánlat részletezését. A 

képviselő-testület ülésére a vállalkozók már visszavonták az ajánlataikat, így a 219/2018. (X.12.) KVÖKt. határozatban úgy 

döntöttek, hogy kérjünk be ajánlatot és felhatalmazták a Polgármester Urat a legkedvezőbb ajánlatot adó kiválasztására és vele 

a szerződés megkötésére. 



 

Összesen hat helyről kértek be ajánlatot és három ajánlat érkezett.  

 

A bizottság és a képviselő-testület által októberben tárgyalt darabszámokban időközben változás történt, egyrészt a Kisbéri 

Spartacus SE jelezte, hogy a Spartacus Sportpályán fákat kellene kivágni, másrészt a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. 

munkatársával történt bejáráson kértük ki a szakmai véleményüket és az alapján kerültek további fák megjelölésre. 

(Kiskastélynál 14 db fa kivágása, Batthyány tér „D” tömb 2 db kivágása, régi szakiskola épületénél 1 db fa kivágása, Őszi 

Napfény Idősek Otthonánál 1 db fa kivágása, 7 db fa visszavágása, Tóparton 1 db fa kivágása, Spartacus Sportpályán 7 db fa 

kivágása) 

A fakivágások fedezete, Varga Péter ajánlatát figyelembe véve, a költségvetésben biztosított.  

 

A testület 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy a Kiskastélynál 14 db fa kivágásával, Batthyány tér „D” tömb 2 

db fa kivágásával, régi szakiskola épületénél 1 db fa kivágásával, Őszi Napfény Idősek Otthonánál 1 db fa kivágásával, 7 db fa 

visszavágásával, Tóparton 1 db fa kivágásával, Spartacus Sportpályán 7 db fa kivágásával megbízza Varga Pétert az 

ajánlatában szereplő nettó 310.000,- Ft. díjon és utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a vállalkozói szerződést, 

melyben kerüljön kikötésre, hogy a vállalkozó köteles a balesetvédelemről és értékmegőrzésről gondoskodni.  

 

Felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására.  

 

13. Napirendi pont : Hántai tavak telkének rendezése. 

 

A hántai tavak (01085; 01087; 01089 hrsz.) telkének rendezése és vízjogi engedélyének megújítása kapcsán több előterjesztés 

és testületi döntés is született már. A 122/2017. (IV.21.) KVÖKt. határozat értelmében a tavak művelési ág szerinti megosztását 

előkészítettük. A vázrajzok alapján a 01089 hrsz. alatti tó megosztása megtörtént, a 01087 hrsz-úé első körben elutasításra 

került, most ismételt kérelem alapján várjuk a földhivatal döntését.  

A telekmegosztásokon túl a geodéziai felmérés kimutatta, hogy a 01085 és 01087 hrsz. esetében idegen terület használat is 

történik (mellékelt felvételen jelölve), mely kapcsán a 214/2017. (IX.8.) KVÖKt. határozatban és a 277/2017. (XI. 10.) KVÖKt. 

határozatban a tényleges használathoz történő telekhatár igazításhoz szükséges tárgyalások és tulajdonszerzések lefolytatására a 

Polgármester Úr felhatalmazást kapott. Egyik esetben a GVS Kereskedelmi Kft. az érintett tulajdonos, akivel eddig eredményre 

nem jutottunk, de képviselőjük nem zárkózik el a rendezés elől, másik érintett ingatlanrész (~1,1 ha) a Vértesi Erdészeti és 

Faipari Zrt. vagyonkezelésében lévő erdőterület.  

 

Az erdészetet több ízben kerestük, leveleinkre válasz nem érkezett. Személyes egyeztetést kértünk, aminek eredményeként az 

önkormányzat 15 éven túli használatára való hivatkozással elbirtoklási eljárás megindítását látjuk lehetséges megoldásnak. 

Ehhez viszont a képviselő-testület támogató döntésére van szükség. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött felhatalmazza a város polgármesterét arra, hogy a hántai tavak (kisbéri 01085; 01087hrsz.) 

telkének rendezése kapcsán a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. által vagyonkezelt erdőből (kisbéri 01060/1 hrsz.) elfoglalt 

ingatlanrészekre az elbirtoklási eljárást indítsa meg és az eljárás során a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

14. Napirendi pont : Kisbér Lovarda Kft. megkeresése. 

 

A Kisbér Lovarda Kft-től az alábbi megkeresés érkezett :   

 

1. külső lovaspálya körüli pályavilágítás 
a kft. a külső lovaspálya mellé pályavilágítást épített ki és kéri annak tudomásul vételét.  

 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes műemléki védelem alatt áll, minden beruházás 

elvégzése előtt ahhoz az örökségvédelmi hatóság jóváhagyását kell kérni. Amiatt, hogy az ingatlan a Magyar Állam 

tulajdonában van, a beruházásokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kell 

jóváhagyatni a megvalósításuk előtt. A vagyonkezelési szerződésünk szerint minden beruházás az elkészülte után a 

tulajdonos tulajdonába kerül. A hasznosítási szerződésünk szerint a kft. semmilyen átalakítási munkát nem végezhet.  

Korábbi beruházások esetén úgy szoktunk eljárni, hogy kértük a kft-től, hogy az örökségvédelmi hatóság jóváhagyását 

kérjék meg és annak birtokában kértük az MNV Zrt. jóváhagyását. Ha mind az örökségvédelem, mind az MNV Zrt. 

támogatta a beruházást, azt mi is jóváhagytuk. Ez esetben is az a javaslat, hogy a kft-től kérjük a pályavilágítás 

örökségvédelem általi elfogadásának/tudomásul vételének igazolását és annak birtokában kérjük meg az MNV Zrt. 

tudomásul vételét. Csak ezen tudomásul vételek birtokában vegyük tudomásul a pályavilágítás kialakítását.  

 

2. iskolai lovagoltatás 
a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbérrel a „Mindenki lovagol Kisbéren” elnevezéssel indított, a Táncsics Mihály 

Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola 4. évfolyamos diákjainak 

lovagoltatására kötött szerződést kéri megszűntetni és a Lovarda kft-vel változatlan feltételekkel megkötni, mert 2018. 

november 1-től a feladatot ők látják el.  

 



3. önkormányzati bérlakás (Angol kert. 3.) 
a lovaspálya melletti önkormányzati bérlakás térítésmentes biztosítását kéri a kft. az épület leromlott műszaki 

állapotára való hivatkozással.  

 

A lakást annak idején az önkormányzat azért bocsájtotta a jelenlegi bérlő, VSE használatába, hogy a lovásznak ne az 

istálló épületben kelljen laknia és így az istálló fűtési költségei ne legyenek olyan magasak. A jelenlegi szerződés 

szerint a bérleti díj 40.560,- Ft./hó és a szerződés 2019. május 31-ig szól. A bérleti díj hátralékuk nincs. 

 

A VSE a 2017. októberi testületi ülésre kérelmet nyújtott be, melyben kérte a lakbér elengedését arra való 

hivatkozással, hogy a lakáson nagyobb összegű (összesen 1.328.380,- Ft.) felújítási munkákat végeztek. A képviselő-

testület a 271/2017. (X.13.) KVÖKt. határozatban a kérelmet elutasította. A felújítás akkor a beadvány szerinti festés-

mázolást, nyílászáról javítást, betonozást, fűtési rendszer és lambéria vásárlást, parketta vásárlást és fürdő felújítást 

tartalmazott.  

 

A VSE-vel a szerződést megszűntetni 30 napos felmondási idővel lehet. Csak a szerződés megszűnése után van mód 

arra, hogy azt a kft-nek kiadjuk.  

 

A VSE elnöke akként nyilatkozott, hogy a lakásra már nincs szükségük, de a bérleti szerződés megszűntetése előtt a 

lakás felújítására költött összeggel szeretne elszámolni. 

 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 

- A Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes területén, a külső lovaspálya mellé a hasznosító Kisbéri Lovarda Kft. 

által kiépített pályavilágítást abban az esetben kívánja tudomásul venni, ha azt mind az örökségvédelmi hatóság, mind 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. már tudomásul vette. Az örökségvédelmi hatóság tudomásul vételét a 

hasznosítónak kell kezdeményeznie, a hatóság tudomásul vételének birtokában az MNV Zrt. tudomásul vételének 

kezdeményezését a Polgármesteri Hivatal végzi. 

 

- Utasítja a Polgármesteri Hivatalt az iskolai lovagoltatás kapcsán a 

Vállalkozók Sportegyesülete Kisbérrel kötött szerződés felmondására, tekintettel 

arra, hogy a VSE a szerződésben vállalt feladatát nem látja el és utasítja a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a feladatot ellátó Kisbér Lovarda Kft-vel annak 

megkötését változatlan feltételek mellett, 2018. november 1-étől szólóan készítse 

elő. Felhatalmazza a város polgármesterét a szerződésekkel kapcsolatos aláírások 

megtételére. 

 

- Az Angol kert 3. szám alatt található bérlakásra a Vállalkozók 

Sportegyesülete Kisbérrel kötött lakásbérleti szerződés megszűntetése kapcsán a 

bérlővel tárgyalások folytatására felhatalmazza a város polgármesterét. 

 

15. Napirendi pont : Lószobor elhelyezése. 

 

A város központjában megépített körforgalom közepén jelenleg az évszaknak megfelelő dekoráció található, melyet szeretnénk 

egy állandó elemmel kiváltani. Több elképzelés és hosszas gondolkodás után az a javaslat született, hogy a képviselő-testület 

eredeti elképzelése szerint az 1071 hrsz. alatti közterületen, a Járási Hivatal elé kialakítandó park közepére elhelyezni tervezett 

lószobor kerüljön inkább a körforgalom közepére. 

 

Ezzel kapcsolatban egyeztetés folyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, akik az alábbi tájékoztatást adták: „a „Körforgalmak 

tervezése” megnevezésű, ÚT 2-1.206:2010 számú útügyi műszaki előírás az alábbi előírást tartalmazza a körforgalmon belüli 
megállási látótávolság ellenőrzésére: 

  
Körforgalmon belüli megállási látótávolság ellenőrzése: 
 
A középszigettől 2,00 m távolságra haladó gépjárműből folyamatosan biztosítani kell a megállási látótávolsághoz tartozó 
látómezőt. 

  

A fenti látómező – lovas szobor építése utáni – meglétét igazoló helyszínrajzot és egy lovas szobor építésére vonatkozó 
közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet kell társaságunk felé benyújtani.” 

 
 



  

 
 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kért dokumentáció elkészítésére a BRICOLL Kft-től kértünk ajánlatot, akik a mellékelt 

bruttó 152.400,- Ft. összegű ajánlatot tették.  

 

A dokumentáció elkészítésére fedezet a 2018. évi költségvetés összeállításakor nem került tervezésre. Az ajánlat szerint a 

vállalási határidő a szerződés aláírásától számított 8 hét, tehát a kifizetés jövő évre csúszik.  

 

A testület 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal úgy döntött támogatja, hogy a városközponti körforgalom közepére lószobor 

kerüljön elhelyezésre és az elhelyezéshez szükséges dokumentáció összeállításával megbízza a BRICOLL Kft-t az ajánlatában 

szereplő bruttó 152.400,- Ft. összegen. 

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó vállalkozói szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város 

polgármesterét annak aláírására. 

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a dokumentáció összeállításának és engedélyeztetésének fedezetét a 2019. évi 

költségvetésbe építse be. 

 

16. Napirendi pont : Spartacus SE kérelme – önerő tribün építéséhez és öltöző berendezéséhez. 

 

A Kisbéri Spartacus Sportegyesület az önkormányzat tulajdonában lévő Spartacus Sportpályán (216/1 hrsz.) egy 140 fős tribün 

(lelátó) építésére és öltöző szekrényre pályázott TAO forrást a Magyar Labdarúgó Szövetségnél. A tribün kapcsán a képviselő-

testület 2018. novemberi rendkívüli ülésén a 251/2018. (XI. 19.) KVÖKt. határozattal hozzájárult ahhoz, az építési beruházás 

megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat a Polgármester Úr megtegye. Az ülésen az egyesület 

elnöke, Dr. Tamtom Péter elmondta, hogy a tribün részben TAO pénzből, részben egyesületi forrásból kerül megvalósításra, az 

önkormányzattól anyagi hozzájárulást még nem kértek. Mostanra ez a kérelem megérkezett.  

 

A kérelemben az Elnök Úr tájékoztatást ad arról, hogy 2018. december 1-én megkapták a jóváhagyó határozatot a 

beruházáshoz, mely bruttó 28.528.435,- Ft. összegének 70 %-a kerülne TAO támogatásból finanszírozásra, a fennmaradó 30 %-

ot, bruttó 8.558.531,- Ft.-ot az önkormányzattól igénylik egyszeri céltámogatásként, hivatkozva arra, hogy a tribün az üzembe 

helyezést követően, MLSZ előírás szerint önkormányzati tulajdonba kerül. (A 30-70 %-os megosztási arányt a pályázati 

felhívás tartalmazta.) 

 

Az egyesület elnöke továbbá kéri, hogy az öltözőszekrények tekintetében is a 30 %-os önerő erejéig az önkormányzat nyújtson 

részükre céltámogatást, melynek összege bruttó 640.080,- Ft.. 

 

A 2018. évi költségvetésben ezzel a beruházással nem számoltunk, így jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet. Az idei évben az 

önkormányzat hozzájárulásai a sportcélú létesítmények fejlesztési és karbantartási költségeihez bruttó 49.981.981,- Ft. volt, 

ennek egy része, bruttó 7.921.202,- Ft. a Spartacus Sportpályán valósult meg. Az egyesületnek összesen 8.606.787,- Ft. került 

átutalásra támogatásként labdafogó háló, pályavilágítás kiépítéséhez, TAO elszámoláshoz és civil szervezetek támogatása és 

egyéb támogatás jogcímen. Az elmúlt évek visszatérítendő támogatásai kapcsán az egyesület 13.906.189,- Ft-tal nem tudott 

még elszámolni. 
 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja tulajdonosi hozzájárulását, és támogatja a beruházást úgy, hogy 

az, az önkormányzat részére ne járjon anyagi kötelezettséggel.  

 

17. Napirendi pont : Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulásának változása. 

 



A Központi Háziorvosi Ügyeletben résztvevő háziorvosok levélben fordultak az ügyelet működtetője felé, hogy a hosszú évek 

óta változatlan ügyeleti óradíjukat 2019. január 1-től a hétközi és hétvégi, ünnepnapi tételenként 500,- Ft összeggel emeljék 

meg. 

Levelükben az orvosok jelezték, hogy amennyiben kérésük nem teljesíthető, beadják felmondásukat a központi háziorvosi 

ügyeletben.  

Ennek a levélnek a másolatát a Batthyány Kázmér Szakkórház igazgatója elküldte a részünkre is.  

Hivatalunk az üggyel kapcsolatban munkáltatói állásfoglalást kért dr. Mogyorósi József Főigazgató-helyettes Úrtól, aki 

válaszában az óradíjak emelését relevánsnak értékelte.  

 

Az ügyeleti fejkvóta évek óta sem biztosítói, sem önkormányzati oldalról nem emelkedett, így az ügyeleti díjak emelése csak az 

önkormányzat hozzájárulások összegének növelésével lehetne biztosítható.  

A háziorvosi ügyeletben résztvevő orvosok béremelési igényének havi átlagban 272 e Ft forrástöbbletre van szükség. Ez az 

összeg, figyelembe véve az érintett önkormányzatok lakosságszámát 15 Ft/fő fejkvóta emelést jelentene. 

 

A 2018. november 26-ai Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács ülésén a jelenlévő polgármesterek is tárgyaltak 

az ügyben és arra az álláspontra jutottak, hogy 2019. március 31-ig biztosítsuk a 65 Ft-os fejkvótát. Felkértek egy bizottságot, 

hogy egyeztessenek a kórház apparátusával a központi orvosi ügylet működési költségeiről, további működtetésére 

vonatkozóan pedig 2019. január 31-ig tegyenek javaslatot. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az egyeztetés eredményének megismeréséig, az orvosi ügyelet zökkenőmentes 

ellátása érdekében a központi háziorvosi ügyelet működtetéséhez fizetett önkormányzati hozzájárulást 2019. január 1-től 2019. 

március 31-ig 65,- Ft/fő/hó összegben finanszírozza a 2018. január 1-jei lakosságszám alapján (szerződés melléklet szerint) 

 

18. Napirendi pont : 2019. évi belső ellenőrzési terv. 

 

 A testület egyhangúlag elfogadta a belső ellenőrzési tervet, amely jelen beszámoló külön mellékletében olvasható. 

 

19. Napirendi pont : 2019. évi önkormányzati rendezvények. 

 

A 2019. évi Kisbéri Napok színvonalas programjainak tervezéséhez, szükségessé válik, hogy már 2019. januárjában 

kötelezettséget vállaljunk, ahhoz, hogy a kívánt zenekarok a rendezvény időpontjában elérhetőek legyenek. 

Ahhoz, hogy a kötelezettségvállalást szabályszerűen történjen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) 

bekezdése alapján, a szerződés megkötéséhez, a képviselő-testületnek biztosítani kell a 2019. évi költségvetésében a fedezetet. 

 
A testülete egyhangúlag úgy döntött utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2019. évi költségvetés elkészítése során a 2019. 

évi önkormányzati rendezvények fedezetére bruttó 11.000 e Ft-ot tervezzen. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évre 

szóló, de már 2018. évben szükséges szerződésék aláírására. 

 

20. Napirendi pont : Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde létszámigénye. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött támogatja az óvoda kérelmét, és utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy 1 fő 

óvodapedagógus és 1 fő konyhalány + 2 óra/nap (összesen napi 6 óra) bérköltségét a 2019. évi költségvetésbe tervezze be. 

 

21. Napirendi pont : Gaja-völgy Egyesület. 

 

a/ tagság, új egyesület létrehozása :  
A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyesületi tagságról és egyesület alapításáról alkotott 23/2018. ( XI. 

26. ) számú KTKT TT határozata alapján a Tanács felkéri a Gaja-völgy Egyesületben tagsági jogviszonyban álló települési 

önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy az Egyesületben fennálló tagságukat saját hatáskörben vizsgálják meg és önállóan 

döntsenek az egyesületi tagságuk fenntartásáról, illetve az azzal kapcsolatos kötelezettségeik teljesítéséről önállóan 

gondoskodjanak. 

A jelenleg hatályos szerződés alapján (melléklet szerint) Kisbér Város éves hozzájárulásának mértéke 556.000 Ft. 

Felmerült továbbá a Tanács ülésen új egyesület alapításának lehetősége. Ezen lehetőséget a Társulási Tanács megvizsgálta, és 

döntése alapján nem kíván új turisztikai egyesületet alapítani. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Gaja-Völgy Egyesületi tagságát megszünteti. 

 

b/ kerékpárverseny :  
Az egyesület Kisbér város önkormányzatával közösen szeretne országúti kerékpárversenyt szervezni, melyhez kérné a testület 

hozzájárulását. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri az Egyesület elnökét, hogy a kerékpárversennyel kapcsolatos elképzeléseit 

tételes költségvetéssel alátámasztva terjessze be az önkormányzat elé, mert csak a költségek ismeretében tud dönteni. 

 

22. Napirendi pont : WAMK – alapító okirat, szmsz. 

 



A testület egyhangúlag elfogadta a WAMK alapító okiratának módosítását és SZMSZ-ét. 

 

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

kisajátítási eljárások megindítása, tűzifa). 

 

 

 

 

1. számú melléklet. 
 

 

 

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 

bekezdésében, 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 

pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következőket rendeli el: 

  

1. § Kisbér Város illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi adókat vezeti be: 

a) az építményadót  

b) a magánszemélyek kommunális adóját 

c) az idegenforgalmi adót  

d) az iparűzési adót 

 

Építményadó 

2. § (1) Évi mértéke:  

  

 a) lakás után                    150,- Ft/m2  

 

 b) nem lakás célú építmények után  200 m2-ig                                                         650,- Ft/m2  

                      200 m2 felett de 1000 m2-t meg nem haladó      700,- Ft/m2 

                           1000 m2 felett                                                   800,- Ft/ m2 

 

 c) reklámhordozó esetén   8 m2  alatti felület után                            300,- Ft/m2 
                                                                                      8 m2 és e feletti felület után                               12.000,-Ft/m2   

      

 (2) Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13 §-ban foglaltakon túl: 

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás 

b) a magánszemély tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 

    kivéve ha abban vállalkozási tevékenység folyik.  

 

Magánszemélyek kommunális adója 

 

3. § (1) A magánszemélyek kommunális adója mértéke: 14.000 Ft/év 

       (2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a magánszemély tulajdonában lévő nem                     

lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amely után építményadó fizetési kötelezettség keletkezik. 

 

Idegenforgalmi adó 

 

4. § Az idegenforgalmi adó mértéke: 250Ft/fő/vendégéjszaka. 

 

Iparűzési adó 

 

5. § (1) Állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adó évi mértéke 2% 

 (2) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft. 



       (3) 100 % mentességet kap a helyi iparűzési adó megfizetése alól Kisbér illetékességi területén a háziorvos, 

védőnő vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adó alapja az                                                 

adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

 

6. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 

       (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet.  

 

       Sinkovicz Zoltán     Dr. Dörnyei Vendel 

                                 polgármester                                                           jegyző                   

 

A kihirdetés napja: 2018. december 14. 

                

Dr. Dörnyei Vendel 

                  jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


