
Beszámoló a 2018. június 08.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette két képviselő 

(Dákai József, Varga Melinda) 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. 

 

9/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban tudomásul vette a Köztársaság utcai 1 db veszélyes platánfa kivágását, míg az elszáradt 

platánfa kivágását megrendelte Treier Zoltántól az ajánlatában szereplő bruttó 32.000,- Ft.-ért (a díj a 15 cm-nél nagyobb 

átmérőjű vágott fa elszállításával együtt értendő). Az utcában található további platánfák esetében megrendelte Treier Zoltántól 

a fák visszavágását / elszáradt és élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető ágainak levágását az ajánlatában szereplő bruttó 

386.000 Ft-os díjon azzal, hogy a levágott ágak helyén a sebkezelést el kell végezni. A képviselő-testület a visszavágás 

szakszerűsége érdekében szakértő bevonását rendelte el, akinek kiválasztásához szükséges egyeztetés lefolytatására 

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

felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés aláírására.  

 

A fák kivágása, visszavágása, a vágások sebkezelése megtörtént. 

 

20/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat 2. és 3. bekezdése: 

E határozatban a képviselő-testület 

2. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kisbér, Angolkert 5. alatti önkormányzati lakások lakásbérleti szerződését a 

mérési eredményeknek megfelelően módosítsa, valamint, hogy végezze el a tárolók és a garázsok lakók közötti felosztását. 

Felhatalmazott a szerződésmódosítások aláírására.  

3. Utasította a Kisbéri Városigazgatóságot a Kisbér, Deák Ferenc utca 71. szám alatti bérlakások használatának 

felülvizsgálatára.  

A lakásbérleti szerződések módosítása, valamint a Deák F. u. 71. szám alatti 

bérlakások használatának felülvizsgálata megtörtént. 

 

33/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta Ganzler Gábor bruttó 588.440,- Ft. összegű ajánlatát az Angol kert 5. szám 

alatti 12 lakás fűtési rendszerének felújítására. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés 

előkészítésére, és felhatalmazott a szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 

36/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a Wass Albert Művelődési Központ és Városi könyvtár intézményvezetői pályázatainak 

véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választotta: 

- Hófer Jenő - képviselő és helyi érdekeltségű civil szervezet vezetője 

- Pásztiné Ács Edit – Kisbéri Gyöngyszem Óvoda közalkalmazott, szakszervezeti képviselő 

- Morvai Attila Zoltánné – Kisbéri Gyöngyszem Óvoda közalkalmazott, Közalkalmazotti Tanács elnöke 

- Magyar Népművelők Egyesülete – országos szakmai szervezet által delegált tag 

- Németh Gyula – igazgató, Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok (Ács).  

 

A szakértelemmel rendelkező bizottság a pályázókat meghallgatta, a pályázatokat 

véleményezte. 

 

55/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület megbízta a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok fűtési rendszerének javításával az intézmény 

karbantartási feladataival is megbízott Ganzler Gábort az ajánlatában foglalt bruttó 3.471.010,- Ft-on azzal, hogy a javításnak 

az új sportburkolat elhelyezése előtt el kell készülnie. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó 

vállalkozói szerződés előkészítésére, és felhatalmazott annak aláírására.   

 

A javításra vonatkozó szerződés megkötésre került. 

 

76/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elrendelte a kisbéri 081 hrsz.-ú közút kimérését és a kimérés ismeretében utasította a 

Polgármesteri Hivatalt az ingatlan rendezéséhez szükséges további lépések meghatározására. 

 

A képviselő-testület 2018 május 11.-i ülésén döntött arról, hogy a Polgármesteri 

Hivatal a területen lévő fák mennyiségét becsültesse fel és a kitermelésre kérjen be 



ajánlatokat. Felhatalmazott, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb 

ajánlatadóval szerződést kössek a fák kitermelésére. Utasította a Kisbéri 

Városigazgatóságot, hogy a kitermelt fát szociális tűzifaként hasznosítsa. 

 

99/2018.(V.2.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel kötött bérleti szerződés 2. számú 

módosítását az első éves bérleti díj tekintetében tudomásul vette.  

 

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

104/2018.(V.2.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a Szent Flórián Nap alkalmából a Kisbéri Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjét, 

Svehlik István c. tű. törm. urat jutalomban részesítette. A jutalom mértékét 30.000 Ft összegben határozta meg, melyet 

ajándékutalvány formájában kért teljesíteni.  

A jutalmat a Kisbéri Katasztrófavédelmi Őrs parancsnoka adta át az Esztergomban 

megtartott ünnepségen. 

 

105/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2018. május 11.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

106/2018.(V.11.) 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. 

 

107/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat 1. bekezdése: 
E határozatban a képviselő-testület értékesítette a DUM-949 forgalmi rendszámú, Liaz gyártmányú, 110.830 típusú 

gépjárművet a lefolytatott liciteljáráson legkedvezőbb ajánlatot adó Gasztransz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek bruttó 

2.300.000 Ft-ért. Utasította a Polgármesteri Hivatalt az adásvételi szerződés előkészítésére, és felhatalmazott annak aláírására.  

 

A gépjármű értékesítése megtörtént, a vevő a vételárat megfizette. . 

 

108/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2017. évi 

munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezte kis az intézmény dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. 

 

A képviselő-testület döntéséről az intézmény vezetőjét tájékoztattuk. 

 

109/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona 2017. évi munkájáról szóló beszámolót. 

Köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.  

 

A képviselő-testület döntéséről az intézmény vezetőjét tájékoztattuk. 

 

117/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat 1. és 2. bekezdése: 
E határozatban a képviselő-testület a Kisbéri Napok 2018. évi rendezvénysorozatának és a Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából tartandó rendezvény vendéglátására meghívásos pályázatot írt ki, melyre Lunk Renáta és az Assistant Group 

Hungary Kft-t rendelte meghívni.  

Kisbéri Napok 2018.: 

- a pályázóknak vállalniuk kell bruttó 360.000 Ft/vendéglátó támogatás (rendezvény költségeihez való hozzájárulás) 

biztosítását az Önkormányzat irányába, 

- a pályázóknak vállalniuk kell saját sátor, valamint a megfelelő infrastruktúra (mobil pult, sörpad, asztal) biztosítását az 

Önkormányzat által megjelölt helyszínen, a Lovarda téren, 

- a pályázónak a pályázat részeként be kell csatolnia az étel- és itallapot, mely tartalmazza az árlistát, melyet a 

rendezvény teljes időtartamában tartania kell, 

- a pályázónak vállalnia kell, hogy a rendezvény során a vendéglátó-ipari egységének működésével kapcsolatban 
keletkezett hulladékot összegyűjti, valamint elszállítja. 

 

A Kisbéri Napokra érkezett pályázatok a képviselő-testület 2018. június 8.-i ülésére 

beterjesztésre kerülnek. 

 

120/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület fenti határozatban engedélyezte Écsi Zsanett részére a 2870 Kisbér, Angol kert 5. 1/6. alatti önkormányzati 

bérlakás székhelyként történő használatát. 

 

A nyilatkozat aláírásra került. 

 

48/2018.(II.26.) KVÖKt. határozat, 121/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban 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 nyílt közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján, a Bíráló Bizottság írásbeli 

szakvéleményében foglaltakkal egyetértve Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a fentebb nevezett 

közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján – az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül – eredménytelennek 

nyilvánította, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatok az Ajánlatkérő – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – 

rendelkezésére álló anyagi fedezet összege felett voltak. 

A képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította 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. Felhatalmazott a közbeszerzési eljárást lezáró jegyzőkönyv 

aláírására.  

Az eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírása megtörtént. 

 

124/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói tisztség betöltéséére 

kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánította, és 5 év határozott időtartamra Takács Józsefet bízta meg az igazgatói feladatok 

ellátásával 2018. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig. Felhatalmazott a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.  

Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a megbízás 1. évét követően a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

vezetőjétől kérjen beszámolót az érintett időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről, amely alapján véleményt alakít ki a 

képviselő-testület az igazgatói tevékenységről. 

 

A munkáltatói feladatokat elvégeztük. 

 

125/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a Pedagógus Nap alkalmából Szakályné Balom Gyöngyit Pedagógiai Díjban részesítette. 

Felhatalmazott, hogy a város oktatási intézményeinek vezetőitől érkezett javaslatoknak megfelelően a felterjesztett 

pedagógusoknak jutalmat adjak, melynek összegét 30.000 Ft értékű ajándékutalványban határozta meg.  

 

A 2018. június 7.-én Pedagógus Nap alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen a 

Díj és a jutalmak átadásra kerülnek. 

 

128/2018.(V.17.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a 2018. május 17.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.   

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

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 hivatalban a közlekedési vállalatokkal, az illetékes hatóságokkal és a járás településeinek képviselőivel a 

szokásos menetrendi egyeztetésen; 

  
b/ Felköszöntötte Fodor Gyula kisbéri lakost 95. születésnapja alkalmából;  

 

c/ Látogatást tett Hofer Jenő és György János társaságában Aranyosgyéresen, az ottani fesztiválon; 

 

c/ Bejelentette, hogy megtörtén a hivatalos munkaterület átadása, és megkezdődött a sportcsarnok küzdőterének felújítása; 

 

d/ Részt vett a Kisbéren és Hántán megtartott gyereknapokon; 

 
e/ Részt vett a Tini Országos Súlyemelő Bajnokságon, ahol beszédet mondott és díjakat adott át; 

 

f/ Részt vett a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott Kárpátia koncerten, ahol beszédet mondott, 

 

g/ Részt vett a Kisbéri Katasztrófavédelmi Őrsön tartott átadó ünnepségen, ahol egy új tűzoltó fecskendőt adtak át az ott 

dolgozóknak. Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszony is; 



 

h/ Részt vett és levezette azt a lakossági fórumot, amelyet a Biogáz üzemmel kapcsolatos lakossági bejelentések szakértők 

általi kivizsgálása tárgyában tartottak; 

 

i/ Részt vett a hagyományoknak megfelelően megtartott Pedagógus Napi ünnepségen, ahol beszédet mondott és díjakat adott 

át. 

  

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 

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

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása a képviselő-testület döntései, a központi költségvetésből 

származó (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) és az állami pénzalapból kapott támogatások (közfoglalkoztatás), a 2018. 

májusi támogatás lemondás, pótigény költségvetésbe történő beépítése miatt szükséges.  A bevételi és kiadási oldalt is érinti 

még a Kincstárjegy-vásárlás, illetve visszavásárlás, továbbá módosítani szükséges a költségvetésben a KTKT részére átadandó 

működési hozzájárulás összegét.  

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének főösszege 3.910.917.310,- 

Ft-ról 4.426.020.311,- Ft-ra emelkedik. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosítását. 

 

3. Napirendi pont : Beszámoló a Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi munkájáról. 

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót, mely jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

4. Napirendi pont : Óvodavezetői pályázat. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői tisztség betöltésére kiírt 

pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és 5 év határozott időtartamra Csőréné Ladányi Editet megbízza az óvodavezetői 

feladatok ellátásával 2018. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 

 

5. Napirendi pont :  ÉDV Zrt. beszámolója. 

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. megküldte 2017. évi viziközmű üzemeltetés szennyvíz ágazati beszámolóját.  

A szennyvíztisztító telepen 2017-ban összesen 370.103 m3 szennyvizet tisztítottak meg. A telep tisztítási hatásfoka megfelelő 

volt.  

A KEOP beruházás keretében épült szennyvíztisztító teleprészen a kivitelező a korábban feltárt hiányosságokat maradéktalanul 

a mai napig sem szüntette meg, ezért az üzemeltetők kérik, hogy az önkormányzat a garancia érvényesítése érdekében járjon el. 

A javítás, karbantartásra vonatkozó adatokat elnézve a 2016-os évhez képest (összesen 105 db hiba Kisbéren és Hántán) a hibák 

száma csökkent (összesen 81 db hiba Kisbéren és Hántán), azonban a négy településen keletkező hibák számát tekintve kicsi 

növekedés tapasztalható. A hibák közel fele még mindig Bakonysárkányon jelentkezik. 

A beszámoló részét képezi az amortizációs keret terhére 2017-ben elvégzett beruházások. A 2017 évi beruházásokat a Gördülő 

Fejlesztési Terv részeként a képviselő-testület jóváhagyta. 2017-ben 6.278.622,- Ft. + áfa értékben történtek beruházások. 

A beszámoló tartalmazza az idei évben az amortizációs keret terhére elvégzendő beruházásokat. A beruházásokat az utolsó 

előtti tétel – Kisbér szennyvíztisztító telepen TFH fogadó átépítése 12.440.000,- Ft. + áfa – kivételével a 2018-as évre 

elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv tartalmazza. Az idei évre tervezett beruházások értéke 37.771.500,- Ft. + áfa.  

 

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót, (mely jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható) a következő 

kitételekkel: 

A 2018. évi beruházásokat elfogadja azzal, hogy a 2018. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben található, pótlási, 

felújítási tervekben nem szereplő munkát a Gördülő Fejlesztési Tervbe be kell építeni. 

 

6. Napirendi pont : Kerékpárút – lakossági igények költsége. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kerékpárút kiépítésével érintett 4 ingatlan tulajdonosának kérését az alacsonyabb 

műszaki tartalom alapján rendeli el teljesíteni. A Kisbér 0231/4 hrsz. ingatlan vonatkozásában a kerékpárút és a kerítés között 

murvás szervizút kerül kiépítésre. Az ingatlan tulajdonosok által kért többletmunkálatok költségét, bruttó 

4.498.340 Ft-ot a pályázatban rendeli elszámolni. A munkálatokat a beruházással egy időben rendeli el megvalósítani. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy ezen kötelezettségek az adásvételi szerződésben rögzítésre kerüljenek. 

Utasítja továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kiviteli tervekbe kerüljön beépítésre a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok melletti, 

a 81-es főúton átvezető kerékpárút érintett szakaszának megfelelő megvilágítása. 

 

Utasítja 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. 



 

 

 

7. Napirendi pont :  Komáromi Vizitársulat 2018. évi munkaterve. 

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi vízfolyások kezelését a Komáromi Vizitársulat végzi, akik ismertették a 2018 

évre tervezett munkák helyét és összegét: 

 

Kisbéri árok kaszálása kétszer szennyvíztisztító-telep és teniszpálya között:  

91.000,- Ft./alkalom   182.000,- Ft. 

Kisbéri árok Szent János tér és Tatabánya-Pápa vasútvonal kaszálás:   152.000,- Ft. 

Török Bálint-ér kaszálás Tatabánya-Pápa vasútvonal alatt kétszer:   

      67.000,- Ft./alakalom  134. 000,- Ft. 

Török Bálint ér gyalogos átjáró felújítás:      150.000,- Ft. 

Desseő Gy. u. – Köztársaság u. zárt vezeték mosatása:   

126.700,- Ft. (idegen szolgáltatás igénybevétele miatt becsült összeg) 

Piactér alatti zárt vezeték mosatása:  

126.700,- Ft. (idegen szolgáltatás igénybevétele miatt becsült összeg) 

„Pajtai-dülő” ipari parkhoz kapcsolódó útnál talpárok helyreállítás:   246.000,- Ft. 

Összesen:                  1.117.400,- Ft.  

 

A munkálatok fedezetét biztosítani tudjuk a költségvetésében szereplő 2 millió forintos keret terhére, melyet a településen 

található felszíni vízfolyások fenntartására különítettek el.  

 

A Bizottság az ülésen tárgyalta a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet irányából a csapadékvizet a Penny Market 

felé vezető csapadékvíz-csatorna telítettség miatti vízkitörését, mely a kórház közötti átjáró mellett tört fel.  

 

A probléma a Városigazgatóság előtt nem volt ismeretlen, a járda építésénél egyszer már volt hasonló gondjuk, amikor is egy 

beton réteget kellett az akna köré építeniük és a járdát újra építeni. Ez egy közel 3 méter mély akna, ami szerintük a kórháztól 

gyűjti az esővizet és megy tovább valószínűleg a Penny felé. Akkor is a heves esőzés okozott gondot, a csatorna nem tudta 

elvezetni a hatalmas víztömeget és visszajött a csatornából, mint ahogy most is.  

  

A visszatorlasztás oka vagy a kis keresztmetszetű cső, vagy a csőben lévő dugulás lehet. Ezt megállapítani kamerázással 

lehetne és javasolt a Komáromi Vizitársulat szakmai véleményének kikérése. Ez esetben ezen feladat is bekerülhetne a 

Vizitársulat 2018 évi munkaterébe. 

  

A testületa egyhangúlag úgy döntött, hogy a Komáromi Vizitársulat 2018 évi munkatervét elfogadja azzal, hogy a munkaterv 

kerüljön kiegészítésre a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet irányából a csapadékvizet a Penny Market irányába 

elvezető csatorna kiöntésével kapcsolatos szakmai állásfoglalás készítésével és kamerás vizsgálattal. A munkálatok 

elvégzéséhez szükséges anyagi fedezetet a költségvetésben elkülönített 2 millió forintos keret terhére a képviselő-testület 

biztosítsa. 

 

8. Napirendi pont :  Sziget-híd. 

 

A kisbéri 1090 hrsz. alatti, Nagy-tó fölötti ún. „Szigetre” a bejutás biztosítása érdekében hidat kell építeni. (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 már meg is kezdték.) A híd azon 

részeire, melyet a Városigazgatóság nem tud elvégezni, még februárban kértek be ajánlatokat, de annak tárgyalását levették a 

napirendről.  

Ezt követően helyszínbejárás megtartására került sor, melyen statikus is részt vett és a szakmai segítségét kérték a híd 

megtervezéséhez.  

A rajzok ismeretében újabb egyeztetésre került sor, ahol megállapításra került, hogy az átívelendő távolságot és a híd által elbírt 

várt súlyt csak egy zártszelvényekből kialakított híd képes produkálni, melynek becsült költsége igen magas és esztétikai 

látványa sem az, melyet előzőleg elképzeltünk.  

Alternatív megoldásként felmerült, hogy a vízfolyás teljes mederszélességébe átereszeket kellene letenni és azokon keresztül 

biztosítani a bejutást. Ezen megoldásra a Balom Asztalos és Üvegező Bt. adott ajánlatot, mely ajánlatot kértünk átdolgozni 

aszerint, hogy a bizottság javasolná a Desseő Gy. utcai hídhoz hasonló kinézetű híd építését ide is. Egy ilyen jellegű híd építése 

a hídra korábban elkülönített 2 millió forintos összeghatárt jóval meghaladná, ezért első lépésként csak az átereszek 
elhelyezését és a bejutás biztosítását rendelnénk meg és a további munkálatokat a következő évre hagynánk.  

 



Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

9. Napirendi pont :  Ingatlanvételi ajánlat. 

Az önkormányzat tulajdonában van a kisbéri 1396/1 hrsz-ú, Perczel M. utcai ingatlan, melyet a szomszédos ingatlan 

tulajdonosa, Varga Zoltán évek óta engedély nélkül használ. Varga Urat felszólítottuk az ingatlanunkról történő levonulásra 

vagy annak használatára engedély kérésére. Ezen felszólításra kaptunk egy vételi ajánlatot, mely alapján 500.000,- Ft.-ért 

megvásárolná az ingatlant.  

Az 1396/1 hrsz. alatti ingatlan 1614 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, forgalomképes üzleti vagyonunk 

része. Falusias lakóövezetben fekszik és érinti a Perczel M. utcai és Újszőlő utcai telkek közötti területeket feltáró utak 

egyikének nyomvonalát, mely útrészlet területe az új HÉSZ alapján nem beépíthető lesz. Az ingatlan oldalhatáros beépítéssel 

beépíthető, OTÉK előírás szerint min. 4 m széles oldalkert meghagyásával. Ezen előírások alapján a 10 m széles telekre egy 6 

m széles ház építhető.  

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

Amennyiben Varga Zoltán a területhasználatra vonatkozó szerződést nem kívánja megkötni az önkormányzattal, a 

képviselőtestület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlant jogtalanul használót szólítsa fel a területről történő 

levonulásra. 

 

10. Napirendi pont : Kossuth Lajos utca járda - közbeszerzési eljárás lefolytatására érkezett ajánlatok, közbeszerzési 

eljárásra meghívás. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a „Kisbér, Kossuth Lajos utcai járdarekonstrukció” elnevezésű projekt közbeszerzési 

eljárásának lefolytatására az Őszy és Őszy Kft.-t bízza meg nettó 400.000 Ft + Áfa vállalási áron. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására. 

 

A képviselő-testület egyben az alábbiak szerint módosítja az 54/2018.(111.9.) KVÖKt. határozatát: 

  

11. Napirendi pont :  Közterülethasználati kérelmek - Császári Pékség – fagylaltozó, Fazekas István – dinnye. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Császári Pékség Kft-nek engedélyezi, hogy a Kisbér, Széchenyi utca Vb. szám alatti 

üzletük melletti közterületen egy 2x3 m nagyságú pavilont állítson fel fagylaltárusítás céljából 2018. 06. 15. és 2018. 09. 30. 

között. A közterület-használat díját 1.000,- Ft./nap összegben állapítja meg. 

   

 A testület 4 igen és 4 nem szavazattal nem fogadta el Fazekas István családi gazdálkodó (dinnye árus) kérelmét a Kisbér, 

Kossuth Lajos utcai közterület használatára vonatkozóan, tekintettel a képviselő-testület 287/2017.(XI.10.) KVÖKt. 

határozatára, mely szerint az önkormányzat a Lovarda előtti parkolóban biztosít helyet árusoknak. 

 

12. Napirendi pont : SECAP - Polgármesterek Éghajlat- és energiapolitikai Szövetségéhez csatlakozás. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy csatlakozik a Polgármesterek Éghajlat- és Energiapolitikai Szövetségéhez, és 

felhatalmazza a város polgármesterét a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

13. Napirendi pont : Vendéglátói pályázatok - Kisbéri Napok, Méltányossági kérelmek. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbéri Napok 2018. vendéglátására beérkezett ajánlatokat nem fogadja el, az ehhez 

kapcsolódó méltányossági kérelmeket nem támogatja. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a „Szigetre” történő bejutást biztosító bejáró rekonstrukcióját megrendeli a Balom 

Asztalos és Üvegező Bt-töl 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. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kívánja értékesíteni a kisbéri 1396/1 hrsz. alatti ingatlant. 

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

Utasítja 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. 

„Kisbér Város Önkományzatának Képviselő-testülete a „Kossuth Lajos utca járda- és csapadékvíz-elvezetésének 

rekonstrukciója” címü pályázat megvalósítása érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás során az alábbi cégeket hívja 

fel ajánlattételre: Mágnes Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 81.), LANG SZOLG Kereskedelmi és szolgáltató Kft. (9081 

Győrújbarát, István u. 213.), MARÉP Építőipari, Tervezö, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Egység út 22.), Renováció 

Bau Kft. (2870 Kisbér, Szabadság u. 7.), Gombos-Földgép Kft. (2854 Dad, Dózsa GY. u. 41. a. ép.), Vértes Aszfalt Kft. (2800 

Tatabánya, Réti u. 174.), Kom-Út Kft. (2900 Komárom, Babits Mihály u. 50/A.).” 



Utasítja a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatóját, hogy a Kisbéri Napok vendéglátásának biztosítása 

érdekében ajánlatokat szerezzen be, és a vendéglátásért minimum 600.000 Ft összegű támogatást ír elő. 

A beérkezett ajánlat / ajánlatok elbírálására bíráló bizottságot hoz létre, melynek tagjaivá választja a város polgármesterét, a 

város alpolgármesterét, valamint a Pénzügyi és a Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság elnökeit. 

Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az így létrejött bizottság által kiválasztott vendéglátóval a szerződést megkösse. 

 

A napirend után dr. Szinyi Károly és Vida Gyuláné elhagyta az üléstermet. 

 

14. Napirendi pont : Tagdíjfizetés – Pons Danubii. 

 

A Pons Danubii EGTC május 22-én tartotta meg a 2018. évi 1. Közgyűlését. A Közgyűlésen az EGTC igazgatója által 

kifejtésre került, hogy a folyamatban lévő pályázatok finanszírozhatósága, illetve a Csoportosulás működőképességének 

megőrzése érdekében szükség van a tagok költségvetési támogatására, ami a 2019. évi tagdíj (2.900 EUR) befizetésében 

nyilvánulna meg. Ennek megfelelően a Közgyűlés a 2018/10/b határozatában kéri a tagvárosokat (lásd csatolmány), hogy a 

tagdíjuknak megfelelő összegű egyszeri támogatást nyújtsanak az EGTC-nek. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy utasítja a Polgármesteri Hivatalt a 2018. évi költségvetésben szereplő I éves tagdíjat a 

Pons Danubii EGTC részére fizesse ki. 

 

15. Napirendi pont : Közüzemi szolgáltatások beszerzése. 

 

Az önkormányzathoz két lebonyolító cégtől (OLC System Kft és Sourcing Hungary Kft) érkezett be a földgáz és villamos 

energia beszerzéssel kapcsolatos árajánlat.  

 

Az OLC System Kft ajánlata alapján monitoring szolgáltatást, szakmai támogatást és energia beszerzést (villany, gáz) 

biztosítana 140.000,- Ft + ÁFA/hó átalányban, valamint hozzáférést a közüzemi számlanyilvántartó rendszerükhöz 30.000,- Ft 

+ ÁFA/hó átalányban. Amennyiben az energia beszerzés közbeszerzés köteles, abban az esetben a közbeszerzés eljárás teljes 

körű lebonyolítását, árlejtéssel 600.000,- Ft + ÁFA-ért vállalná energia nemenként.  

 

A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft megtakarítás alapú ajánlatot adott, mely az elért megtakarítás 20 %-a.  

A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel 2015. június 29-én kötött földgáz energia szerződés során az első 6 hónapban 62.059,- 

Ft-ot, majd ezt követően 18 hónapon keresztül 107.005,- Ft-ot fizetett az önkormányzat földgáz energia megtakarítás gyanánt. 

Az önkormányzat összesen 2.298.444,- Ft-ot fizetett ki 2 év alatt. 

A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel 2015. augusztus 31-én kötött villamos energia szerződés során az önkormányzat 24 

hónapon keresztül bruttó 38.426,- Ft-ot fizetett ki villamos energia megtakarítás gyanánt. Az önkormányzat összesen 922.224,- 

Ft-ot fizetett ki 2 év alatt. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a közüzemi szolgáltatások beszerzésének lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt 

bízza meg. 

 

16. Napirendi pont : Szociális étkeztetés – szakmai program. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta Kisbér Város Önkormányzatának a szociális étkeztetésére vonatkozó szakmai programját, 

amely jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

17. Napirendi pont : Egyebek. 

a) Részvényvételi ajánlat. 

b) Széchenyi utcai villanyoszlopok kiváltására érkezett ajánlatok. 

c) KTKT   -  orvosi ügyeleti gépjármű vásárlásához hozzájárulás. 

     d) „Kisbér Hangja” - szerződések. 

     e)   Sportpálya elektromos teljesítményének bővítése. 

 

a/ Részvényvételi ajánlat : 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem zárkózik el a VITA-Sütó Kft.-ben lévó üzletrészének értékesítésétől, de az 

üzletrész értékének megállapítása és megismerése után dönt az üzletrész elsdásáról. 

Felhatalmazza a város polgármesterét az üzletrész értékének megállapításához szükséges intézkedések megtételére. 

 

b/ Széchenyi utcai vasoszlopok kiváltására érkezett ajánlatok : 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a vasoszlopok kiváltása során a Széchenyi utcában található vaskandeláberekhez 
hasonló kiépítését rendeli el. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tervezés során fentiek kerüljenek figyelembe vételre. A 

megfelelő kandeláber kiválasztására bizottságot hoz létre, melynek tagjaivá választja a város polgármesterét, a város 

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

elnökét. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kivitelezés költsége az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe kerüljön 

beépítésre. 



 

c/ KTKT   -  orvosi ügyeleti gépjármű vásárlásához hozzájárulás : 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tulajdonában 

lévő személygépjármű cseréjét. A személygépjármű cseréjéhez a Kisbér településre lakosságszám arányosan jutó költségek 

összegét, 1.442,247 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja, 

 

d/ „Kisbér Hangja” – szerződések : 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy biztosítja a 2018. évi Kisbéri Napok során a Kisbér Hangja adóállomás működését az 

alábbiak szerint: 

- felhatalmazza a város polgármesterét Kőhalmi Endre egyéni vállalkozóval vállalkozási szerződés aláírására bruttó 

900.000 Ft vállalkozói díj ellenében, amely tartalmazza a rádióban közreműködő személyek juttatását,  

- felhatalmazza a város polgármesterét a Nagyfrekvencia Kft.-vel való szerződés megkötésére nettó 330.000 Ft + Áfa díj 

ellenében,  

- felhatalmazza a város polgármesterét szponzorszervezési szerződés megkötésére Kőhalmi Endre egyéni vállalkozóval. 

A Kisbér Hangja adóállomáshoz a stúdiótechnika térítésmentesen kerül biztosításra az önkormányzat részére. 

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

 

e/ Sportpálya elektromos teljesítményének bővítése : 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a Spartacus Sportpálya új pályavilágításának kiépítéséhez szükséges 

kapacitásbővítést. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti munkálatok elvégzésére vonatkozó árajánlatok bekérésére, és felhatalmazza a város 

polgármesterét a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére. 

A költségek fedezetét az önkormányzat 2018 évi Beruházási Alapja terhére biztosítja. 

 

 

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

NAK-per, Semmelweis-nap, óvodavezetői pályázat elbírálása, ipari park kialakítása). 

 

 

 

 

1. számú melléklet. 

 

 

 

SZAKMAI PROGRAM KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSÉRE 
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Fenntartó: Kisbér Város Önkormányzata 

A feladatot ellátó szerv neve: székhelye: Kisbér Város Önkormányzata (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2) 

Telephelye: nincs 

A fenntartó ellátási területe: Kisbér város közigazgatási területe 

I. A szociális étkeztetés célja, feladata 

 

1. A program konkrét bemutatása, a nyújtott szolgáltatás, illetve tevékenység leírása 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IlI. törvényben foglaltak alapján 

önkormányzatunk szociális étkeztetés keretében legalább egyszeri napi meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan 

rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani. 

 



Ennek megfelelően az önkormányzat lehetőséget biztosít az étkeztetés igénybevételére különösen azoknak, akik 

koruk (65 év felett), egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük 

vagy hajléktalanságuk miatt étkezésükről nem képesek más módon gondoskodni. A szociális rászorultság 

feltételeinek fennállását háziorvosi igazolással, szakorvosi véleménnyel, személyazonosító igazolvánnyal, vagy 

lakcímigazolvánnyal kell igazolni. 

 

Az ellátás Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletében meghatározott térítési díj 

ellenében történik. 

 

Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak a rászorulónak, akinek 

életét, testi épségét vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. 

 

Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében gondoskodik a napi egyszeri meleg étel elkészíttetéséről, 

illetve annak házhoz szállításáról. 

 

Az igények kielégítését az önkormányzat a Kisbéri Városigazgatóság Konyháján (2870 Kisbér, Vásár tér 1.) 

folyamatosan biztosítani tudja. 

2. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

Az ellátást igénybevevők egészségi állapotának megőrzése, javítása céljából kapcsolatot tartunk az alapellátást 

biztosító háziorvosi szolgálattal, szükség esetén szakellátással, illetve a kórházzal. 

 

A mentális állapot megőrzése, javítása, egyéb segítségnyújtás céljából kapcsolatot tartunk a Kisbéri Kistérségi 

Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központtal (családsegítés és házi segítségnyújtás), a helyi karitasz 

szervezettel és a Kisbéri Polgárőr Egyesülettel. 

 

II. Ellátandó célcsoport jellemzői 

 

A népesség elöregedése, a családi struktúrák változásai, valamint a lakosság anyagi helyzete romlásának 

következtében megnőtt az igény a személyes gondoskodási formák iránt. 

 

Településünkön a lakosság korösszetétele kedvezőtlen, magas az időskorúak aránya. A munkahelyek 

folyamatos megszűnése miatt megfigyelhető a fiatalok elvándorlása. Többek között ennek is köszönhető, hogy 

ma már kevéssé jellemző a több generáció együttélése, ami megnehezíti az önmaguk ellátásában segítségre 

szoruló időskorúak gondozását. Emiatt egyre növekszik azok aránya, akik idősen egyedül élnek. Emellett 

növekvő tendenciát mutat azok száma is akik különböző testi, szellemi valamint szociális problémákkal 

küzdenek és emiatt segítségre szorulnak. 

 

Ezért szociális alapszolgáltatás keretében Kisbér Város Önkormányzata a közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező rászorulók részére biztosítja a szociális étkeztetést, különösen azoknak, akik: 

 

- időskorúak (65 év felettiek), 

- egészségi állapotuk miatt rászorulók, 

- fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek, 

- szenvedélybetegek, 

- hajléktalanok. 

 

 

A település demográfiai mutatói: 

Kisbér Város lakosságának száma 2009- es adatok alapján: 5426 fő 

amelyből: 

- 0-14 éves korú gyermekek aránya:  13,1 % 

-15-64 éves lakosok aránya:   72,1 % 

- 65 éven felüliek aránya:  14,8   

 



Az étkezést igénybevevők jellemzően az alacsony jövedelemmel rendelkezők, rossz egészségű állapotúak, 

valamint az időskorúak köréből kerülnek ki, akik körében korukból adódóan is jellemző a polimorbiditás, az 

érzékszervek működésének hanyatlása, a degeneratív izületi elváltozások okozta mozgásfogyatékosság. 

 

Az étkeztetés biztosításával, minta a segítségnyújtásnak ezzel a formájával elérhető, hogy a településen élő idős 

és megromlott egészségi állapotú emberek nem kényszerülnek feladni önálló életvitelüket, és minél későbbre 

tolódik a bentlakásos ellátásra vonatkozó igények megjelenése. 

 

III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége  

 

Az önkormányzat által biztosított étkeztetés napi egyszeri meleg étel biztosítását jelenti, amely étel a Kisbéri 

Városigazgatóság konyháján készül meghatározott élelmiszer nyersanyagok felhasználásával.  

 

A háziorvos javaslata alapján indokolt esetben a diétás étkeztetés is biztosított. 

Az igénybevevő részére a szolgáltatás a hét minden munkanapján biztosított.  

 

Az étkeztetés az alábbi módon történik: 

 

- lakásra szállítással (a szolgáltatást igénybe vevőnek 2 db ételhordót kell biztosítania és lehetővé kell tennie az 

ebédszállító számára az ebéd átadását).  

A meleg ételt munkanapokon 12-13 óra között szállítja házhoz az Önkormányzat ételszállítással megbízott 

dolgozója.  

Az étel házhoz szállítása esetén az ételhordót az igénybevevő biztosítja. Ennek megfelelő tisztaságáról az 

igénybevevő gondoskodik. 

 

A szolgáltatás igénybe vevőkről igénybevételi napló készül. 

 

A szállításra szervezetten, előre tervezett módon kerül sor szem előtt tartva azt, hogy a rászorulók az ételt 

lehetőség szerint mindig ugyanabban az időpontban, fogyasztásra alkalmas hőfokon kapják meg.  

 

Az ellátottakat az étrendről folyamatosan tájékoztatjuk, mely tájékoztatás a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 

épületében kerül kifüggesztésre, másrészt egy fénymásolati példányt kapnak személyesen az ellátottak.   

 

A szociális segítő a napi igénybe vett ételadag-számot személyenként nyilvántartja a jogszabályban 

meghatározott igénybevételi naplóban. 

 

A szociális étkeztetést 2 fő szociális segítő megbízásával (2 fő napi 4 órában) látjuk el, - akinek a 

szakképesítése megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SZCSM rendeletben előírtaknak,- továbbá az ételkiszállítás 1 fő 

közalkalmazott munkaköri leírásában is szerepel. 

 

IV. Az ellátás igénybevételének módja 1. Kérelem, csatolandó dokumentumok 

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára 

történik.  A kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. 

 

A kérelem benyújtásának helye: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. – Kisbéri Polgármesteri Hivatal  

 

 

A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális  ellátások 

igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti    

jövedelemnyilatkozatot    is,   valamint    a    szociális    rászorultságot    igazoló  dokumentumokat. A 

jogviszony létesítéséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, aki amennyiben a feltételek fennállnak, az 

ellátottal a szolgáltatás megkezdésekor megállapodást köt, és ezzel egyidejűleg értesíti a személyi térítési díj 

mértékéről. 

 



Az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót a szociális segítő vezeti, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 4. 

számú melléklete szerinti formában és tartalommal. Feladata továbbá a dokumentumok hévégi lezárása, a 

ténylegesen igénybe vett ételadagok számának összesítése, ami alapját képezi a személyi térítési díj aktuális 

havi megállapításának. Amennyiben az igénybe vevő valamilyen előre látható ok miatt az étkezést nem kívánja 

igénybe venni, a szüneteltetés idejére vonatkozó kérését a szociális segítőnél jelentheti be, aki erről a 

polgármestert folyamatosan tájékoztatja. 

 

2. Az eljárás menete a kérelem benyújtását követően 

 

A polgármester, mint a szolgáltató vezetője, vagy az általa megbízott hivatali dolgozó a szolgáltatásra 

vonatkozó igényt az érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott jogok 

érvényesülésének elősegítése. 

 

A polgármester az étkeztetés nyújtásának megkezdését megelőzően (valamint a térítési díj felülvizsgálatakor) 

megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét. 

 

A szociális étkeztetésre való jogosultságot átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg. A fenntartó a 

szociális rászorultság fennállását vagy annak hiányát rögzíti a nyilvántartásban. A szociálisan rászorult igénylőt 

írásban tájékoztatja a szolgáltatás kezdetéről, valamint a személyi térítési díj összegéről. Amennyiben a 

szociális rászorultság feltételei nem állnak fenn, arról szintén írásban értesíti az igénylőt, mely az elutasítás 

indoka mellett tartalmazza a jogorvoslat lehetőségét és módját is. 

 

Az étkeztetésre való jogosultság megállapítását követően polgármester és a jogosult megállapodást köt, 

melynek tartalma az Szt. 94/C. §-a szerint előírás figyelembe vételével kerüli kidolgozásra, és jelen szakmai 

program mellékletét képezi. 

 

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat Kisbér Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete évente rendeletben határozza meg, melynek alapján a polgármester állapítja meg átruházott 

hatáskörben a személyi térítési díjat, melyről az ellátottat írásban értesíti. 

 

A személyi térítési díj összege az igénybevevő jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg, melyet havonta 

utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. 

 

A kórházi, vagy egyéb ok miatt történő szüneteltetést 2 munkanappal korábban kell bejelenteni. Amennyiben az 

ellátást igénybe vevő igazolható módon bejelentési kötelezettségének nem tett, illetve nem tesz eleget, a térítési 

díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A 

kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

A szolgáltatás, illetve az azért fizetendő személyi térítési díj ügyében történt döntés ellen az igénybevevő az 

értesítéstől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

 

V. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

 

Helyben szokásos módon (az önkormányzat hirdetőtábláján közzétéve, újságban, illetve Kisbér Város 

Önkormányzata honlapján wwvv.kisber.hu címen az önkormányzat rendeletei megtekinthetők). A szociális 

étkeztetés igénybevételével kapcsolatban tájékoztatást az Önkormányzat által alkalmazott segítők, valamin az 

ételt kiszállító személyek is adnak. 

 

 

 

 

 

 

VI. Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 

 

http://wwvv.baina.hu/


Az étkeztetést igénybevevők, illetőleg a szolgáltatást nyújtó személyek személyiségi jogainak védelme a 

hatályos jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az Adatvédelmi Törvény, valamint 

Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény (Sztv.)) rendelkezései alapján történik.  

 

1. A szolgáltatást igénybevevők jogai 

 

A szolgáltatást igénybevevőnek joga van szociális helyzete, egészségügyi állapota, speciális helyzete és egyéni 

szükségletei alapján az egyénre szabott speciális szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülő 

számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az Szt-ben meghatározott általános vagy speciális jogokat is 

biztosítani kell. 

 

A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást 

igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a törvény felhatalmazása alapján készült 

kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 

Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szolgáltatás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb 

adatok megismeréséhez. 

A szolgáltatás nyújtása figyelemmel kell lenni az ellátottat megillető alkotmányos és emberi jogok 

maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. 

 

A szolgáltatást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos 

titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő 

adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 

 

2. Az ellátott-jogi képviselő igénybevétele 

 

A szolgáltatást igénybevevő jogai gyakorlása érdekében az ellátott-jogi képviselőhöz fordulhat. Az ellátott-jogi 

képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést 

igénybevevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése során 

tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 

 

Az ellátott jogi képviselő tájékoztat az alapjogokról, az intézmény kötelezettségeiről, és az ellátást igénybe 

vevőket érintő jogokról. Segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok 

megfogalmazásában és kivizsgálásában. Segít továbbá a panasz megfogalmazásában és kezdeményezheti annak 

kivizsgálását a fenntartónál.  

Az ellátott jogi képviselő segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok 

megfogalmazásában, illetve intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat 

megszüntetésére. 

 

Az ellátottjogi képviselő:  Pákozdi Ramóna 

Elérhetősége: 06-20/4899-585 

 

A polgármester   tizenöt  napon   belül   köteles  a  panasztevőt  írásban   értesíteni  a  panasz kivizsgálásának 

eredményéről. Amennyiben határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az 

intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-

testületéhez fordulhat jogorvoslattal. 

 

3. Az ellátást végzőik jogai 

 

A szociális ágazatban foglalkoztatottak, illetve munkaviszonyban, vagy munkaviszony jellegű egyéb 

jogviszonyban álló személyek részére a munkáltató, illetve megbízó köteles megfelelő munkavégzési 

körülményeket biztosítani. Ügyelni kell emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartására, 

valamint joguk van ahhoz is, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják.  

 

Mellékletek: 

 

- Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 



- Rászorultságot igazoló dokumentum 

- Jövedelemnyilatkozat a szociális étkeztetés igénybevételéhez 

- Nyilatkozat 

- Megállapodás 

- Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló 

 

 

Kisbér, 2018. június 4. 

 

 

 

        Sinkovicz Zoltán 

           Polgármester 
 

 

 

              

 

 

 

 
 


