
Beszámoló a 2018. április 13.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette három 

képviselő (Andrási Tamás, 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. 

 

20/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat 2. és 3. pontja: 
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 szerződéseken az alapterületmódosítások, valamint a lakások és 

helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet 

2018. február 9.-i módosításával elfogadott bérleti díjak átvezetésre kerültek, azok 

mindkét fél részéről aláírásra kerültek. 

 

24/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a VikomTrans Kft.-t bízta meg 2018. február 1. napjától a csatornahálózatba nem 

vezetett háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási feladat ellátásával. A hulladék elszállításának díja 45.000 

Ft /forduló + Áfa. A hulladék befogadási díja 1500 Ft /m
3
 + Áfa. Felhatalmazott a közszolgáltatási szerződés fenti feltételekkel 

történő aláírására.  

A közszolgáltatási szerződés megkötésre került. 

 

31/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban az önkormányzati intézmények (kivéve Wass Albert Művelődési Központ és Városi 

Könyvtár és Őszi Napfény Idősek Otthona) érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatával és tűzvédelmi szabványossági 

felülvizsgálatával, valamint az önkormányzat által kiadott lakások érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatával és 

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatával Morvai Józsefet bízta meg az ajánlatában szereplő összesen bruttó 696.000,- Ft. 

áron azzal, hogy a jegyzőkönyveknek a jelenlegi jegyzőkönyvek érvényességi idején belül el kell készülniük. Utasította a 

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

 

A szerződés megkötésre került. 

 

44/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a 

szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait választotta meg.  

 

A megválasztott tagok és póttagok az esküt letették, megbízatásuk 4 évre szól. 

49/2018.(II.26.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2018. február 26.-i közmeghallgatás napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirend megtárgyalásra került. 

50/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a 2018. március 9.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

51/2018.(III.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. 

52/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Kisbéri Rendőrkapitányság Kisbér város közbiztonsági helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.  

 

A képviselő-testület döntéséről a Rendőrkapitányság vezetőjét tájékoztattuk. 

56/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 



E határozatban a képviselő-testület Németh Kitti kérelmét elutasította, és kifejezte azon szándékát, hogy nem kívánja 

megvásárolni a kisbéri 824 hrsz. alatti, természetben Kisbér, Szent János tér 16. szám alatti ingatlant.  

 

A képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztattuk. 

57/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban Jaros Jánosné kisbéri 2604/30 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra 

érkezett vételi ajánlatában szereplő összeget nem fogadta el, az ingatlant azon az értéken nem kívánta értékesíteni.  

 

A képviselő-testület döntéséről az ajánlattevőt tájékoztattuk. 

61/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban támogatta a főépítészi feladatok térségi főépítész útján történő ellátását, valamint a 

Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítását. A képviselő-testület a térségi főépítész határozatlan idejű 

foglalkoztatásának valamennyi költségeihez lakosságarányosan hozzájárult, melynek megfizetését a tárgyhót megelőző hónap 

20.-ig vállalta. A térségi főépítész foglalkoztatása költségeihez való hozzájárulás megfizetésére irányuló kötelezettség 

elmulasztása esetére a meg nem fizetett hozzájárulás összegéig a Kisbéri Polgármesteri Hivatal részére inkasszójogot 

biztosított.  

A képviselő-testület döntéséről a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezetét tájékoztattuk. 

65/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület jóváhagyta a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár szervezeti és működési 

szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

66/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról 

szóló beszámolót, valamint a 2018. évi rendezvénytervet.  

 

A képviselő-testület döntését az érdekelteknek kiadtuk. 

67/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban tudomásul vette a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója által 

előterjesztett szabadságolási tervet.  

A képviselő-testület döntéséről az intézmény igazgatóját tájékoztattuk. 

68/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület hozzájárult, hogy a Hungaria Classic veteránautós túra mezőnyének résztvevői a Kisbér, 

Angol kert közterületét 2018. április 7. napján tartandó felvonulásuk alkalmával használják.  

 

A képviselő-testület döntéséről a rendezvény szervezőjét tájékoztattuk, a felvonulás sok 

érdeklődőt vonzott. 

69/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról – a nyári karbantartási, 

felújítási munkálatok elvégzése céljából – az intézményvezető által megadott időpontoknak megfelelően döntött. A képviselő-

testület kérte az intézmény vezetőjét, hogy a nyári zárva tartásáról a szokásos módon értesítse az érintetteket.  

 

A képviselő-testület döntéséről az Óvoda vezetőjét tájékoztattuk. 

 

A testület a fenti jelentést egyhangúlag elfogadta. 

 

A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről : 

 

A polgármester 

 

a/ Bejelentette, hogya sorozatos lakossági panaszok hatására megrendelte az Újszőlő utcának a rendbetételét, amely munkákat 

el is végeztek;  

 

b/ Sajtótájékoztatón vett részt Czunyiné Dr. Bertalan Judit képviselő asszonnyal a Bánki Donát Szakképző Iskolában, ahol 

bejelentették az iskola tanműhelyének felújítását, és gépbeszerzését mintegy 52 millió forint értékben; 

 

c/ Állampolgársági esküt tartott, ahol egy tárkányi hölgy kapta meg magyar állampolgárágát; 

 

d/ Fogadta Orbán Viktorminiszterelnök urat, aki - a vele történt rövid megbeszélés után - a Lovarda előtt választási beszédet 

tartott. Az eseményen részt vett Czunyiné Dr. Bertalan Judit is, mint a választókörzetünk egyéni országgyűlési képviselő 

jelöltje, és immár az újjá választott egyéni országgyűlési képviselőnk; 

 

e/ Részt vettCzunyiné Dr. Bertalan Judit képviselő asszonnyal az újjá épített autóbusz-állomás műszaki átadásán; 

 



f/ Bejelentette, hogy az országgyűlési választás Kisbéren rendben, probléma mentesen lezajlott, melyen Czunyiné Dr. Bertalan 

Judit 56,89 %-os eredménnyel ismét fölényesen győzött Kisbéren, és mint azóta tudjuk az egész választókörzetünkben; 

 

g/ Részt vett a Kisbéri Roma Nemzetiségű Önkormányzat ülésén, ahol az önkormányzat többségi szavazással feloszlatta 

magát; 

 

h/ Részt vett, és megnyitotta aWAMK-banHérics Nándor Munkácsy-díjas festőművész kiállítását; 

 

i/ Bejelentette, hogy elkészült a kórháznál az új kerítés, amely miatt – tekintettel a kapuk hétvégi zárásáért érkezett lakossági 

panaszokra – egyeztetésre hívta a kórház vezetését, és kéri a képviselőket, hogy ezen minél többen vegyenek részt. 

 

A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 

 
 

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

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása a 2018. április 8.-ai országgyűlési képviselő-választás 

lebonyolításához kapcsolódó kiadások és bevételek, valamint Kincstárjegy vásárlás-értékesítés miatt szükséges. 

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének főösszege 3.858.903.836,- 

Ft-ról 3.910.917.310,- Ft-ra emelkedik.    

 

A testület egyhangúlag elfogadta a fenti 2018 évi költségvetési módosítását. 

 

3. Napirendi pont :Beszámoló a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról. 

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót, és köszönetét fejezte ki a Hivatal dolgozóinak a lelkiismeretes munkájukért. A 

beszámoló jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

4. Napirendi pont :Tölgyestelep melletti úton lévő erdősáv kitisztítása. 

Önkormányzatunk tulajdonában van a kisbéri 081 hrsz-ú, 4039 m
2
 nagyságú, külterületi közút, mely a Tölgyestelep előtt 

található szántók mellett húzódik. A mellékelt légifelvételen jól látható, hogy az út helyén az a mellett lévő erdő fái vannak, az 

utat pedig a szántók végébe járták ki a mezőgazdasági gépek. A helyszínen kint járva megállapításra került, hogy a fák 

vágásérettek, több közülük lábon száradt, illetve kidőlt. A fákat érdemes lenne kitermelni és az utat visszaállítani a földhivatali 

térkép szerinti helyére. A fakivágáshoz a képviselő-testület döntése szükséges, utána pedig ki kell tűzni az út telekhatárait, majd 

pedig egy vállalkozót kell keresni, aki a fákat kivágja. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elrendeli a kisbéri 081 hrsz-ú közút kimérését és a kimérés ismeretében utasítja a 

Polgármesteri Hivatalt az ingatlan rendezéséhez szükséges további lépések meghatározására.  

 

5. Napirendi pont :Ingatlanvételi ajánlatok (ácsi 6324 hrsz., kisbéri 1730/5 hrsz. – Széchenyi utca – sírköves mögötti 

terület). 

Két ingatlan vételi ajánlatot kaptunk. Egyiket az ácsi zártkert 6324 hrsz-ú ingatlan kb. ½ részére, a másikat pedig a kisbér 

1730/5 hrsz. alatti ingatlanra. 

Mind a két ingatlan esetében igaz, hogy önkormányzatunknak az ingatlanértékesítéseknél meg kell felelnie a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezésinek, mely szerint „13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben
70

 vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár 
feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.” 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelt 25. § (6) bekezdés alapján „az értékesítésre 

vonatkozó döntés megalapozásához független szakértővel el kell végeztetni … az érintett vagyonelem forgalmi értékbecslését 
(vagyonértékelését).” 

Ezen állami vagyonra vonatkozó rendelkezésre figyelemmel a nemzeti vagyon értékesítése kapcsán a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás értékarányosságának megállapítása érdekében szoktuk az ingatlanokat érték becsültetni. Fentiek mellett 

figyelembe vesszük még az ingatlan könyv szerinti értékét, mely érték alatt nem adhatunk el. 

 

A testület egyhangúlag a következő határozatokat hozta : 

 

- felhatalmazza a város polgármesterét az ácsi 6324 hrsz.-ú ingatlant értékbecsültetésére, egyben utasítja a Polgármesteri 

Hivatalt az ácsi rendezési terv áttekintésére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az ácsi 6324 hrsz-ú ingatlanról a Kisbéri 

Egyesített Szociális Intézmény javára bejegyzett jelzálogjog törlésre kerüljön; 
- a kisbéri 1730/5 hrsz. alatti ingatlant nem kívánja eladni, és utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlan övezeti 

besorolásának a vizsgálatát a következő rendezési terv módosításakor végezze el.  

 

6. Napirendi pont :Ingatlan-eladási ajánlat (Desseő Gy. u. 26/b). 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.316379#foot70


A Desseő Gy. utca 26/b. szám (1725/5 hrsz.) alatti ingatlant ajánlották fel eladásra.A kisbéri 1725/5 hrsz. alatti ingatlan 299 m
2
 

nagyságú, a lakás hasznos alapterülete 120 m
2
, összkomfortos, két önálló lakrésszel. Kisvárosias lakóterület övezetben fekszik, 

a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet szomszédságában.  

Az ingatlan tulajdoni lapja alapján annak három tulajdonosa van, a felajánló úr ¼ részben tulajdonos. Az ingatlan özvegyi 

joggal és önálló zálogjoggal terhelt.  

2016-ban a képviselő-testület a 40/2016. (II.12.) KVÖKt. határozatában úgy döntött, hogy az ingatlant nem kívánja 

megvásárolni az ingatlan állapota és megterheltsége miatt.   

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kisbéri 1725/5 hrsz. alatti ingatlan felajánlása kapcsán hozott 40/2016. (II.12.) 

KVÖKt. határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, nem kívánja az ingatlant megvásárolni. 

 

7. Napirendi pont :Deák Ferenc utca 71. szám alatti ingatlan elidegenítése. 

2012-ben a 169/2012. (V.10.) KVÖKt. határozatban döntöttek arról, hogy a Deák Ferenc utca 71. szám (1122/2 hrsz.) alatt 

található önkormányzati szociális bérlakást lakott állapotban el kívánják adni. Akkor az ingatlant nem sikerült értékesíteni. 

Az épület 1890-ben épült, helyi védelem alatt áll. Az 1447 m
2
-es telken egy 10 db lakásnak helyt adó, 285 m

2
-es, két szintes, 

leromlott állapotban lévő lakóépület áll. A lakásokat nehéz anyagi helyzetben lévő családok bérlik havonta nettó 80 és 120,- Ft-

os négyzetméter áron. A bérleti díj fizetése több családnak gondot jelent, lakbérhátralékuk van. 

Az ingatlan falusias lakóövezetben fekszik, forgalomképes üzleti vagyonunk közé tartozik. 

 

Az ingatlan elidegenítése esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényelőírásainak kell megfelelni. 

Ha az önkormányzat el akarja adni a Deák F. u. 71. szám alatti ingatlant, akkor : 

Röviden összefoglalva (nem sorrendi felsorolás, több pont is mehet egyszerre): 

1. első lépésként kell egy erre vonatkozó testületi döntés. 

2. társasházzá kell alakítani az ingatlant, melyhez: 

a) első körben tervező felméri az ingatlant (Angol kerti 12 lakásnál ennek költsége nettó 300.000,- Ft. volt) 

b) a felmérés alapján a földmérő alaprajzokat készít, melyen szerepelnek az egyes albetétek (Angol kerti 12 lakásnál 

ennek költsége bruttó 200.000,- Ft. volt) 

c) ügyvéd készít alapító okiratot 

d) földhivatalhoz benyújtás (6.600,- Ft. / albetét, becslésem szerint min. 12 albetét, tehát 79.200,- Ft.) 

3. értékbecslés készítése a helyi forgalmi érték megállapításához (2012-ben nettó 9,6 millió Ft. +- 10%-ra becsülték)  

4. 54. § alapján rendeletet kell rá alkotni 

5. meghirdetés, vevő kiválasztás 

6. a lakókat elővásárlási jog illeti meg és érdemes figyelemmel lenni a 53. § (1) bekezdésre, mely legalább 15 éves 

részletfizetés biztosítását írja elő, ha ezt kérik. 

7. a nyugdíjas lakónknak az elidegenítéshez hozzá kell járulnia 

8. adásvételi szerződés megkötése  

9. földhivatali bejegyzés helyrajzi számonként 6.600,- Ft. (kb. 79.200,- Ft.) 

 

Ha az egyes lakások bérlői veszik meg a társasházi ingatlan albetéteit, akkor több mint valószínű, hogy élni fognak a 15 éves 

részletfizetés lehetőségével. Tehát akkor 15 évig még mindig részben nálunk marad az ingatlan és kérdéses, hogy mit tehetünk, 

ha nem fizetik rendesen a részleteket, milyen kötelezettségeink állnak még fent az ingatlannal kapcsolatban. (Egyébként a 

2012-es árral számolva ~337.790,- a legkisebb, és ~1.384.940,- Ft. a legnagyobb lakás ára.) 

Abban az esetben, ha nem a lakók veszik meg, hanem egy harmadik fél, akkor mi arra a garancia, hogy ő is engedni fogja, hogy 

lakbértartozások legyenek? Ha kilakoltatja a bérlőket, ők az önkormányzathoz fognak jönni lakást kérni. Akkor az 

önkormányzat hol fog tudni nekik lakást biztosítani? A jelenlegi lakbérek kifizetése is nehézségekbe ütközik, a magasabb 

komfortfokozatú lakások bérleti díjának kifizetésére még kevesebb esély mutatkozik.  

 

Fentiek alapján a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Deák Ferenc utca 71. szám (1122/2 hrsz.) alatti önkormányzati 

bérlakást nem kívánja elidegeníteni. 

 

8. Napirendi pont :Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes tűzjelzése. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes tűzjelző rendszerének távfelügyeletével 

a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot bízza meg havi nettó 49.000,- Ft. + áfa összegen és az átjelző 

berendezés kiépítésével a Pentalarm Vagyonvédelmi Kft-t az ajánlata alapján nettó 279.000,- Ft. + áfa összegen, egyben 

felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződések aláírására.  

 

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

2016 decemberében kötöttünk a Tatabányai Tankerületi Központtal vagyonkezelési szerződést és megállapodást a Kisbéri 
Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolájának, a Kisbéri Táncsics 

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

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

Városigazgatóság a továbbiakban is ellátja az intézményeknél a karbantartási feladatokat. Az általános iskola igazgató asszonya 



arról tájékoztatott minket, hogy a kisebb karbantartási feladatok elvégzésére nehezen találnak vállalkozót, így több ízben 

előfordult már eddig is, hogy a Városigazgatóság munkatársai végezték el a feladatot és számlázták ki azt nekik.  

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

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

egységes szerkezetbe is foglaltak a korábban megkötött megállapodással.  

A módosítás IV. fejezet 7. pontja tartalmazza az új, erre vonatkozó elemet. E szerint 1 fő karbantartó szakképzett munkaerő 

mindenkori garantált bérminimumának megfelelő bért fizetnének havonta az önkormányzatnak. A karbantartáshoz felhasznált 

anyagot is fizetnék. 

A tavalyi évben a Városigazgatóság az általános iskolát érintően összesen 381.318,- Ft.-ot számlázott a Központnak. A 

munkavégzést 3.000,- Ft. + áfa/fő/óra díjban számolták el. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a város polgármesterét a Tatabányai Tankerületi Központtal a Kisbéri 

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

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

Tagintézménye vonatkozásában kötött megállapodás karbantartási feladatok elvállalása tekintetében történő módosításának 

aláírására, azzal, hogy megállapodás-tervezet 7. pontja helyébe a következő lép: 

 

„Önkormányzat 2018. április 15-ei kezdő hatállyal vállalja, hogy az átadásra került ingó és ingatlan vagyonelemeket érintő 
karbantartási feladatokat saját apparátusával ellátja, ennek ellentételezésére Átvevő 1 fő karbantartó – szakképzett munkaerő 

esetében a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelően számított – bérének és járulékainak megfelelő összeget az 

Önkormányzat részére havonta számla ellenében megtéríti. A hibaelhárítás átalánydíj átlagosan havi 56 munkaóra költségét 

fedezi. Amennyiben az elvégzett munka ezt jelentősen (10%) meghaladja, az önkormányzat jogosult a munkaóra különbözetet 

3.000,- Ft +Áfa/munkaóra összeggel az Átvevő terhére kiszámlázni. 
A karbantartáshoz szükséges anyagok költségét az önkormányzattal történő egyeztetést követően átvevő viseli.” 

 

Egyben utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot a karbantartási feladatok ellátására.  

 

10. Napirendi pont :Liaz típusú gépjármű hasznosítása. 

A Kisbéri Katasztrófavédelmi Örsön elhelyezett, használaton kívüli, az önkormányzat tulajdonában lévő Liaz típusú vízszállító 

gépjármű sorsáról több ízben tárgyaltak már a testület. Most azért került ismételten a testület elé a kérdés, mert a 

Katasztrófavédelmi Örs új tűzoltó gépjárművet kap és így hely híján nem tudják tovább tárolni a Liaz-t, így átszállítják 

Komáromba. 

A Liaz tárolására új helyet városunkban nem találtunk. A gépjárművet egy útépítéssel foglalkozó cég megvásárolná, velük a 

kapcsolatot Polgármester Úr felvette. Az egyeztetéshez irányárként a bizottság 5 millió forintot javasolt. Az érdeklődő 

Gasztransz Kft. a gépjárműért maximum 2 millió forintot hajlandó adni. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött kifejezi azon szándékát, hogy a Liaz típusú vízszállító gépjárművet licit útján kívánja 

értékesíteni. A kikiáltási ár 2 millió forint. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a licitet hirdesse meg az alábbi felületeken :24 óra napilap, Kisbéri Hírlevél, Híd tv, 

városi honlap.  

 

11. Napirendi pont :  Lovas pálya építés (együttműködési megállapodás tervezet). 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy jóváhagyja  a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér és Kisbér Város Önkormányzata 

között, új lovas pálya közös finanszírozásban történő építésére és üzemeltetésére vonatkozóan előterjesztett együttműködési 

megállapodást az alábbiak szerint : 

- 7. pont szerinti kizárólagosság törlése, 

- a 10. pont átdolgozása akként, hogy a 10 év leteltét követően a felek az együttműködési megállapodás tartalmát újra 

tárgyalják, 

- 15. pont törlése, 

- további pontként kerül beépítésre, hogy az állagmegóvási és karbantartási kötelezettség a Vállalkozók Sportegyesülete 

Kisbér-t terheli. 

 

12. Napirendi pont :Büfék üzemeltetése. 

A Zsivótzky Gyula Sportcsarnokban található iskolai, sportcsarnoki büfé üzemeltetésének kérdését több ízben tárgyalta már a 

testület, és már több mint egy éve nem nyitott ki a büfé.  

 

Most a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér élt egy megkereséssel az önkormányzat felé, melyben vállalná a 21,74 m
2
 nagyságú 

büfé üzemeltetését 2018. augusztus 1-étől havi 15.000,- Ft. bérleti díj megfizetése mellett. A büfében iskolai időszak alatt az 

iskolai büfékkel szemben támasztott igényeknek kívánnak megfelelni, a sportcsarnok egyéb nyitvatartási idejében pedig az ott 

jelentkezőknek.  

E mellett a Spartacus Sportpályán üzemeltetnének még egy büfét edzések, rendezvények alkalmával.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokban és a Spartacus Sportpályán lévő büfét 



üzemeltetésre meghirdeti, egyben felhatalmazza a város polgármesterét a legjobb ajánlatot adó kiválasztására és vele a 

szerződés megkötésére. 

 

13. Napirendi pont :Butiksor előtti terület rendezése. 

A 116/2017. (IV. 12.) KVÖKt. határozatában úgy döntöttek, hogy az autóbusz-pályaudvar és a vele szembe lévő butiksor 

között lévő közterület felújítását, parkosítását a Kisbéri Városszépítő Egyesület látványterve alapján támogatják és az ahhoz 

szükséges bruttó 1.364.840,- Ft. nagyságú anyagi fedezetet biztosítják. Kérték továbbá, hogy a rajzon szereplő, a büfé mögötti 

járda ne kerüljön kialakításra. 

Az autóbusz-pályaudvar felújítása miatt a 168/2017. (V.29.) KVÖKt. határozatban a korábban hozott döntését akként 

módosították, hogy a felújítást, parkosítást az autóbusz-pályaudvar felújításával egy időben kell megvalósítani.  

Az autóbusz-pályaudvaron a munkálatokkal lassan végeznek, ezért megkeresték az egyesület elnökét és kérték, hogy a 

parkosításra vonatkozó árajánlatokat frissítsék és a megvalósításhoz ismét nyújtsák be kérelmüket.  

Az egyesület elnöke aktualizáltatta az ajánlatokat (bruttó 1.501.940,- Ft.) és elmondta, hogy a látványterv a kérteken túl akként 

módosul, hogy a kórházhoz vezető járda, párhuzamosan a buszperonnal összekötésre kerül a látványtervem már megkezdett 

íves járdával és ezen ív mellé is növényültetést terveznek a büfé mögötti járdára szánt pénzből. A kialakuló téren olyan lócákat 

és hulladékgyűjtőket akarnak továbbá elhelyezni, mint amilyenek az autóbusz-pályaudvaron lesznek.  

A bizottság kezdeményezésére egy bejárást tartottak, ahol az az elképzelés született, hogy a kórházi átjáró járdája a művelődési 

ház mögött húzódó járdával összeépítésre kerülne és a művelődési ház sarkáig tartó járdaszakasz is le lenne térkövezve. A büfé 

mögötti terület is felújításra kerülne, ott kisebb-nagyobb köveket helyeznének el. Ennek megfelelően a megvalósításra 

vonatkozó ajánlat átdolgozásra kerül, melyet a testületi ülésen ismertettek.  

Az ajánlatok eddig úgy szóltak és a mostani is úgy fog szólni, hogy a szükséges térkövet nem tartalmazza, azt az 

önkormányzatnak kell biztosítania. A Városigazgatóság telephelyén és a Polgármesteri Hivatal parkolójában valamennyi térkő 

található, azonban a Városigazgatóságon lévő túlnyomó része bontott térkő, melyet ide nem javasolnának felhasználni. Tehát 

nagy valószínűséggel a felújításhoz szükséges térkő nagy részét is most kell majd beszerezni.  

Az autóbusz-pályaudvar és a vele szemben lévő butiksor közötti közterület rendbetétele a tavalyi döntést is megerősítve 

támogatható. Annak felújításához, parkosításához szükséges anyagi fedezetet egyszer már odaítélték az egyesületnek, csak a 

kivitelezés időpontja tolódott 2017-ről 2018-ra.  

 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 

- elrendeli az autóbusz-pályaudvar és a butiksor közti közterület felújítását, parkosítását; 

- utasítja a hivatalt, hogy kérjen be 3 ajánlatot a Városszépítő egyesület által meghatározott műszaki tartalom alapján. A 

felújítás és parkosítás költségeit a 2018. évi költségvetés út- és járda felújítás sora terhére biztosítja; 

- felhatalmazza a város polgármesterét a legkedvezőbb ajánlatot adó kiválasztására és vele a szerződés megkötésére. 

 

14. Napirendi pont :Civil szervezetek támogatása – pályázatok elbírálása. 

A meghirdetett felhívásra beérkezett igények alapján a testület többségi szavazással a jelen beszámoló végén a 2. számú 

mellékletben olvasható pályázókat részesítette támogatásban az ott található összegekkel. 

 

15. Napirendi pont :Egyebek. 

 

a/ Közbeszerzésre meghívandók köre – Bölcsőde. 
Mogyorósi László tervező átadta önkormányzatunk részére a bölcsőde kiviteli tervdokumentációját. Tervező úr nyilatkozata 

alapján a közbeszerzés elindításához szükséges műszaki dokumentáció összeállt. 

A hatályos közbeszerzési törvény szerint a lefolytatásra kerülő eljárásban 5 gazdasági szereplőt szükséges ajánlattételre 

felkérni.  

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az alábbi gazdasági szereplőket hívja fel ajánlattételre a Bölcsődei intézmény 

létrehozása Kisbéren tárgyú közbeszerzési eljárásban, egyben felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 

elindítására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére : 

Név Székhely Cégjegyzékszám 

Gádor Kft. 2881 Ászár, József Attila utca 4. 11-09-002138 

EP Konstruktív Kft. 2800 Tatabánya, Erdész út D. épület 11-09-017943 

Gombos-Földgép Kft. 2854 Dad, Dózsa György utca 41. a. ép. 11-09-009054 

KOM-ÚT Kft. 2900 Komárom, Babits Mihály utca 50/A 11-09-017961 

Dibusz Kft. 2921 Komárom, Széchenyi utca 4. 11-09-002043 

 

 

b/ Helytörténeti Múzeum elnevezése : A testület egyhangúlag elfogadta a Humán Bizottság javaslatát, amely szerint a 

Helytörténeti Múzeumot a város díszpolgáráról, Hegedűs Pálról nevezi el. 

 



c/ Pokol Sörkert hasznosítása : A testület egyhangúlag úgy döntött utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Pokol Sörkert 

használatát a nyári szezonra hirdesse meg az előző évek gyakorlatának megfelelően, egyben utasítja a Városigazgatóságot, 

hogy a használatba adást megelőzően a szükséges karbantartási munkálatokat végezze el. 

 

 

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

Rendőr Nap – jutalmazás, Kisbér Díszpolgára cím adományozása). 

 

 

 

1. számú melléklet. 
 

Beszámoló a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület 2018. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal 2017. 

évi munkájáról beszámolómat az alábbiakban adom meg: 

2017. évben Kisbér óriási lépéseket tett további fejlődése érdekében, részben komoly beruházások valósultak 

meg, részben további nagy beruházások előkészítése folyt. A Polgármesteri Hivatal e projektek tekintetében 

menedzseri feladatokat lát el, az egyes pályázatok előkészítése, benyújtása, a közbeszerzések lefolytatása, a 

beruházások megvalósítása, és azok lezárása is nagyon komoly feladatot jelent. Nagy öröm ez, hiszen Kisbér 

életében ritkán látott aktivitású fejlesztési hullám zajlik, de ugyanakkor kijelenthetem, hogy a Hivatal nem 

kellően felkészült ilyen mennyiségű projekt levezénylésére. A TOP-os és VP-s pályázatok mellé komoly 

tételként jelent meg az EFOP pályázat is. Nagy összegek felhasználásával nagyon komoly, sokszor régóta 

fennálló problémák megoldását segítő fejlesztésekről van szó, ezer szerteágazó részkérdéssel, egyeztetni 

valóval, nyomon kísérési feladatokkal, partnerek, hatóságok, közműszolgáltatók intézkedéseinek lehetőség 

szerinti gyorsításával, gyors választ igénylő, kiszámíthatatlanul felmerülő kérdések megválaszolására, és az 

érintett lakókkal való egyeztetésre vonatkozó állandó kényszerrel. 

Az említett beruházások bemutatására mellékelten csatolom a 2017. év végén készült összefoglaló füzetet, 

illetve a pályázatok bemutatására egy összefoglaló táblázatot, de külön kiemelném a Deák Ferenc utca 

felújításának végig vitelét, vagy a hántai Skrihár József Művelődési Ház felújítását, mint hosszabb ideig tartó, 

sok kérdés megoldását igénylő munkákat.  

A beruházásokhoz kapcsolódó terveztetési, engedélyeztetési, pályázati feladatok, a beruházásokkal érintett 

ingatlanok ügyeinek rendezése, a partnerek feladatainak nyomon követése, ellenőrzése, számonkérése 2018.-

ban talán még nagyobb feladatot fog jelenteni, ami a megvalósításra váró pályázatokra (kerékpárút építés, 

külterületi út fejlesztés, EFOP pályázat, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése, bölcsőde építés,  stb… 

)tekintettel azt fogja igényelni, hogy ezeken a területeken erősíteni kell a rendelkezésre álló személyi 

erőforrásokat, amit terveim szerint a jelenlegi létszámkereten belülpróbálok megoldani. A területen dolgozó 

létszám növelését az is indokolja, hogy az EFOP pályázat megvalósításában jelenlegi munkatársaim 

alkalmazásával oldottuk meg a projektmenedzseri, és a pénzügyi vezetői feladatokat. A beruházások olyan 

felelősséget jelentenek, amit nem lehet alábecsülni, és nem veszélyeztethetjük a rendelkezésre álló források 

felhasználását.  

A korábbiakhoz hasonlóan a Képviselő-testületnek is sok feladatot jelentettek, és fognak jelenteni a pályázatok, 

beruházások egy-egy téma többszöri tárgyalásával, a munkák során felmerülő kérdések folyamatos 

eldöntésével, helyszíni szemlékkel, egyeztetésekkel. Továbbra is kérjük felelős munkájukat, és a megfelelő 

szintű döntéseiket. 

 

Az önkormányzati intézmények munkájának támogatása, koordinálása és ellenőrzése továbbra is nagy feladat, 

de úgy gondolom, hogy megfelelően megoldott, ami az intézmények vezetői és a Polgármester, illetve a Hivatal 

munkatársai közötti folyamatos kapcsolattartásnak, egyeztetéseknek köszönhető. 

A Gyöngyszem Óvoda továbbra is nagy önállósággal látja el feladatait, ugyanakkor átszervezése útján 

felkészült a bölcsődei feladatok ellátására is. Az Intézmény feladata így újabb jelentős szakmai tartalmat kap, 

de eddigi munkájuk alapján várhatóan felkészült személyi állománnyal és megfelelő vezetéssel jól megoldják 

majd új feladataikat is. A hivatali vagy polgármesteri, testületi döntéseket az Intézmény önállóan és időben 

kezdeményezi, az együttműködés megfelelő.  



A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2017. évben új vezetővel, és talán stabilizálódott 

személyi állománnyal dolgozott. Az intézményvezető egy évre került megbízásra, a Képviselő-testület 

folyamatosan foglalkozott az Intézmény rendezvényeivel kapcsolatos kérdésekkel, így közvetlenül is 

megismerhette az ott folyó munkát. Az intézményvezető folyamatosan számíthatott a Polgármester és a 

Testület, illetve a Humán Bizottság aktív részvételére a kulturális élet alakításában, és a Polgármesteri 

Hivatallal is élő kapcsolatot tartott, munkájához minden szükséges segítséget megadtunk. Az új intézményi 

referens feladatai között támogatta a rendezvényekkel kapcsolatos szerződések megkötését is, míg az egyes 

rendezvények lebonyolításában a megszokott módon több munkatársunk is aktívan közreműködött. 

Az önálló intézménnyé szervezett Városigazgatóság megbízott vezetővel végezte feladatait 2017. évben is. A 

Polgármesterre és a Polgármesteri Hivatalra a városban kialakult munkamegosztás szerint sok feladat hárul a 

településüzemeltetési, rendezvény bonyolítói feladatokból. Sok bejelentés a Hivatalhoz érkezik, és sok 

kezdeményezés a Hivatalnál születik, ahonnan próbáljuk azokat továbbítani az Igazgatósághoz, illetve az egyes 

feladatok végrehajtását segíteni és ellenőrizni. A Városigazgatóság sokrétű feladatai ily módon sokrétű 

feladatot jelentenek a Hivatalnak is. Az együttműködés jónak mondható, ami köszönhető a kapcsolattartás 

írásos formái megerősödésének, a rendszeres rákérdezéseinknek, illetve a megbízott vezető aktív 

kapcsolattartásának. Az önálló feladatvállalás és feladatellátás erősödésére lehetőséget adhatna a 

Polgármesterrel koordinált döntések Intézmény részéről történő felvállalása, a döntési folyamat rövidítése, és a 

feladatok tervezettségének fejlesztése. Indokolatlanul sok prompt döntést kezdeményez a Városigazgatóság, 

ami sokszor lassítja a probléma megoldást az ütemezett döntéshozatalhoz képest. 2017. évben is eredményesen 

zajlottak foglalkoztatási programok az Intézménynél, a foglalkoztatási kérdésekben is segítette a Hivatal a 

Városigazgatóság munkáját. 

Az Őszi Napfény Idősek Otthonának munkája leginkább pénzügyi támogatást igényel, a napi feladatellátás 

önállóan folyik. Az Otthon munkája során felmerülő foglalkoztatási problémák, jogviták mellett 2017. évben 

megjelentek a nem fizető ellátottak helyzetének rendezésével kapcsolatos jogalkalmazási kérdések is. A Hivatal 

segíti az Intézmény gazdálkodását az Államkincstár elvárásaihoz igazítani. Az otthon épületei 

energiahatékonyságának növelését célzó, illetve a Családok Átmeneti Otthona épületének hasonló jellegű 

korszerűsítését célzó pályázatok előkészítése és benyújtása jelentett még komolyabb hivatali munkát, az 

energiahatékonyság növelése a megvalósítás előtt áll, a CSÁO pályázat eredményére még várunk. 2017. évben 

sürgős intézkedés sorozatot kellett előkészíteni egy korábban nem tapasztalt fertőzés gyanú miatt, egyébként az 

Intézmény működése nem vetett fel problémákat. 

A Családsegítő Központ fenntartásával kapcsolatos feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint a Kisbéri Többcélú 

Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal látta el 2017. évben is. Az intézményvezető 

szakmailag önállóan intézi a hétköznapok feladatait, komolyabb átszervezés 2017. évben nem történt. A 

személyi kérdések megoldásában tudtuk segíteni az Intézmény munkáját, illetve néhány nehezen kezelhető 

problémával élő rászorult ügyeiben fejtettünk ki komoly támogató munkát. Együttműködésünk megfelelő, de 

ezen Intézmény esetében is törekedni kellene a szükséges döntések tervszerű, időben történő 

kezdeményezésére.  

A korábban a KLIK által fenntartott, de Önkormányzatunk által üzemeltetett köznevelési intézmények 

üzemeltetési feladatait 2017. január 1.-jétől a Tankerületi Központ vette át, az Intézményfenntartóval szükség 

szerint egyeztetünk a felmerülő kérdésekről. 2017. évben hosszabb időn át dolgoztunk a volt OTP ingatlan 

önkormányzati tulajdonba vétele érdekében, amiben köznevelési feladatok ellátására is mód nyílhat. 

A Városi Sportcsarnok padlózatának és világításának felújítására pályázatot nyújtottunk be a Magyar Kézilabda 

Szövetséghez, ami azóta nyert is, a megvalósítás előkészítése folyik. A Sportcsarnok nem önálló intézmény, 

ugyanakkor feladatait nagyfokú önállósággal végzi, és bizony elkel a támogatás. A rend fenntartása, a feladatok 

koordinálása, a Városigazgatósággal való együttműködés, az egyes sportegyesületekkel való kapcsolatuk 

területén is segíteni tudtuk a munkájukat. Sajnos a 2013-ban végzett részleges felújítás is hagyott hátra 

problémákat, az akkor felrakott csempék lehullásával kapcsolatos intézkedések is olyan súlyúak, amiket 

önállóan nem tudnak megoldani. 

A KTKT munkaszervezeti feladatainak ellátása az új referenssel megoldott volt 2017. évben. A Társulás 

feladataival kapcsolatban továbbra is érzékelhető, hogy a probléma felvető impulzusoknak, majd a feladatok 

megoldásának is Kisbér részéről kell érkeznie, komolyabb részt egyik település sem vállal. Jó példa erre a 

2017. évben a településképi rendeletek és arculati kézikönyvek elkészítésével kapcsolatban szükségessé vált 

főépítészi foglalkoztatás, ahol Hivatalunk részéről kellett jelezni a feladat felmerülését, és aztán megoldást 

nyújtani a közös foglalkoztatás útján. Mindez persze jelezheti, hogy a Hivatalunk megfelelően ellátja ezen 

feladatait, de azt is, hogy nem számíthatunk arra, hogy intenzív együttműködéssel segítenék az 

önkormányzatok a közös munkát. Jelenleg is a Kisbéri Polgármesteri Hivatal próbálja egyedül megoldani a 



főépítész kötelező alkalmazását a 17 település részére. A KTKT üléseinek megtartása, a gazdálkodás feladatai, 

a közös önkormányzati hivatalokkal történő egyeztetések változó intenzitású feladatterhelést jelentenek.  

A pénzügyi feladatok ellátása 2017 évben az ASP központi ügyviteli-pénzügyi számítógépes rendszer 

bevezetésére való felkészülés, és a Pénzügyi Vezető nyugdíjba vonulására való felkészülés árnyékában történt. 

Az év során kiválasztásra került az új irodavezető, és folyamatosan történik a lehető legtökéletesebb 

felkészítése. Az irodában több személyi változás történt, amit megítélésem szerint néhány kisebb konfliktus 

mellett rugalmasan tudtunk kezelni, és sok más önkormányzathoz képest irigylésre méltó felkészültségű 

munkatársakkal dolgozhatunk. Az ASP rendszer bevezetésének 2019. január elsejére történt átütemezése 

lehetőséget ad az alapos felkészülésre, amire szükség is lesz, hogy elkerüljük a rendszer alkalmazásának 

nehézségeit, amik a Kincstár által kötelezően kiszabandó súlyos bírságokat eredményezhetnek. A felkészülés 

érdekében fegyelmezett, feladat orientált, és együttműködő közösségként kell dolgoznia az Irodának a vezető 

váltás után is. Továbbra is sűrűn jelentkeznek problémák a járás településeinél a gazdálkodási feladatok ellátása 

területén, amiket Kisbéren mindenképpen el kellene kerülni. 

A Polgármesteri Hivatal 2017. évben is részt vett minden önkormányzati ügy intézésében, és ellátta hatósági 

feladatait is.  

Az önkormányzati munka tekintetében az aljegyző és az általa koordinált referensek megfelelően készítették 

elő és támogatták a bizottságok, a KTKT, a nemzetiségi önkormányzat, és a Testület munkáját, amiben 

továbbra is szorosan együttműködnek a Polgármesterrel és a Bizottsági Elnökökkel. A döntések előkészítése, az 

előterjesztések alapossága, szakszerűsége, jogszerűsége biztosított, és komoly figyelem kíséri a döntésekkel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátását is. Fejlődési lehetőséget az önkormányzati munka tervezettségének 

növelésében látok, ezért meghonosítottuk az Intézmények döntési igényeinek előzetes feltárását segítő 

rendszeres elektronikus levelezési rendszert, amiben a referensek minden egyes rendes ülés előtt rákérdeznek, 

hogy van-e tárgyalandó téma az Intézményeknél. A bizottsági, testületi döntési igények felmérésére való válasz 

adási fegyelmet rendszeres rákérdezésekkel próbáljuk erősíteni, hogy a Testület és Bizottságai lehetőleg ne az 

utolsó pillanatban felvetett témákkal találkozzanak, és így döntéseik a lehető legmegalapozottabbak lehessenek. 

Tervezem, hogy a rendszert kiterjesztem a Tisztelt Képviselőkre is, hiszen sok értékes felvetés érkezik tőlük is, 

és így az üléseken a probléma felvetésen túl is foglalkozhatnának az egyes kérdésekkel.  

A hivatali munka motorja ezen a területen továbbra is az aljegyző és a referensek odaadó munkája, ezért fel kell 

készülnünk arra, hogy őket azonos értékű és felkészültségű munkatársak tudják helyettesíteni, ha az bármely 

okból szükségessé válik. Ennek érdekében tettem már intézkedéseket, de szeretnék minél több nagyon 

felkészült, önálló feladatellátásra képes munkatársat a Hivatal soraiban tudni. A feladat rengeteg, és gyakran 

nagyon összetettek, a létszám alacsony, így jelenlegi működésünk gyakorlatilag arra épül, hogy mindenki 

mindig munkaképes, és munkában van, ami folyamatos kockázatot jelent. A már több ponton jelzett 

folyamatosan keletkező tervezhetetlen problémák, a folyamatos ügyfélfogadás, a feladatok által gerjesztett 

gyors beavatkozások iránti igény, és a feladatok összetettsége miatt nem életszerű, hogy kevés ember hosszú 

időn keresztül zökkenőmentesen tud megoldani minden feladatot, és tud minden pillanatban rendelkezésre állni. 

A feladatellátást e tekintetben nagyban segíti a Képviselő-testület tagjai részéről tapasztalható együttműködés, 

és a feladatok megoldására való törekvés. Az önkormányzati munka területén a projekt menedzselési 

feladatokra való felkészülés és a döntés előkészítő munka erősítése a legfontosabb, minél szélesebb körben 

helyt állni képes kollégák alkalmazásával. 

 

 

 

A munkatársak meglehetősen megterheltek, ezért fontos a pozitív munkahelyi légkör és a személyes 

elkötelezettség fenntartása. Jelentős segítség e tekintetben a Képviselő-testület által biztosított 

keresetnövekedés, és a Hivatal munkatársaival fenntartott partneri viszony. Kiemelt figyelmet fordítunk a 

munkaidőre vonatkozó előírások betartására, a szabadságolásra, de az nem minden munkatárs tekintetében 

megoldott, ami néhány esetben nagyon sok ki nem vett szabadság felhalmozódásához vezet. Az elvárás, hogy 

minden feladat minden pillanatban ellátott legyen, ezt az áldozatot megköveteli. A vezetők esetében nem 

érvényesülnek a munkaidőn túli munkavégzés ellenében biztosítandó pihenőidő biztosítási előírások, és nem 

tudják kivenni szabadságukat.  

A döntés előkészítés során próbáljuk a körülményeket teljes körűen feltárni, és ismertetni a vonatkozó 

jogszabályi előírásokat. A 4 önkormányzati bizottság munkája megfelelő keretet ad az egyes témák 

kitárgyalásának. Az ülések száma és időtartama csökkeni látszik. A testületi munka 2017. évben is többször 

eredményezett a bizottsági javaslatoktól eltérő döntéseket, sokszor új megközelítést adva az egyes kérdéseknek.  



A képviselő-testület 2017. évben 17-szer ülésezett, 302 napirendi pontot (és ennél jóval több témát) tárgyalt 

meg 35 órában, 22 rendeletet alkotott, 319 határozatot hozott, ami mellett 4 állandó bizottsága, a nemzetiségi 

önkormányzat, a KTKT Tanácsa is rendszeresen ülésezett. Az ülésekre és döntésekre vonatkozó részletes 

táblázatot mellékelten tekinthetik meg. Az ülések mellett a PH munkatársai részt vettek lakossági fórumokon, 

városi rendezvényeken, civil szervezetek összejövetelein is. 

A meghozott döntések végrehajtásának nyomon követése továbbra is komoly figyelmet igényel a polgármester, 

a hivatali vezetők, az érintett referensek mellett az egyes bizottsági elnökök részéről is. Tapasztalataim szerint a 

döntéseink végrehajtásában érintett partnereink, vállalkozások, tervezők, civil szervezetek, vagy más 

együttműködők munkájának számon kérése is a Hivatalra hárul, ritka a gyors, zökkenőmentes, szerződésszerű 

teljesítés. Ez azt is jelenti, hogy a külső partnerek feladatainak végrehajtása is bőven ad a Polgármesternek és a 

Hivatalnak feladatot.  

A hatósági területen az adóigazgatás új emberekkel folyik, a kijelölt pénzügyi vezető felügyeletével és 

támogatásával. Az új Kollégák jól fejlődnek, motiváltak, és várhatóan helyt állnak majd. Az anyakönyvi 

igazgatás és az ahhoz csatolt további ügykörök stabil és már rutinos Kolléga révén jól ellátottak.  

Az építésigazgatás jó színvonalon működik, ugyanakkor egy 2017. évben folyt hivatalos ellenőrzés során a 

felettes szerv kimutatta, hogy az ügyintézési határidőkre vonatkozó előírások téves értelmezése miatt több 

esetben határidő túllépés történt. A határidőkre ugyanakkor a Kollégák leterheltsége is hatással lehetett, hiszen 

építésügyi feladataik mellett levegővédelmi szakhatósági, útkezelői és tulajdonosi ügyeket is ellátnak, sőt 2017. 

évben ők dolgoztak együtt a megbízott főépítésszel a településképi rendelet és az arculati kézikönyv 

kidolgozásában. Nagy terhet rótt a Kollégákra a Helyi Építési Szabályzat átdolgozása is, ami mint ismert, évek 

óta zajlik, és rengeteg egyeztetést, levelezést, és egyéb munkát igényel. Ezen túlmenően az ő szakértelmüket 

vesszük igénybe sokszor tervező partnereinkkel való együttműködésünk, vagy az Önkormányzat műszaki 

jellegű feladatai megoldása során is. 

A szociális igazgatás területére jó munkatársat találtunk, lelkesen, jól, és nagy odafigyeléssel látja el feladatait. 

Az általános igazgatás, illetve minden egyéb felmerülő hatósági jellegű ügy az aljegyző részéről kerül 

megoldásra, ezen a területen az intézményi referensre is próbálunk feladatot telepíteni, illetve őt alkalmassá 

tenni az aljegyző helyettesítésére. A gyakran és rendszertelenül felmerülő, speciális felkészültséget és gyors 

döntést igénylő igazgatási ügykörökben is első sorban az aljegyző, másodsorban az intézményi referens jár el. 

Az aljegyző a hatósági munka minden további területén segíti a munkatársakat. 

2017. évben új rendszergazdát kellett keresnünk a hivatali munka informatikai támogatására, hiszen az egyre 

szélesedő elektronikus szolgáltatási kör ezt szükségessé tette. Választásunk jónak mutatkozik, a 2018. január 1.-

jétől kötelező elektronikus ügyintézésre megfelelően fel tudtunk készülni. Nőtt az informatikai rendszer 

biztonsága is, illetve megfelelő figyelem jut a napi problémák megoldása mellett a folyamatos fejlesztésekre is. 

Reményeim szerint 2019. január 1.-jén megfelelő informatikai háttér áll majd rendelkezésre az ASP rendszer 

működtetéséhez. 

Továbbra is igyekszünk jól együtt dolgozni a képviselő-testülettel, a nemzetiségi önkormányzattal, az 

engedélyező és finanszírozó hatóságokkal, a lakossággal, a társ hivatalokkal, a KTKT önkormányzataival, a 

Kormányhivatallal, a városban működő intézményekkel, és a civil szervezetekkel. Megítélésem szerint 

munkánkat megfelelő bizalom övezi a városban, és partnereink részéről. Továbbra is törekednünk kell a lehető 

legteljesebb körültekintéssel és lehetőleg zökkenőmentesen történő feladatellátásra.  

A Polgármesteri Hivatal által végzett munka bemutatására beszámolómhoz mellékelem a 2017. évi hatósági 

statisztikát, amely nyilván kereteken belül, de számszerű adatokkal mutatja be munkánkat, alapos 

információkhoz annak elemzésével, kibontásával juthatnak az érdeklődők. 

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkáját megfelelőnek tartom. A fentiekben bemutatott területeken fontos 

további fejlődésre törekednünk. A sok és sokszínű feladat önálló munkavégzésre képes, odaadó és fegyelmezett 

munkatársakat követel, és a lehető legnagyobb körültekintést. A hivatali munka fejlesztésére vonatkozóan 

mindig várom tisztelettel szíves javaslataikat. 

 

Kisbér, 2018. április 6.       Dr. Dörnyei Vendel jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. számú melléklet. 
 

Igénylő neve Felhasználás célja Megítélt támogatás 

LÉGY TÖBB, TÉGY TÖBBET Alapítvány  
Gyerekek táboroztatása, oktatás, 

hangverseny, viseletek beszerzése 
150 000 Ft 

Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért  110 éves gálaműsor megtartása 100 000 Ft 

AvEnGarde Vívó Sportegyesület  vívásoktatás 2018/2019 tanév 128 000 Ft 

Vakok és GyengénlátókKEM-i Egyesülete  
Működési támogatás, eszközbeszerzés, 

alapszabályi tevékenység 
20 000 Ft 

Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület  

kiállítás, működési költség 100 000 Ft 

Rákóczi Szövetség, Budapest 
Beiratkozási program, magyar 

iskolaválasztás 
60 000 Ft 

Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete működési támogatás 20 000 Ft 

Csuda Csapat Hántáért Egyesület hangosító szett 100 000 Ft 

Kisbéri Tenisz Klub Egyesület működési támogatás 60 000 Ft 

Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér                            

Utánpótlás nevelés, működési támogatás, 
eszközbeszerzés, versenyeztetés, 

hagyományőrző program, rendezvényi 
költség. 

250 000 Ft 

Kisbéri Kézilabda Club SE utánpótlásnevelés, TAO önerő 400 000 Ft 

Kisbéri Spartacus SE 

TAO visszafizetés 1.100.000 Ft;                                                   1 100 000 Ft 

TAO önerő 400.000 Ft  250 000 Ft 

Kisbéri Protestáns Kör Egyesület segítő tevékenység, működési támogatás 50 000 Ft 

Kisbéri Városszépítő Egyesület virágosítás, városszépítés 1 000 000 Ft 

Kisbéri Lovas Sportegyesület 
homokos pálya javítása, fejlesztése; 
utánpótlásnevelés, rendezvények 

lebonyolítása 
350 000 Ft 

Kisbér Város Polgárőr Egyesület működési és fejlesztési támogatás 100 000 Ft 

Hánta-Ászár Kisbéri Evangélikus 
Egyházközség 

karbantartási, felújítási támogatás 100 000 Ft 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia 
Nagyboldogasszony Plébánia-templom 

felújításának folytatása 
300 000 Ft 

Összesen: 4 638 000 Ft 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola 4. és 6. évfolyamos tanulók erdei iskolában való részvételéhez 100.000.- ft. támogatást 

biztosít. 

Amennyiben a Kisbéri Református Egyházközség is benyújtja támogatási igényét, úgy részére 100.000.- ft. támogatást biztosít. 
 

 

 

 

 


