
Beszámoló a 2019. november 15.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, a testület teljes létszámban 

jelen van. 

 

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. 

 

76/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét megismerte, tartalmával egyetértett, és 

elrendelte annak közzétételét. 

        A közbeszerzési terv közzététele megtörtént. 

 

77/2018. (IV.13.), 109/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban felhatalmazott az ácsi 6324 hrsz.-ú ingatlant értékbecsültetésére, továbbá utasította a 

Polgármesteri Hivatalt az ácsi rendezési terv áttekintésére. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az ácsi 6324 hrsz-ú 

ingatlanról a Kisbéri Egyesített Szociális Intézmény javára bejegyzett jelzálogjog törlésre kerüljön. 

A képviselő-testület a kisbéri 1730/5 hrsz. alatti ingatlant nem kívánja eladni, továbbá utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 

ingatlan övezeti besorolásának a vizsgálatát a következő rendezési terv módosításakor végezze el 

A képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ácsi 6324 hrsz. alatti ingatlant 

hirdesse meg eladásra. Amennyiben a beérkezett pályázatok valamelyikében a vételár eléri a tavalyi évben készített 

értékbecslésben szereplő összeget, új értékbecslés készíttetését rendelte el. Az értékbecslés birtokában a képviselő-testület az 

ingatlan értékesítéséről külön döntést hoz. 

 

A meghirdetés megtörtént, az eredményes volt, a képviselő-testület 2019. augusztus 

29.-i ülésén elfogadta Škoda Máté (Komárno, Platanová alej 4452/10C) vételi 

ajánlatát. 

A jelzálogjog törlésre került. 

A képviselő-testület döntéséről a vételi ajánlatot adót tájékoztattuk. 

 

188/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. szeptember 13.-i képviselő-testület ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

188/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 

E 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. 

 

191/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a szennyvízelvezető víziközmű rendszerre vonatkozó, 2020-2034-es időszakra szóló 

gördülő fejlesztési terv javított változatát elfogadta azzal, hogy a tervben szereplő felújítások és pótlások évenkénti összege 

nem haladhatja meg az adott évi bérleti díj és előző évi maradvány összegét. Forráshiány miatt beruházás tervezésére nem kerül 

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

szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a jóváhagyási eljárásban az önkormányzatot képviselje.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk, a meghatalmazást 

kiadásra került. 

 

197/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban Zsivótzky Gyula Sportcsarnok öltözőiben leszakadt radiátorok javítását megrendelte a 

fűtési rendszer karbantartásával megbízott Ganzler Gábortól az ajánlatában szereplő bruttó 425.230,- Ft áron. Utasította a 

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

Utasította a Kisbéri Városigazgatóságot és a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokot, hogy az öltözőkben az ablakok földről történő 
nyitását oldja meg, vagy a radiátorok kerüljenek védelemmel ellátásra a ráállás okozta súlyterhelés ellen. 

 

A javításra vonatkozó szerződés megkötésre került. 

 

213/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület ezen határozatban az iskola lovagoltatással, amint annak jogi lehetőségei megnyílnak Szeder Tamást bízta 

meg 5.000 - 8.000 Ft óradíj mellett, a 2019/2020-as tanévre, illetve addig az időpontig, amíg a Magyar Királyi Lovarda 

Műemlékegyüttes Lovarda épületének hasznosítására hasznosítót nem talál. Utasította a Polgármesteri Hivatal a fenti 

feltételeket tartalmazó megbízási szerződés előkészítésére akként, hogy a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános 

Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája teljesítésigazolását követően történik az elszámolás, és felhatalmazott annak aláírására. 

A felszerelés biztosítása érdekében utasította a Polgármesteri Hivatalt egyeztetések folytatására a korábbi hasznosítóval. A 

„Majális-tér” iskolai lovagoltatás helyszíneként történő biztosítása érdekében felhatalmazott a hasznosító Kisbéri Lovas 

Sportegyesülettel a tárgyalások lefolytatására.  

 

Az iskolalovagoltatásra vonatkozó megbízási szerződést megkötöttük. 

 

214/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban tudomásul vette az Őszi Napfény Idősek Otthona és a Kisbéri Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Alapellátási Központ igazgatója által javasolt dolgozók elismerését a Szociális Munka Napja alkalmából, az 

előterjesztésnek megfelelően. A képviselő-testület a Szociális Munka Napja alkalmából az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetése terhére 4 fő dolgozó részére biztosította az elismerésben való részesítés fedezetét 30.000 Ft/fő összeggel. 

 

Az elismerések a jövő heti ünnepségeken kerülnek átadásra. 

 

216/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban az alábbiak szerint módosítja a 127/2018.(V.11.) KVÖKt. határozatát: 

„Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szavazatszámláló bizottsági tagnak választja az alábbi személyeket: 

 

Ferbert Lászlóné 2870 Kisbér, Köztársaság u. 30. 

Balom Andrea 2870 Kisbér, Diófa u. 20. 

Bujna Tiborné 2870 Kisbér, Kincsem u. 11. 

  

A szavazatszámláló bizottsági tagok megkezdték munkájukat. 

 

218/2019.(X.2.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. október 2.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

219/2019.(X.2.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban az Önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére 400.000 Ft támogatást biztosított a Petőfi 

Alapítvány részére. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerződés előkészítésére, és felhatalmazott annak 

aláírására. 

A támogatás kiutalásra került. 

 

217/2019.(IX.13.), 223/2019.(X.2.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a volt OTP ingatlanának (1641/15/A/2 hrsz.) hasznosításra történő meghirdetését 

támogatta. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázati felhívásban minimálisan 

elvárt bérleti díjként 1.600,- Ft./m2/hó + áfa + közüzemi díjakat szerepeltessen és a bérlet időtartamát 3 évben rögzítse, vagy 

1.800,- Ft./m2/hó + áfa + közüzemi díjakat szerepeltessen és a bérlet időtartamát 5 évben rögzítse. Felhatalmazott a 

legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére. 

A képviselő-testület megállapította, hogy a volt OTP ingatlanának (1641/15/A/2 hrsz.) hasznosításra történő meghirdetésére a 

Vianni Kft-től érkezett pályázat érvényes, a pályázatot elfogadta, és a pályázat alapján utasította a Polgármesteri Hivatalt 3 év 

határozott időre szóló, 1.600,- Ft./m2/hó + áfa összegű bérleti díjas szerződés előkészítésére. Felhatalmazott a fenti feltételeket 

tartalmazó szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 

224/2019.(X.27.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. október 27.-i alakuló képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

225/2019.(X.27.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztására szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek 

tagjává választotta Belány Róbert, Bondár Balázs és Muzslai Ádám képviselőket. 

. 

 

226, 228/2019.(X.27.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület fenti határozatban a polgármester javaslatára, titkos szavazással Vaderna Tamást társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré választotta. 

A képviselő-testület Vaderna Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a alapján 209.405 Ft-ban, költségtérítését 31.410 Ft-ban 

állapította meg. 

Vaderna Tamás letette esküjét. 

A kapcsolódó munkaügyi feladatokat elvégeztük. 

 

 

227/2019.(X.27.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban Sinkovicz Zoltán polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján 598.300 Ft-ban, költségtérítését 89.745 Ft-ban állapította meg.  

 

A kapcsolódó munkaügyi feladatokat elvégeztük. 

 

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 Bánki Donát Szakképző felújított tanműhelyének és a napelem park ünnepélyes átadásán; 

 

b/ Lezajlott a nagysikerű Ászár-Kisbér Póni Fogathajtó Világbajnokság; 

 

c/ Részt vett a Kisbéri autóbusz átépítésének bejelentéséről szóló sajtótájékoztatón, mely munkálatok elkezdődtek. Részletesen 

tájékoztatta a képviselőket a munkálatok alatti áthelyezett buszközlekedésről, melyről a lakosságot is tájékoztatják; 

 

d/ Részt vet az idei Terményáldás ünnepségen, ahol beszédet mondott; 

 

e/ Részt vett a hántai és kisbéri idősek napi ünnepségen, ahol köszöntötte a legidősebb hölgyet és urat; 

 

f/ Részt vett az Ászáron megtartott Utánpótlás Súlyemelő Országos Bajnokságon, ahol díjakat adott át; 

 

g/ Részt vett az Aradi Vértanúk és az október 23-i megemlékező ünnepségeken; 

 

h/ Részt vett a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központban, és az Őszi Napfény Idősek Otthonában 

megtartott, a Szociális Munka Napja alkalmából megtartott ünnepségeken, ahol átadta a testület által odaítélt jutalmakat 

 

i/ Részt vett a WAMK-ban megtartott járási állásbörzén; 

 

j/ Részt vett az I. Perczel Mór napon, ahol koszorút helyezett el a kopjafánál; 

 

k/ Részt vett a Batthyány kastélynál elhelyezett emléktábla koszorúzásán. 

  

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
  

2. Napirendi pont :  Kisbér Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet. 

Bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak megválasztása, eskütétele. 

 

      A testület egyhangúlag elfogadta Kisbér Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely jelen beszámoló 

külön mellékleteként olvasható. 

 

A testület az alábbi bizottsági elnököket, képviselő, és nem képviselő (külsős) tagokat választotta meg :  

 

A Pénzügyi Bizottság elnökének Hófer Jenőt,  

a bizottság képviselő tagjainak: Andrási Tamást, Belány Róbertet, Bondár Balázst,  

míg a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjainak: Horváth Anitát, Dr. Tamtom Pétert. 

 
A Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság elnökének Andrási Tamást,  

a bizottság képviselő tagjainak: Belány Róbertet, Bondár Balázst, Hófer Jenőt, Spiegelhalter Ákost,  

míg a Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjainak: Ferenczi Józsefet, Skrihár Józsefet, 

Szabó Ferencet, Tarr-Pintér Dániel Róbertet.  

 

A Szociális, Kulturális, Ifjúsági, Egyházügyi Bizottság elnökének Varga Melindát,  



a bizottság képviselő tagjainak: Andrási Tamást, Belány Róbertet, Bondár Balázst, Hófer Jenőt, Muzslai Ádámot,  

míg a Szociális, Kulturális, Ifjúsági, Egyházügyi Bizottság nem képviselő tagjainak: Horváth Lászlónét, Kemény Péter 

Gyulánét,Pintér Mátyásnét, Dr. Szarvas Annamáriát, Tógyer Józsefnét. 

 

A Hánta Bizottság elnökének Spiegelhalter Ákost,  

a bizottság képviselő tagjainak: Muzslai Ádámot, Varga Melindát,  

míg a Hánta Bizottság nem képviselő tagjainak: Pulai Miklóst, Szakál Csabát.  

 

A bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet szerinti tiszteletdíja tervezeten felüli 

költségvetési fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

3. Napirendi pont : Beszámoló a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évéről. 

A testület egyhangúlag elfogadta a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évéről készült beszámolót, 

egyben köszönetét fejezte ki az óvoda vezetőjének és az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájukért.  

A beszámoló jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

4. Napirendi pont :  Háziorvosok költségeinek önkormányzati támogatása. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a területi ellátási kötelezettség alapján tevékenykedő háziorvosoknak és 

fogorvosoknak a Batthyány Kázmér Szakkórházban lévő rendelői költségeihez a Szakkórház által készített kimutatásban 

takarítás (közlekedő) és épületek, telephelyek költsége soron szerepeltetett összegek viselésének vállalásával hozzájárul. 

A költségek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja 2019. november 1. 

napjától, míg a 2020-as évben a költségvetésben tervezni rendeli el.  

Felhatalmazza a város polgármesterét a fentiek szerinti megállapodások megkötésére az érintett háziorvosokkal, fogorvosokkal. 

 

5. Napirendi pont : Fogorvosi ellátás biztosítása érdekében tett intézkedések. 

Együttműködési megállapodás Bakonysárkány és Bársonyos községek önkormányzataival. 

 

Dr. Imre Barna fogszakorvos 2019. október 31-én nyugdíjba ment. Praxisjogát értékesíteni nem tudta, így 2019. november 1-től 

Kisbér Város Önkormányzata kötelezően ellátandó feladatává vált a megüresedett körzetben a fogorvosi ellátás biztosítása. Ez 

a körzet, a Kisbér 3. számú körzet, amely Kisbér lakosságának egy részét, továbbá Bársonyos, Bakonysárkány települések 

lakosságát érinti. 

Mivel az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatává vált a fogorvosi ellátás, így a működési engedély jogosultja is az 

Önkormányzat lett, és ő veszi igénybe a NEAK finanszírozását is. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a város polgármesterét a Kisbér, Iskola u. 11. szám alatti rendelő 

bérletére a szerződés megkötésére a Batthyány Kázmér Szakkórházzal, a rendelő berendezésének használatára a bérleti 

szerződés megkötésére Dr. Imre Barnával 100.000 Ft/hó díjon, melyek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 

általános tartaléka terhére biztosítja.  

 

Biztosítja továbbá a fogorvosi ellátás folyamatos biztosításához szükséges személyi és dologi kiadások fedezetét az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére, mely kiadásokat a NEAK finanszírozás rendelkezésre 

állásáig a város polgármestere jogosult vállalni. 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét a további 15 óra fogorvosi ellátás biztosítása érdekében további tárgyalások folytatására 

és kötelezettségvállalások megtételére.  

 

Felhatalmazza továbbá a város polgármesterét, hogy a 3. számú fogorvosi körzet ellátási területéhez tartozó Bársonyos és 

Bakonysárkány Községek Önkormányzataival kössön szerződést a körzet költségeinek NEAK-finanszírozásból nem fedezhető 

részének lakosságarányos viselésére.  

 

6. Napirendi pont :  Együttműködési megállapodás Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodását felülvizsgálta, azt a továbbiakban is fenntartja azzal, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvénynek a 

nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat együttműködésére vonatkozó rendelkezései között előírt, a települési 

önkormányzat által ellátandó hivatali feladatok ellátására heti 8 óra időtartamot határoz meg, melynek időtartama pontos 

kijelölését Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatától kéri. 

 

7. Napirendi pont :  Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kérelmei. 

 

A Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kérelmei kapcsán a testület egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta : 

 a helyiséghasználati kérelmet ismételten elutasítja azzal, hogy ezen irányú kérelemmel forráshiány miatt a 

későbbiekben nem kíván foglalkozni; 



 a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére biztosított helyiség bútorzatát, irodai eszközeit jelenleg nem 

áll módjában lecserélni. Amint lehetőség nyílik rá, utasítja a Polgármesteri Hivatalt annak elvégzésére; 

 irodai asszisztensi és takarító személyzet biztosítását nem támogatja, a meglévő létszámkeret növeléséhez ne járul 

hozzá; 

 a Véncser dűlő és Újszőlő utcákból autóbusz járat indítását nem támogatja, javasolja, hogy a gyermekek a 

vasútállomásnál megálló, menetrend szerint közlekedő járatokat vegyék igénybe a diákbérlet nyújtotta kedvezménnyel; 

 a Véncser dűlőben és az Újszőlő utcában játszótér kialakítását önerőből nem tudja vállalni anyagi fedezet hiányában és 

utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy játszótér kialakítására pályázati forrást keressen; 

 a Véncser dűlő és Újszőlő utca úthálózatának felújítását anyagi fedezet hiányában jelenleg nem tudja elvégezni. 

Kezdeményezi, hogy a KVRNÖ vállaljon aktív részvételt az Újszőlő utca út részének jogi státuszának rendezésében 

azzal, hogy az érintett ingatlantulajdonosokkal felveszi a kapcsolatot és az érintett ingatlanrészek önkormányzati 

tulajdonba adásához szükséges nyilatkozatokat begyűjti; 

 a Kisbér, Deák F. u. 71. szám alatti önkormányzati bérlakás KVRNÖ általi felújítását támogatja azzal, hogy az 

elvégzendő munkákról a képviselő-testületet előre tájékoztatni szükséges;  

 a 1,5 millió Ft-os támogatási kérelmet anyagi forrás hiányában elutasítja.  

 a KVRNÖ által indítandó közmunka programhoz a kért 30 %-os önrész átvállalását nem támogatja/támogatja, azzal, 

hogy a város polgármestere akkor írhat alá szerződést, ha a közmunka program támogatásának és teljesülésének 

feltételei a támogatóval történt egyeztetés alapján biztosítottak. A közfoglalkoztatás támogatása esetén a KVRNÖ 
részére egyéb pénzösszegű támogatást nem tud nyújtani; 

 a KVRNÖ által megvalósítani tervezett célok és programok eléréséhez, megvalósításához kitartást és sok sikert kíván 

és az önkormányzat részéről az együttműködési megállapodás megkötését támogatja. 
 

8. Napirendi pont :  Bölcsőde – elektromos hálózat fejlesztése. 

 

A bölcsődei intézmény létrehozását célzó projektünk építési szakasza abba a stádiumba ért, hogy foglalkozni kell az elektromos 

hálózat meglévő teljesítményének a jövőben szükséges szintre történő bővítésével. Ennek megfelelően a kivitelező benyújtotta 

az E.On felé a bölcsőde villamos terveit, amely alapján a Szolgáltató elkészítette az árajánlatát a hálózat bővítésére. 

Az elektromos hálózat jelenlegi teljesítménye 10A, az épület felújítását követően viszont 189 A-re lesz szükség. A csatlakozás 

32 A-ig ingyenes, így 157 A-es bővítéssel kalkulált a Szolgáltató. A csatlakozási díj amperenként 3.600 Ft + ÁFA, így a 

hálózatfejlesztés csatlakozási díja összesen: nettó 565.200 Ft. + ÁFA (27%) = bruttó 717.804 Ft. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a bölcsődei intézmény létrehozása érdekében elfogadja az E.ON Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt. br. 717.804 Ft-os hálózatfejlesztési ajánlatát. A fejlesztéshez szükséges forrást, br. 717.804 Ft-ot a 2019. évi 

költségvetés Beruházási Alapjának terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az intézmény energiaigényének felülvizsgálatára szakemberekkel egyeztessen, 

továbbá, hogy az egyeztetések eredménye alapján a Hálózathasználati szerződést, illetve a Hálózati csatlakozási szerződést 

 

9. Napirendi pont : 2020. évi belső ellenőrzési terv. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2020 évi belső ellenőrzési tervet megismerte, és azt elfogadta, amely jelen 

beszámoló külön mellékleteként olvasható. 
 

10. Napirendi pont :  Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi munkaterve. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi munkatervét, amely jelen beszámoló végén az 1. 

számú mellékletben olvasható. 
 

11. Napirendi pont : Kisbéri Városigazgatóság létszámigénye. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Városigazgatóság intézménynél 1 fő zöldterület gondozó létszámot engedélyez 

2019. november 15-től. A létszámnövekedés pénzügyi fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

 

12. Napirendi pont : Fakivágás – Szent János tér. 

 

Nedasovszky Ferenc, Kisbér, Szent János tér 1. szám alatti lakos a háza melletti két darab platánfa kivágását kérte, mert azok 

vészesen dőlnek a háza irányába.  

A helyszínen kint járva, a lakó segítségével beazonosításra kerültek a fák. A fák nem egyenesen nőttek, a ház felé kissé meg 

vannak dőlve, az egyik törzsén odvasodás nyomai láthatók. A bejárás során a közvetlen életveszélyt nem tudtuk megállapítani, 
ezért szakértői segítséget kértünk a Vértesi Erdészet Zrt-től. 

Laki Balázs igazgató a fák megtekintése után az odvas fa kivágását, illetve csonkolását javasolta, mert nagy szélsebességgel 

járó vihar a fát a korhadt részen derékba törheti.  

A másik fa véleménye szerint nem jelent veszélyt, azonban az állapotának pontos meghatározásához Pressler-fúróval történő 

fatest feltárást javasol.  



Véleményében „biztonságos” megoldásként mind a két fa kivágását javasolja.  

A fák kivágására ajánlatokat a korábbi fakivágásokkal megbízott Balom Asztalos és Üvegező Bt-től kértünk, akik nettó 

84.600,- Ft. + áfa összegen vállalnák a feladat ellátását (fát ágakkal együtt elvinnék, tuskót bent hagynák, rendezett környezetet 

hagynának vissza, egy fa esetén az ár feleződik). 

 

Utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot a kivágott fák pótlására. 

 

13. Napirendi pont : Ingatlan felújítás. 

 

Nemcsek Vince, Kisbér Deák F. u. 6/a. szám alatti lakos felajánlotta az ingatlana kerti részét az óvoda udvarának bővítéséhez.  

A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című, TOP-1.4.1-19 azonosító számú projekt keretében önkormányzatunk 

pályázott bölcsőde építésére, mely az óvoda Deák Ferenc utcai telkek irányában elhelyezkedő épület mögött kerül felépítésre. 

Az építkezés következtében az udvar nagysága 576,29 m2-rel + 619,11 m2 elkülönített udvar fog csökkeni. Az intézmény 

vezetője az óvoda udvarának bővítését a bölcsőde felépítése esetén támogatja.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Nemcsek András és Nemcsek György kisbéri 1542/1 hrsz. alatti ingatanának a 

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde telkével határos részének felajánlását elfogadja és felhatalmazza a város 

polgármesterét az ingatlanrész adásvételéhez szükséges változási vázrajzok és vagyonérték becslés elkészíttetésével, és a 

vagyonérték becslés ismeretében kíván vételi ajánlatot tenni az ingatlanrészre. 

 

14. Napirendi pont : Lovarda – istálló állapota. 

 

A vagyonkezelésünkben lévő Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Lovarda, Istálló és mellette álló fel nem újított 

épületszárny hasznosítására 2013 novemberétől a nevét és tulajdonosait váltó, jelenleg Kisbér Lovarda Kft-vel voltunk 

szerződésben. A szerződést a képviselő-testület a 183/2019. (VIII.29.) KÖVKt. határozatával mondta fel. A szerződés 

megszűnésével az ingatlanok visszavételéről 2019. október 21-én készített a hivatal állapot felvételi jegyzőkönyvet.  

Több olyan tétel is szerepel az összevetésben, mely azonnali megoldást kíván. A Kft-vel kötött szerződés ugyan tartalmazta az 

állagmegóvást és a rendezett állapotban történő visszaadást, azonban erre nem került sor. A szerződés továbbá rögzítette azt is, 

ha a rendbetételéről/javításáról nem gondoskodnak, úgy a munkát a költségükre elvégeztethetjük. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes 

Lovarda, Istálló és mellette álló fel nem újított épületszárny hasznosítása során keletkezett hibák, sérülések helyreállítására 

kérjen be ajánlatokat és felhatalmazza a város polgármesterét a Kisbér Lovarda Kft.-vel a helyreállítások kapcsán egyeztetés 

lefolytatására. Amennyiben a Kft. a javításokat elvégzését nem vállalja vagy nem végzi el 30 napon belül, felhatalmazza a 

város polgármesterét a feladat megrendelésére és utasítja a Polgármesteri Hivatalt a javítás költségeinek a Kft-re történő 

ráterhelésére. 

 

15. Napirendi pont : Széchenyi utcai buszöböl. 

 
A képviselő-testület 115/2018. (V.11.) KVÖKt. határozata alapján megrendelésre került a Széchenyi utcában, a Drat Kft. és a 

Sport Büfé előtt található autóbuszmegállók áthelyezésének és a Bakonyból a településre beérve forgalomcsillapító bejárati 

kapu kialakításának engedélyezési terve. A forgalomcsillapító bejárati kapu tervei és engedélyei rendelkezésünkre állnak, forrás 

biztosítása esetén indulhat a beruházás. A buszmegállópár áthelyezése kapcsán a tervek az 54/2019. (III.8.) KVÖKt. 

határozattal lettek jóváhagyva (az engedélyt megkaptuk) és felhatalmazásra került a Polgármester Úr az öbölépítéshez 

szükséges idegen tulajdonban lévő ingatlanrészek tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó eljárások lefolytatására (az 

ingatlantulajdonosok megkeresésre kerültek), valamint a rendezési terv felülvizsgálati eljárás során az öbölkialakításhoz 

szükséges módosítások elvégzésére (a rendezési terv módosítás része lett). 

Az érintett ingatlantulajdonosok közül Kovács Pál, a kisbéri 1830/9 hrsz. alatti ingatlan (a Kishomok utca Széchenyi utca felöli 

lehajtója mellett, az önkormányzat tulajdonában lévő 1830/5 hrsz. mellett található) tulajdonosa a buszöböl építéséhez 

szükséges teleknagyságot meghaladó (a két érintett ingatlanból összesen 25 m2-re van szükségünk), kb. 400 m2 nagyságú 

ingatlanrészt ajánlott fel megvételre. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Kovács Pál kisbéri 1830/9 hrsz. alatti ingatlanának csak az autóbuszöböl 

áthelyezéssel érintett részét kívánja megvásárolni. 
Abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos hajlandó azt eladni, utasítja a város polgármesterét az ingatlanmegosztáshoz 

szükséges változási vázrajz és értékbecslés elkészíttetésére. 

Amennyiben az ingatlantulajdonos által kélt összeg megegyezik vagy alatta marad az értékbecslésben szereplő összegnek, 

felhatalmazza a város polgármesterét Kovács Pállal az adásvételi szerződés aláírására. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vértesi Erdészeti Zrt. véleménye alapján a Kisbér, Szent János tér 1. szám alatti 

ingatlan mellett található 2 db platánfa közül az odvas fa kivágását megrendeli a Balom Asztalos és Üvegező Bt.-től az ajánlata 

alapján nettó 42.300,- Ft. + áfa összegen. 



Amennyiben az értékbecslésben szereplő összeg alatta marad a Kovács Pál által kért összegnek, felhatalmazza a város 

polgármesterét az értékbecslésben szereplő összegen történő vételi ajánlat megtételére és annak elfogadása esetén az adásvételi 

szerződés megkötésére. 

 

16. Napirendi pont : Járdafelújítási kérelem – Vásár tér utca. 

 

A Kisbér, Vásártér u.  17. szám alatt lakó Imrő Dezső szóban jelezte, hogy az ingatlan előtt a járda megsüllyedt és kéri annak 

helyreállítását. Elmondta, hogy esőzések alkalmával a járda süllyedésében a csapadék nem áll meg, a járda alatt húzódik a 

szennyvízbekötése és a járda mellett akna található.  

A helyszínt megtekintve a járda összetöredezését és süllyedését a hivatal is megállapította és kérta az Északdunántúli Vízmű 

Zrt-t, hogy vizsgálja meg az aknája állapotát és a bekötő vezetéket, nincs-e rajta törés. A Vízmű kamerás vizsgálatot végzett, 

hibát a rendszerében nem talált, tehát továbbra is kérdés, hogy a csapadékvíz hová húzódik le.  

A település járdahálózata több helyütt hasonló állapotban van, mint a bejelentő előtt, a képviselő-testület rendszerint találkozik 

hasonló kérdéssel.  

A járda felújítására a 2019 évi költségvetésben fedezet nincs, a járda és útfelújításra elkülönített keretet a nyári útfelújításokkal 

kimerítettük.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy anyagi fedezet hiányában a Vásártér utca 17. szám előtti járda javítását nem tudja 

elvégeztetni. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő évek út- és járdafelújításai tervezésénél az adott járdaszakasz 

javítását. 

 

17. Napirendi pont : Időskorúak települési támogatása. 

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 21/A 

§ szerint: „Kisbér Város Önkormányzata időskorúak települési támogatása címen hivatalból egyszeri természetbeni támogatást 

nyújt 5.000 Ft értékű ajándékcsomag formájában az adott év december 31 napjáig 70. életévüket betöltött kisbéri állandó 

lakóhellyel rendelkező lakosok számára minden év decemberében.” 

 

2018. évben erre a támogatási formára 3.092 E Ft-ot költött Önkormányzatunk. 

2019. évi költségvetésünkben – a rendszeres segélyeket figyelembe véve – megközelítőleg 2.600 E Ft maradvány van. Ez az 

összeg azonban nem fedezi a december hónapban felmerülő rendkívüli segélyek, tűzifa igények, valamint az időskorúak 

támogatásának várható költségét. 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

18. Napirendi pont : Rendkívüli időjárás esetén szükséges intézkedések - tűzifa vásárlás. 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy fenti keret terhére — a 2020. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban a 

hideg okozta veszélyhelyzet elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

19. Napirendi pont : Egyebek. 

 

a/ Termőföld haszonbérlet – pályázati felhívás : Az önkormányzat tulajdonában lévő, haszonbérlővel nem rendelkező vagy 

az idén lejáró haszonbérleti szerződéssel érintett ingatlanokat pályázati felhívással szeretné az önkormányzat hasznosításra 

meghirdetni. Haszonbérleti díjként minimálisan 40.000,- Ft./ha/év összeget várnának, mely összeg alatti pályázatokat 

érvénytelennek tekintenének.  

A termőföldek esetében a hasznosításnak szigorú szabályai vannak, a haszonbérletre a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény és a Polgári Törvénykönyv előírásainak betartása mellett kerülhet sor.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a hasznosítóval nem rendelkező és az idei évben 

megszűnő haszonbérlettel rendelkező ingatlanokat hirdesse meg a hasznosításra 40.000,-/ha/év haszonbérleti díjért, 2021. 

szeptember 30-ig terjedő időtartamra. 

 

b/ Iskolalovagoltatási kérelem : Az évekkel ezelőtt megkezdett, nagy sikerrel folyó „Mindenki lovagol Kisbéren” képzési 

programot, mely az általános iskola 4. évfolyamos diákjai részére biztosít térítésmentes lovaglási lehetőséget, 2019 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2019 évi általános tartalék terhére 2 millió Ft pénzügyi fedezetet biztosít az 

önkormányzat 3/2015.(11.13.) önkormányzati rendelet szerinti 2019 évi támogatásokra. 

Az előző évi pozitív tapasztalat, a kialakult jó kapcsolat alapján a SPAR Magyarország Kft.-t bízza meg a támogatásként 

átadásra kerülő csomagok összeállításával. 

 A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 2 millió Ft pénzügyi fedezet biztosítását rendeli el a rendkívüli hideg időben 

szükséges intézkedések megtétele érdekében, mely összeget a 2020. évi költségvetés összeállítása során tervezze be a 

Polgármesteri Hivatal. 



novemberétől a 213/2019. (IX.13.) KVÖKt. határozata alapján Szeder Tamás látja el. A megbízási szerződés alapján Lovas 

alapképzésre legfeljebb havi bruttó 200.000, forintot, Lovas sportképzés tárgyában legfeljebb havi bruttó 50.000, forintot fizet 

az önkormányzat az iskola által leigazolt órák alapján. A lovagoltatás a Magyar Királyi Lovarda épületében és a külső homokos 

pályán zajlik, a lovagoltatásban részt vevő lovak pedig az Istálló épületben kerültek elhelyezésre. A programra az idei évben 19 

diák jelentkezett, az elméleti oktatásuk a héten elkezdődött, a gyakorlati képzéshez szükséges védőfelszereléseket (kobak, 

gerincvédő mellény) megrendelték.  

 

Szeder Úr mellékelt jelezte, hogy a korábbi években a programban részt vett gyerekek is jelentkeznének lovagolni és a 

negyedikesek is szívesen lovagolnának többet, mint amennyit a keret jelenleg lehetővé tesz, ezért kéri, hogy a havi 

keretösszeget 100-150.000,- Ft-tal emelje meg az önkormányzat. 

 

A programban résztvevő diákok, szüleik és a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános 

Iskolája tagintézmény vezetőjének megelégedettsége esetén nem zárkózik el attól, hogy a programban résztvevő gyerekek 

lovaglásra fordított óraszámának növeléséhez forrást biztosítson. Igény esetén az erre vonatkozó kérelmet a 2020. januári 

ülésén kívánja tárgyalni. 

 

20. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. 

Képviselői bejelentés nem volt. 

 

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

rendkívüli települési támogatások, Bursa Hungarica pályázatok elbírálása, polgármesteri szabadság rendezése, egyszeri 

díjazás). 

 

 

1. számú melléklet. 
 

 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évi munkaterve 
 

2020. január hó: 

 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

  Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság munkacsoport 2019. évi munkájáról. 

 Előadó: Csótár Zoltán csoportvezető 

 

3) Közterület használati díjak felülvizsgálata. 

 Előadó: Képviselő-testület bizottságai 

 

4) Együttműködési megállapodások felülvizsgálata. 

 Előadó: Dr. Dörnyei Vendel jegyző   
 

2020. február hó 

 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése. (rendelet-tervezet) 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

3) Önkormányzati lakások és önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata. 

 Előadó: Képviselő-testület bizottságai 

 

4)   Beszámoló a 2019. évi adóügyi feladatok ellátásáról. 

 Előadó: Dr. Dörnyei Vendel jegyző 

 

2020. március hó 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kívánja a „Mindenki lovagol Kisbéren” képzési programra elkülönített,   

maximum havi 250.000,- Ft-ot megemelni, és a képzési programban résztvevők körét bővíteni. A lehetőséget továbbra is csak a 

Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája 4. évfolyamos diákjai részére 

biztosítja térítésmentesen. 



1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2020. évi kulturális rendezvényterve. 

 Előadó: Takács József igazgató 

 

3) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

4)  Beszámoló az Őszi Napfény Idősek Otthona 2019. évi munkájáról. 

 Előadó: Szarvas Szilveszter igazgató 
 

2020. április hó 

 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2) Beszámoló a Kisbéri Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről. 

 Előadó: dr. Szalay Péter c.r. alezredes, kapitányságvezető 

 

3)  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról. 

 Előadó: Dr. Dörnyei Vendel jegyző 

 

2020. május hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtása. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 
 

3)  Beszámoló a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi munkájáról.  

 Előadó: Finta János intézményvezető 

 

2020. június hó: 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 
 

2)   ÉDV Zrt. beszámolója. 

Előadó: ÉDV Zrt. 
 

2020. szeptember hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)   Gördülő Fejlesztési Terv. 

 Előadó: ÉDV Zrt. 
 

2020. október hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Beszámoló a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda 2019/2020. nevelési évről. 

 Előadó: Csőréné Ladányi Edit intézményvezető 

 

3)  Vízkárelhárítási terv aktualizálása. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 
 

2020. november hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 



 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi munkaterve. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2020. december hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

Kisbér, 2019. november 15 

Sinkovicz Zoltán 

polgármester 

 

 


