
Beszámoló a 2019. április 12.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette három 

képviselő (Spiegelhalter Ákos, dr. Szinyi Károly,Vida Zsuzsanna) 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. 

 
29/2019.(II.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban visszavonta az „Első a család - Az Átmeneti Otthon korszerűsítése Kisbéren” című, EFOP-

2.2.3-17-2017-00044 azonosító számú támogatási kérelemét, mivel a szükséges önerő összegét nem tudja biztosítani. 

A képviselő-testület döntéséről a pályázat kiíróját tájékoztattuk, aki tájékoztatása szerint 

tudomásul vette azt. 
 

31/2019.(II.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület meghosszabbította a Batthyány Kázmér Szakkórházzal a háziorvosi ügyeleti szolgálat működésére 

vonatkozó megbízási szerződést a 2019. április 1. - 2020. december 31. közötti időszakra. A képviselő-testület elrendelte, hogy az 

előterjesztés mellékletében szereplő lakosságszám alapján 800 Ft/fő/év térítési díj kerüljön beépítésre Kisbér Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetésébe, valamint utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy ugyanezen összeget 2020. évi költségvetésben is 

tervezze teljes évre. Felhatalmazott a megbízási szerződés aláírására. 
 

A megbízási szerződést aláírtam, a 2019. évi költségvetés tervezése során az emelt 

összegű térítési díj került figyelembe vételre. 
 

27/2018.(II.9.), 37/2019.(II.8.) KVÖKt. határozatok: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta az 1071 hrsz.-ú közterület, Járási Hivatal előtti zöldfelületére és park kialakítására 

vonatkozó módosított tervet. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a módosított terv engedélyezési eljárásának lefolytatására a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Műemlékvédelmi Hivatal irányába. Felhatalmazott a szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület elfogadta Majer Gábor egyéni vállalkozó (2870 Kisbér, Desseő Gy. u. 15.) bruttó 20.554.129,- Ft ajánlatát az 

1071 hrsz.-ú közterület zöldfelületrendezésére, valamint egy automata öntözőrendszer telepítésére adott ajánlatát, melyben az 

anyagköltség nettó 635.480,- Ft + ÁFA, a telepítés munkadíja nettó 300.000,- Ft + ÁFA. A zöldfelületrendezéshez és az automata 

öntözőrendszer kialakításához szükséges forrást a Beruházási Tervből, illetve az Önkormányzat 2019. évi költségvetése Beruházási 

Alapja terhére biztosította. Felhatalmazott a szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
  

Az MNV Zrt. által jóváhagyott módosított Beruházási Tervben szereplő munkálatok 

elvégzését a kiválasztott vállalkozó megkezdte. 
 

46/2019.(III.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. március 8.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 
 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

47/2019.(III.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület 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. 

56/2019.(III.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a város peremterületein egyre több helyen észlelhető illegális hulladékelhelyezés 

megakadályozása érdekében készült ütemtervet az előterjesztés szerint elfogadta. A kisbéri alsó temető mögötti területeken illegálisan 

elhelyezett kommunális és veszélyes hulladék (gumi, hűtő), valamint építési törmelék elszállítására elfogadja az Oroszlányi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. nettó 76.000 Ft + Áfa/10 m3 konténer elszállítására, kiürítésére adott ajánlatát. Az elszállítás 

költségeinek fedezetére 1 millió Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 

Az elhelyezett hulladékok közül a gumik a hulladékudvarba kerültek kiszállításra. A 

bútorok elszállítását követően a kihelyezett konténerek egy szervezett 

hulladékgyűjtési akció keretében kerültek megtöltésre. A Polgármesteri Hivatal 

elkezdte a hulladékszállítási szerződések felülvizsgálatát, a lakosság azon része, aki 

eddig nem vette igénybe a kötelező közszolgáltatást, felszólításra, majd az önkéntes 

teljesítés elmaradása esetén kötelezésre kerül. 
 

64/2018.(III.9.), 57/2019.(III.8.) KVÖKt. határozatok: 

A képviselő-testület fenti határozatokban elfogadta a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár módosító és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően és felkérte Kisbér Város Jegyzőjét a 

módosító és alapító okirat megküldésére a Magyar Államkincstár Komárom – Esztergom Megyei Igazgatósága részére. 

Az alapító és módosító okiratok az illetékes Államkincstárnak megküldésre kerültek, a 

módosítások a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre kerültek. 

58/2019.(III.8.) KVÖKt. határozat: 



E határozatban a képviselő-testület a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról – a nyári karbantartási, felújítási 

munkálatok elvégzése céljából – az intézményvezető által megadott időpontoknak megfelelően dönt az alábbiak szerint és kérte az 

intézmény vezetőjét, hogy a nyári zárva tartásról a szokásos módon értesítse az érintetteket. 

Kisbér:  2019. július 1. – 2019. július 26. (4 hét), ez idő alatt az óvoda zárva lesz. 

Nyitás: 2019. július 29. 

2019. július 1. -12. napja között a hántai csoport fogadja igény szerint a kisbéri gyerekeket. 

Hánta:  2019. július 15. – 2019. augusztus 9. (4 hét), ez idő alatt az óvoda zárva lesz. 

  Nyitás: 2019. augusztus 12. 

2019. július 29 – 2019. augusztus 9. napja között a kisbéri óvoda fogadja igény szerint a hántai gyerekeket.  

 

A képviselő-testület döntéséről az intézmény vezetőjét tájékoztattuk. 
 

59/2019.(III.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban nem kívánt részt venni a babamama Csomag Családbartá Programban. 
  

A képviselő-testület döntéséről a BM Marketing Kft. ügyvezetőjét tájékoztattuk. 
 

65/2019.(III.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2870 Kisbér, Batthyány tér 4/D 1/1 szám alatti bérlakás lakásbérleti szerződését 1 évre, 2019. 

április 01-től - 2020. március 31-ig meghosszabbította, a 2870 Kisbér, Deák F. u. 71. szám alatti bérlakás lakásbérleti szerződését 

2019. április 01-től - 2019. szeptember 30-ig meghosszabbította, abban az esetben, ha bérlő fennálló hátralékát 2019. március 31. 

napjáig rendezi. 

A Batthyány téri bérlakás esetében a szerződés meghosszabbításra került. 

A Deák Ferenc utcai bérlakás esetében bérlő kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 

mely a 2019. április 12.-i ülésre beterjesztésre került. 
 

67/2019.(III.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a Magyarország Kormánya 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatával Kisbér Város Önkormányzata 

feladatainak támogatása alcímen a belvárosi városközpont revitalizációjának támogatására biztosított 1 025 000 000 forintos 

támogatás eredményes felhasználása érdekében a kisbéri Bakony Áruház ingatlanának megvásárlására vonatkozó vételi ajánlata 

megalapozásához ingatlanforgalmi értékbecslés beszerzését rendelte el. Felhatalmazott az értékbecslésre vonatkozó ajánlatok 

beszerzésére, és a legkedvezőbb, max. nettó 720.000 Ft összegű ajánlatot adó vállalkozótól az értékbecslés megrendelésére, és a 

vonatkozó szerződés megkötésére, amennyiben az értékbecslés díja a kormánytámogatás terhére elszámolható. Az értékbecslés 

díjának forrásaként a Magyarország Kormánya 1004/2019. (I.18.) Korm. határozatával biztosított kormánytámogatást jelölte meg, de 

azt az Önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére megelőlegezte. 
 

Az értékbecslés elkészült, ami alapján az előterjesztés a képviselő-testület 2019. április 

12.-i ülésére beterjesztésre került. 

 

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 KEM Katasztrófavédelem ülésén, ahol meghallgatták az elmúlt évi beszámolón, és a 2019 évi feladatok 

meghatározásán; 

 

b/ Megrendezésre került, és részt vett, a hagyományoknak megfelelően megtartott március 15-i ünnepségen; 

 

c/ Részt vett a WAMK-ban megtartott „A helyi identitás és kohézió erősítése” című konferencián; 

 

d/ Sajtótájékoztatót tartott Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszonnyal a napelem park területén, ahol ismertették a 

projekt részleteit; 

 

e/ Részt vett a Nemzetközi Roma Nap alkalmából a WAMK-ban tartott kiállítás megnyitóján; 

 

f/ Részt vett a KEM Kormányhivatalban egy egyeztető tárgyaláson, ahol a testület döntése értelmében megindított kisajátítási 

eljárások volt a tárgyalás témája 

  

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
  

2. Napirendi pont :  Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 

önkormányzati rendelet. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a rendeletet, amely jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 



3. Napirendi pont : Beszámoló a Kisbéri Rendőrkapitányság tevékenységéről. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a Kisbéri Rendőrkapitányság 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolót, amely jelen 

beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

4. Napirendi pont :  WAMK - SZMSZ. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a Wass Albert Művelődési Központ SZMSZ-t, amely jelen beszámoló külön mellékleteként 

olvasható. 

 

5. Napirendi pont : Komáromi Vízitársulat munkaterve. 

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi vízfolyások kezelését a Komáromi Vizitársulat végzi, akik ismertették a 2019 

évre tervezett munkák helyét és összegét: 

 

Kisbéri árok gépi és kézi kaszálása kétszer a téglagyár hullámlemez áteresze és a teniszpálya között: 

 bruttó 200.200,- Ft./alkalom   bruttó 400.400,- Ft. 

Kisbéri árok Szent János tér és Tatabánya-Pápa vasútvonal egyszeri gép és kézi kaszálás:  

  bruttó 167.200,- Ft. 
Török Bálint-ér kaszálás Tatabánya-Pápa vasútvonal alatt kétszer:   

     bruttó 73.700,- Ft./alakalom  bruttó 147.400,- Ft. 

Perczel Mór utca árokprofilozás, fordító akna és zárt vezetékszakasz és kapubejáró létesítése:  

  bruttó 568.960,- Ft. 

Köztársaság utcában akna helyreállítás: 

bruttó 73.660,- Ft. 
Patak utca vízrendezése: 

 bruttó 160.020,- Ft. 

Téglagyári úton akna létesítése: 

bruttó 508.508,- Ft. (nem tartalmazza közműegyeztetés és esetleges közműáthelyezés költségét) 

Összesen:         bruttó 2.026.148,- Ft.  

 
A munkálatok egy részének fedezete a költségvetésben szereplő 2 millió forintos keret, melyet a településen található felszíni 

vízfolyások fenntartására különítettek el. A hiányzó rész fedezete a költségvetésből biztosítható átcsoportosítással.  

 

A téglagyári úton létesítendő akna kialakítása miatt egyeztetett a hivatal a Vizitársulat elnökével. E tétel pontos költsége nem 

ismert, mert a közműegyeztetés és az esetleges közműáthelyezés költsége jelenleg nem ismert. Abban maradtak, hogy a munka 

megrendelése esetén elkezdik a feltárást és amint látszanak a további költségek, egyeztetnek arról, hogy azok viselését tudja-e 

vállalni az önkormányzat és folytassák-e tovább a munkát vagy fejezzék be. Utóbbi esetben az addig felmerült költségeiket kell 

csak megtérítenie az önkormányzatnak.. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Komáromi Vizitársulat 2019 évi munkatervét elfogadja azzal, hogy  

- a Téglagyári úton létesítendő akna kialakítása kapcsán a feltárások megkezdését támogatja és a kialakítás pontos 

költségeinek ismeretében kíván döntést hozni a munka elvégzéséről; 

 

- a munkatervben szereplő munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi fedezetet a költségvetésben elkülönített 2 millió 

forintos keret terhére biztosítsa, a hiányzó forrást pedig átcsoportosítással; 

 

- utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a munkatervben szereplő munkálatok elvégzésére a Komáromi Vizitársulattal 

kötendő szerződést készítse elő és felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés 

aláírására. 

 

6. Napirendi pont :  470 hrsz. (Fáy A. u.) alatti ingatlan használata. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő kisbéri 470 hrsz. alatti területre (1115 m2) 2012-ben kötöttünk területhasználati szerződést 

a néhai Talabér Lászlóval (Kisbér, Fáy A. u. 55.) az után, hogy a Talabér Úr által az ingatlan elbirtoklására indított pert az 

önkormányzat megnyerte. A szerződést 2013-ban 3 évvel meghosszabbítottuk, majd 2016 májusától Talabér Lászlónéval 

kötöttünk 3 évre szerződést, mely 2019. április 30-án lejár.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 

 

- a kisbéri 470 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanra Talabér Lászlónéval kötött területhasználati szerződést 

kezdeményezi meghosszabbítani 3 évvel, változatlan feltételek mellett; 

 



- utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződéshosszabbítás előkészítésére és felhatalmazza a 

város polgármesterét annak aláírására.  

 

7. Napirendi pont :  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, amely jelen 

beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kisbéri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. 

 

8. Napirendi pont :  2019. évi közbeszerzési terv. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők 

minden év elején összesített közbeszerzési terv készítésére kötelezettek. 

Önkormányzatunk ennek megfelelően az Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-vel együttműködve elkészítette a 2019. évi 

közbeszerzési tervet, amely jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervét, egyben felhatalmazta a 

polgármestert a közbeszerzési terv Kbt. 43. §-a, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 

(XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (4)-(5) bekezdése szerinti közzétételére. 

 

9. Napirendi pont :  Tanuszoda parkoló kialakítás. 

 

A képviselő-testület a 248/2018. (XI. 19.) KVÖKt. határozatában elfogadta a Via-Trita Kft. árajánlatát a tanuszoda és a 

sportcsarnok előtti parkolók engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére, amely már a végső stádiumban van. A tervező 

megküldte az általa véglegesnek gondolt helyszínrajzi kialakítást szíves véleményezésre.  

Időközben azonban a tőlük kapott értesítésből az is kiderült, hogy a parkoló átépítéséhez szükséges további közvilágítás 

kiépítése, mivel a kerékpárút megvilágításához tervezett nem lesz elegendő. Az elektromos szakági tervező az ehhez szükséges 

terveket br. 444.500 Ft-ért tudja elkészíteni. 

 

A testület egyhangúlag jóváhagyta  a Via-Trita Kft. által elkészített helyszínrajzi kialakítást, valamint megrendeli a 

közvilágítási rendszer bővítéséhez szükséges terveket br. 444.500 Ft összegben, melyet az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetése Beruházási Alapja terhére biztosít. Egyben felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés módosítására. 

 

A parkoló helyszínrajza jelen beszámoló mellékleteként megtekinthető. 

 

10. Napirendi pont : Kerékpárút közbeszerzés. 

 

Kisbér Város Önkormányzata „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú projektjének tervezési szakasza lezárult, 

a következő lépés a közbeszerzést végző cég kiválasztása. Ennek megfelelően Önkormányzatunk felkért ajánlattételre 3 

gazdasági szereplőt, melyek árajánlatait az alábbi táblázatban szemléltetjük: 

 

Név Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) 

Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda 1.950.000 526.500 2.476.500 

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 1.574.803 425.197 2.000.000 

Tahy Bálint e.ü. 2.200.000 594.000 2.794.000 

 

A pályázat költségvetésében br. 2,1 millió Ft van elkülönítve a közbeszerzési szakértő díjazására. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú, „Kisbér város települési 
kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projektje közbeszerzési feladatainak ellátása kapcsán elfogadja az Őszy Közbeszerzési 

Tanácsadó Kft. br. 2.000.000 Ft összegű árajánlatát, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

11. Napirendi pont :  Urnafal vásárlás. 

 

2019. március 29-én a hivatal árajánlatot kért be a kisbéri felső (téglagyári) temetőben lévő urnafalak bővítésére az előző 

urnafalak telepítését végző vállalkozótól (Góger Béla kőfaragó mester, 2900 Komárom, Mártírtok út 29.), mivel a 
Városigazgatóság tájékoztatása szerint ugyanolyan jellegű urnafalakra lesz szükség, mint korábban, mivel az alapot ehhez az 

urnafal típushoz alakították ki.  

2 db 6 fülkés urnafal, írástábla nélkül: nettó 330.000 Ft+Áfa. Szállítás és telepítés előre elkészített alapra továbbra is díjtalan. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kisbéri felső (téglagyári) temetőben lévő urnafalak bővítésére megrendel Góger 

Béla kőfaragó mestertől 2 db 6 Rilkés urnafalat, írástábla nélkül nettó 330.000 Ft + Áfa összeggel. 



A beszerzés fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 

 
Felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés aláírására. 

  

12. Napirendi pont : Beszámoló a 2018. évi adóügyi feladatok ellátásáról. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi adóügyi feladatainak teljesítéséről és az 

adóigazgatási feladatokról szóló beszámolót. 
 

Adónem 2018. évi eredeti 

költségvetési terv 

(E Ft) 

Költségvetési bevétel  

(E Ft) 

Teljesítés (%) 
 

Építményadó 63 000                  79 107 125,6 

Magánsz.komm.adója 28 000                  28 865 103,1 

Iparűzési adó            311 000                300 925 96,8 

Gépjárműadó              15 000                 16 768  111,8 

Talajterhelési díj                1 000                   1 527  152,7 

Idegenforg.adó                1 500                   2 461  164,1 

Pólék, bírság                1 000                        1 333   133,3 

Összesen:           420 500               430 986 102,5 

 

Építményadó:  

2018. évre adómérték emelés nem történt. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről értesítés 

formájában történt. 

Az adóalanyok száma 167 db. 

Magánszemélyek kommunális adója: 
2018. évre adómérték emelést nem hajtottunk végre. Az adómérték 14.000 Ft/év. Az adóalanyok tájékoztatása az éves 

adófizetési kötelezettségükről értesítés formájában történt. 

Az adózók száma 2039 db. Adóalanyok felderítése, illetve tisztázása folyamatos. 

Iparűzési adó: 

Az adómérték 2%. Az adótétel száma 667 db. A beérkezett bevallások feldolgozása megtörtént, a hiányzó bevallások pótlására 

történő felszólítás az adóévben folyamatos. 

Gépjárműadó: 
2018. évben 2038 db az adótétel. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről a jogszabályi előírásnak 

megfelelően határozat formájában történt. 

Az év folyamán a gépjármű állomány havi változásának feldolgozása folyamatosan megtörtént. 

Talajterhelési díj: 

2018. évben beérkezett bevallások száma 76 db. A talajterhelési díj mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX 

tv.-en alapul, mértéke 2018. évre vonatkozóan 1.800,- Ft/m3.  

 

Idegenforgalmi adó(tartózkodás után): 
Mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft/fő/éj 2018. évben. Adóalany tételszám 5 db. Az adóalanyok bevallási 

kötelezettségüket jellemzően határidőben teljesítik.  Az adónem aránya az összes adóbevételhez képest csekély.  

 

A 2018. évi adóigazgatási feladatok során összesen  8.602 db folyó évi adót megállapító határozat, fizetési meghagyás és 

értesítés került kiadásra. 59 db méltányossági kérelmet bíráltunk el. E mellett folyamatos az adóigazolások kiadása, adó-és 

értékbizonyítványok, vagyoni bizonyítványok kiállítása. Az adók módjára behajtandó köztartozások száma és összetétele 

továbbra is nagy terhet ró az adóhatóságra. 

 

Az adóbevételek teljesülése érdekében az adóhatóság 420 db fizetési felszólítást küldött ki, 67 db munkabér letiltás került 

foganatosításra, 33 db vállalkozó terhére lett hatósági átutalási megbízás benyújtva. 

 

Összességében megállapítható, hogy 2018. évben az adóbevételek jól teljesültek. A többlet-bevétel a sikeres adóhatósági 

eljárásoknak köszönhető. 
  

Az önkormányzati adóhatóságnak 2019. évben is fokozott figyelmet kell fordítania az adóhátralékok behajtására, illetve az 

adóalanyok felderítésére. 

 

13. Napirendi pont : A vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata. 

A testület egyhangúlag elfogadta a szabályzatot, amely jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 



 

14. Napirendi pont : Településfejlesztési Koncepció – Irányító Testület tagjainak kiválasztása. 

 

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 8-án megtárgyalta a város településrendezési eszközeinek 

módosításáról szóló előterjesztést.(50/2019.III.8.) KVÖKt.hat. ) 

Ebben és a KT ülésen szóban elhangzott tájékoztatás a település-fejlesztési koncepció (TfK) szükséges módosításáról, a 

módosítás jogszerű eljárásáról a 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet szerint. 

 

A településrendezési eszközök olyan mértékű módosítása várható, ami a település-szerkezet változását, a városi fejlesztési 

elképzelések átértékelését jelenti, szükségszerűen és a fent hivatkozott kormányrendelet előírásai szerint, együtt jár a 

településfejlesztési koncepció átgondolásával, módosításával. 

A koncepció készítési folyamata nem hasonlítható a rendezési eszközök tervezési módszeréhez. Ebben a közösségi részvétel 

adja meg a TfK legitimációját. Beleértve az Önkormányzat képviselőinek, a polgármesteri hivatal szakembereinek, a 

településen működő szakmai és az önkormányzati működtetésű intézmények szervezeteinek, a vállalkozásoknak, bizonyos 

személyi aktorainak részvételét. 

 

Az előbbiekben vázolt közösségi részvétel szervezeti működésére az alábbi a  javaslatunk. 

A közösségi-tervezés módszerének megfelelően a TfK teljes folyamatának koordináláshoz az ún. Irányító Testület (IT), a 

szervezési és szakmai javaslatok koordinálásához a polgármesteri hivatal szakembereiből álló Hivatali Munkacsoport, a 

szakértői-tervezői munka szervezéséhez – a főépítész irányításával – Szakértői Munkacsoport létrehozása a célszerű megoldás. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér város településfejlesztési koncepciója közösségi tervezési munkacsoportjai 

közül az Irányító Testületbe az alábbi személyeket kéri fel tagnak: 

 

- a Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság részéről a bizottság elnökét és Nádasi Attilát, 

- a Pénzügyi Bizottság részéről a bizottság elnökét és Kulacs Bélát, 

- a Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság részéről a bizottság elnökét és Kemény Péter Gyulánét, 

- a Hánta Bizottság részéről a bizottság elnökét. 
Felkéri az Irányító Testületet, hogy működésére vonatkozóan dolgozza ki szervezeti és működési szabályzatát. 

 

15. Napirendi pont : Tájékoztató – Névhasználat. 

 

Sinkovicz Zoltán tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat képviseletében hozzájárult, hogy a Kincsem Kisbéri 

Látványspot Egyesület (székhely: 2870. Kisbér, Kincsem utca 12.) használja a nevében a település nevét. 

 

A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. 

 

16. Napirendi pont : Egyebek. 

 

a/ Beszerzési szabályzat : A testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzat és intézményei beszerzési szabályzatát, amely 

jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

b/ Külterületi utak felújítására vonatkozó pályázat : 

 

Kisbér Város Önkormányzata 2017. február 6-án pályázatot nyújtott be külterületi helyi közutak (Kis szőlőhegyi út, Kisbér-

Hánta összekötő út; Hánta-Csárdai út) felújítására, illetve azok karbantartásához szükséges munkagép beszerzésére. A 

pályázatunkat a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a 2019. március 18-án kiállított Támogatói Okiratában támogatásra 

alkalmasnak ítélte. 

 

A projekt megvalósításához szükséges forrásigényt az alábbiakban szemléltetjük: 

 

Benyújtáskori: 
Projekt teljes költsége (Ft):  134.848.835 

Igényelt támogatás (Ft)  112.700.000 

Önerő - Saját forrás (Ft):  22.148.835 

 

Támogatói Okiratban rögzített: 
Projekt teljes költsége (Ft):  127.272.006 

Támogatás összege (Ft)  98.766.737 

Önerő - Saját forrás (Ft):  28.505.269 

 



Az Irányító Hatóság a munkagép beszerzésére vonatkozó támogatási igényünket elutasította, azonban a projektbe önerőként 

beszámításra került. 

 

Felvettük a kapcsolatot a KEM Területfejlesztési Kft.-vel, akik a feltett kérdéseinkre az alábbi válaszokat adták: 

 

- Azokat az útszakaszokat kell felújítani és abban a hosszban, melyeket a pályázati dokumentációban szerepeltettünk. Az 

ettől való eltérés a támogatási összeg csökkentését vonja maga után. 

- A pályázat benyújtásakor elbírálásra került a műszaki tervdokumentáció és költségvetés, amely alapján került 

megítélésre a támogatási összeg. A pályázatban rögzítettől eltérő technológia/műszaki megoldás alkalmazása a teljes 

támogatási összeg visszafizetését eredményezheti. 

- Egy változásbejelentő benyújtásával kérelmezhető, hogy támogatás hiányában a munkagép beszerzésétől tekintsen el 

az Irányító Hatóság – így csökkente a projekt összköltségét és az önerő mértékét -, ennek átfutási ideje és kimenetele 

azonban bizonytalan. 

 

További lényeges információ, hogy bár a támogatói okirat kiállításáig eltelt időre való tekintettel az Irányító Hatóság 6 

hónappal kitolta a mérföldkövek elérésének dátumát, az engedélyes tervek elkészítésének és a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának határideje így is csupán 2019. 07. 31., a kivitelezés 100%-os készültségi fokának elérése pedig 2020. 03. 30. 

lenne. 

A fent leírtakra, illetve az építési költségek nagymértékű emelkedésére való tekintettel kellett döntenie a testületnek. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy visszavonja a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra, „Külterületi útfejlesztés 

Kisbéren” címmel benyújtott, 1826778681 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmét, mivel a szükséges önerő 

összegét nem tudja biztosítani. 

 

c/ Pályázat – Kormányzati feladatellátástszolgáló fejlesztések támogatása : 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elrendeli pályázat benyújtását az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” című pályázati kiírás „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcélja kapcsán. 

A képviselő-testület a pályázat önerejét az önkormányzat 2019. évi költségvetése Pályázati Alapja terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a pályázat előkészítésére, a benyújtáshoz szükséges intézkedések megtételére. 

 

17. Napirendi pont : Képviselői bejelentések : 

 

Hófer Jenő :   

- A Fehérvári utcában lakók aggódnak a híd állapotáért, mert a tiltás ellenére az erdészeti tehergépkocsik továbbra is 

áthajtanak rajta. 

- A Zrinyi utcaiak kérését tolmácsolta, akik az utcájukból való kihajtás miatt panaszkodtak, mivel a parkoló autók 

zavarják őket a biztonságos kihajtásban. 

 

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

jutalmazás – Rendőr Nap, Szent Flórián Nap; „Fő-tér” – ingatlanvásárlás, templom felújítás, lószobor; méltatlansági eljárás). 

 

 

 

 

 
 


