
Beszámoló a 2020. január 17.-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. 

 

38/2019.(II.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban 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 revitalizációra vonatkozó koncepció véglegesítésére 

irányuló egyeztetéseken történő részvételre, és a kidolgozásra kerülő koncepció megvalósításához szükséges valamennyi 

engedélyezési és kiviteli tervezési, és engedélyeztetési feladat ellátására, a kapcsolódó szakági tervezési feladatokra is 

kiterjedően Siklósi József Ybl díjas építészt (1119 Budapest, Mohai u. 20.) bízta meg, az egyösszegű ajánlatában foglalt 

14.780.000 Ft +ÁFA tervezési díjért, amennyiben a tervezési díj a kormánytámogatás terhére elszámolható. Amennyiben 

Kisbér Város Önkormányzata nem tud szerződést kötni Siklósi József építésszel, úgy Süth Barbara okl. építészmérnök, 

okleveles településmérnök (2903 Komárom, Batsányi J .u. 59.) nettó 14.820.000 Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el a 

városközpont revitalizációjához tartozó feladatokkal kapcsolatos egyeztetéseken való részvételre, engedélyezési tervek 

elkészítésére és az eljárások lefolytatására, a feladatokhoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk elkészítésére az összes 

szakági tervezésekkel együtt. Felhatalmazott a tervezési szerződés fenti feltételekkel történő megkötésére.  

A képviselő-testület felkérte Siklósi József Ybl díjas építészt, hogy a Fő tér projekt tervezési feladataira létrejött megbízása 

keretében dolgozza át a Kossuth Lajos utcában kialakítandó 18 állásos parkoló terveit, és az ennek megfelelő útépítési 

engedélyt szerezze meg. 

Siklósi Józseffel a tervezési szerződést, majd annak szükségessé vált 

módosításait megkötöttük. 

 

94/2019.(IV.12.), 103/2019.(IV.18.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban  

- elrendelte, hogy a városközpont revitalizációjára irányuló projekt részeként a városközponti körforgalomban kerüljön 

elhelyezésre Engler András szobrászművész ’Kisbér’-t, a városunk nevét viselt versenylovat ábrázoló 1/1 méretarányú 

szobra, 

- felhatalmazott a szobor beszerzéséhez és elhelyezéséhez szükséges eljárás megindítására, 

- a szobor beszerzéséhez és elhelyezéséhez szükséges pénzügyi forrást a belvárosi városközpont revitalizációjára 

Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás terhére biztosította, 

Felhatalmazott a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület a „Kisbér belvárosi városközpont revitalizáció - lószobor beszerzése” tárgyú beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánította. A Kék ANDALMA Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Bajnok utca 27. földszint 3.) 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének – figyelemmel arra, hogy a legjobb ár-érték arány 

értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a legkedvezőbb – a Kék ANDALMA Kft. ajánlattevőt hirdette ki. A Kék 

ANDALMA Kft. ajánlatában szereplő nettó 19.975.000 Ft + ÁFA (összege: 5.393.250 Ft), azaz összesen bruttó 25.368.250 Ft 

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

Felhatalmazott az ajánlattevővel való szerződés megkötésére.   

 

A szerződést, majd annak szükségessé vált módosításait megkötöttük. 

 

184/2019.(VIII.29.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban elfogadta Škoda Máté (Komárno, Platanová alej 4452/10C) 280.000,- Ft összegű vételi ajánlatát az ácsi 6324 

hrsz. alatti ingatlanra. Utasította a Polgármesteri Hivatalt az adásvételi szerződés előkészítésére, és felhatalmazott az adásvételi 

szerződés megkötésére. 

Az adásvételi szerződést megkötöttük. 

 

193/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelenleg érvényben lévő haszonbérleti 

szerződés lejárta után a kisbéri 0233/59 hrsz. alatti ingatlant hasznosításra hirdesse meg a Kisbér Lovarda Kft-től visszavétel 

alatt álló ingatlanokkal, és a többi önkormányzati tulajdonban lévő, haszonbérlővel nem rendelkező ingatlanokkal együtt, 

melyhez készítsen elő pályázati felhívást. A Batthyány Pusztai Mezőgazdasági Kft. által kérelmezett szerződéshosszabbítást 
elutasította, és elrendelte az érintett ingatlanok hasznosításra történő meghirdetését.  

 

A meghirdetést követően érkezett ajánlatokat a képviselő-testület a 2019. 

december 13.-i ülésén elbírálta. 

 

201/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület fenti határozatban az Állami Számvevőszék 19133 számú ellenőrzési jelentésében foglaltakat tudomásul 

veszi, a város polgármesterének és a város jegyzőjének intézkedéseivel egyetértett. 

   

A képviselő-testület döntéséről az érintetteket tájékoztattuk. 

 

202/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban engedélyezte a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde szekrényvásárlását, melyhez a bruttó 257.810 Ft-os 

fedezetet az Önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosította. Felkérte az intézményvezetőt a 

szekrények megrendelésére. 

A szekrények beszerzése megtörtént. 

 

203/2019.(IX.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Felhatalmazott a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására.  

A csatlakozási szerződést követően a pályázatot meghirdettük, a beérkezett 

pályázatokat a képviselő-testület 2019. november 15.-i ülésén bírálta el. 

 

221/2019.(X.2.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a Kisbér Város Önkormányzata tulajdonát képező kisbéri 1603 hrsz alatt található 

„Bakony Áruházban” bérleti jogviszonnyal rendelkező Szerencsejáték Zrt. (1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. adószám: 

10580204-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-041628), valamint a VIANNI Kft. (1112 Budapest, Tóberek u. 2. I/117., adószám: 

11526443-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-916344) bérleti jogviszonyát 2019. október 31. napjára rendes felmondással 

felmondta. Felhatalmazott a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. 

   

A bérleti szerződést felmondtuk, a bérlők kiköltöztek. 

 

240/2019.(XI.15.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a 2020. évi belső ellenőrzési tervet megismerte, azt előterjesztés szerint elfogadta. 

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

254/2019.(XI.15.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban Horváth Melinda, 2870 Kisbér, Deák F. u. 71. szám alatti bérlő kérelmét támogatta. 

Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a zuhanykabincsere költségének kérelmező és édesapja (Horváth Gyula) lakbérébe 

történő beszámításáról megállapodást készítsen elő, és felhatalmazott annak aláírására. 

   

A megállapodást megkötöttük, a lakbérbe történő beszámítás megkezdődött. 

 

280/2019.(XII.11.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2019. december 11.-i közmeghallgatás napirendjét fogadta el.  

 

A napirend megtárgyalásra került. 

 

281/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 

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

   

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

282/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a 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. 

 

283/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a Vikom Trans Kft-vel (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1.) közszolgáltatói szerződést 
kötött a háztartási szennyvíz begyűjtésére 2020. január 01-től 2021. december 31-ig, 2020-ra 49.500,- Ft./forduló + áfa és 

2.000,- Ft./m3 + áfa díjon. Felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására. 

   

A szerződést megkötöttük. 

 

 



284/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének Bondár Balázs bizottsági tagot, a Gazdasági, 

Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság elnökhelyettesének Spiegelhalter Ákos bizottsági tagot, a Hánta Bizottság 

elnökhelyettesének Varga Melinda bizottsági tagot, a Szociális, Kulturális, Ifjúsági, Egyházügyi Bizottság elnökhelyettesének 

Muzslai Ádám bizottsági tagot választotta.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

286/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban felhatalmazott az Interreg V–A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

keretében megvalósuló CULTPLAY című, SKHU/1601/1.1/2019. számú pályázatból megvalósuló fogadóépület 

kivitelezéséhez kapcsolódó közbenső döntések meghozatalára, továbbá az igazolások benyújtására vonatkozó felkérésre, 

miután a bíráló bizottság javaslatot tesz az ajánlatok megfelelőségének megállapítására és az értékelési szempontok szerinti 

legkedvezőbb ajánlattevő vonatkozásában. 

A szükséges közbenső döntéseket meghoztam, a kivitelező kiválasztásáról a 

2020. január 17.-i ülésén dönt a képviselő-testület. 

 

288/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban az alábbiak szerint módosította a településfejlesztési koncepció módosítási folyamatában létrehozott Irányító 

Testület (IT) tagjainak kiválasztásáról szóló 82/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozatát: 

„Kisbér város településfejlesztési koncepciója közösségi tervezési munkacsoportjai közül az Irányító Testületbe az alábbi 

személyeket kéri fel tagnak: 

- a Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság részéről a bizottság elnökét, Tarr-Pintér Dániel Róbertet 

és Skrihár Józsefet,  

- a Pénzügyi Bizottság részéről a bizottság elnökét és Belány Róbertet, 

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

- a Hánta Bizottság részéről a bizottság elnökét és Szakál Csabát.  

Felkérte az Irányító Testületet, hogy működésére vonatkozóan dolgozza ki szervezeti és működési szabályzatát. „ 

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

290/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elrendelte a téli hóeltakarítási munkákra vonatkozó szerződések módosítását. 

Felhatalmazott a szerződés-módosítások aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.  

 

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

303/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban csatlakozott a Pér, Mezőörs, Ászár települések által tett kezdeményezéshez, miszerint a 

81-es számú főút ezen településeit érintő szakaszán áthaladó tranzit-kamionforgalmat tereljék az autópályára.  

Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kezdeményezést a Komárom-Esztergom Megyei és a Győr-Moson Sopron Megyei 

Önkormányzat részére is küldje meg. 

A képviselő-testület döntéséről a Komárom – Esztergom Megyei és a Győr – 

Moson – Sopron Megyei Önkormányzatot tájékoztattuk. 

 

305/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület elrendelte  

- a Kisbér Városi Polgárőr Egyesület részére 300.000 Ft támogatás kifizetését azzal, hogy egy autó kisbéri telephelyen kerüljön 

elhelyezésre, ez az autó Kisbéren teljesítsen szolgálatot, és a támogatást erre az autóra kell fordítani, továbbá kérte az Egyesület 

2019. évi tevékenységéről, taglétszámáról szóló beszámolót 2020. január 3.-ig benyújtani annak érdekében, hogy a képviselő-

testület a 2020. január havi ülésén azt tárgyalni tudja, 

- a Kisbéri Horgászegyesület részére 200.000 Ft támogatás kifizetését fűkasza beszerzésére. 

 

A támogatások kifizetése megtörtént, a Polgárőr Egyesület beszámolóját a képviselő-

testület 2020. január 17.-i ülésére beterjesztettük. 

 

308/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2870 Kisbér, Perczel M. u. 88/C. szám alatti összkomfortos önkormányzati bérlakás 

bérleti szerződésének 2019. december 04. napjával történő felmondását tudomásul vette. A 2870 Kisbér, Perczel M. u. 88/C. 

szám alatti komfortos önkormányzati bérlakást Rémai Ildikó részére, határozott időtartamra (1 évre) kiutalta.  

A lakásbérleti szerződést megkötöttük. 

 

309/2019.(XII.20.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. december 20.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 



  Az elfogadott napirend megtárgyalásra 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 Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetségének óév búcsúztató és újév köszöntő gyűlésén Czunyiné dr. 

Bertalan Judit képviselő asszonnyal és Popovics György elnök úrral Rédén a Major Fogadóban. Az eseményen jelen voltak az 

1990 óta funkcionáló polgármesterek, és meghívást kaptak az Alsó-Csallóközi Társulat polgármesterei is. 

A társaság új elnökének Sinkovicz Zoltánt, alelnöknek Vuts Norbertet, titkárnak pedig Pekár Zsoltot választották. Az 

újjáalakult vezetőség ezután az egész térség életét érintő fejlesztések helyzetét tekintette át.; 

 

b/ Bejelentette, hogy pályázat útján január 16-tól dr. Skrihár Tünde látja el az aljegyzői feladatokat a Polgármesteri Hivatalban. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
  

2. Napirendi pont :  CULTPLAY – fogadóépület kivitelező kiválasztása. 

 

Kisbér Város Önkormányzata az Interreg V–A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló 

CULTPLAY című, SKHU/1601/1.1/209 számú pályázatunk keretében 277.079,83 EUR támogatást nyert. 

A fogadóépület kivitelezési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében két gazdasági társaság adott be érvényes 

ajánlatot. 

Az ajánlatok áttekintése után a Bíráló Bizottság egyhangú szavazattal javasolta, hogy a GÁDOR Építőipari Tervező és 

Szolgáltató Kft. ajánlattevő vonatkozásában azt, hogy a benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak, 

az ajánlattételi felhívásnak és a dokumentációban előírtaknak, illetve, hogy a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján 

az ajánlata a legkedvezőbb. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

 

- felhatalmazza a város polgármesterét a Interreg V–A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program keretében 

megvalósuló CULTPLAY című, SKHU/1601/1.1/209 számú pályázat keretében a Fogadó épület kivitelezési 

munkáinak elvégzésére szóló szerződés megkötésére GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.-vel, 

tekintettel arra, hogy a GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. nettó 37.664.617 Ft + Áfa összegű ajánlata 

mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak, az ajánlattételi felhívásnak és a dokumentációban előírtaknak, 

illetve, hogy a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a legkedvezőbb;   

  

- felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a játszótér építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 

ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket hívja fel: S-TÉR Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.), Via Plaza 

Kft. (1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV/12.), Tündérkert ’97 Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 4.), Extreme-Park 

Környezetépítő Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út „D” épület, Gép-Liget Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 

27.);  

  

- felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.  

 

3. Napirendi pont : Gyepmesteri tevékenység ellátása. 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) „A települési – a főváros belterületén a 

fővárosi – önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása….” E törvény által előírt feladat 

ellátására a Xantus János Állatkert Kft-vel állunk szerződéses viszonyban 2012 óta. Legutóbbi szerződésük december 31-én 

lejárt. Az idei évre szóló szerződés alapján a Xantus János Állatkert Kft. havi 86.120,- Ft.+áfa vállalkozói díjért – korábbi 

évekhez hasonlóan - havi két bejelentés esetén jönne ki és vinné el a kóbor ebeket. (A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a 

kiszállást és annak járulékos költségeit, a befogott ebek 14 napi tartását és az az utáni elhelyezését - azok mennyiségétől 

függetlenül.) A tavalyi évben a feladatot 71.765,- Ft.+áfa/hó összegen látták el.  

Az évek során a gyepmesterrel a konfliktusaink abból szoktak adódni, hogy több ebet kellett volna elszállítani, mint amire 

kapacitásuk volt. A kapcsolatot velük a közterület-felügyelő tartja és általában el is kíséri őket, ha kijönnek. A Kft. továbbá be 

szokta fogadni a településen önkéntesen dolgozó állatvédők által befogott és beszállított ebeket is.  

Az idei évre szóló szerződés megkötése előtt, épp a befogásra kerülő kutyaszám miatt a környéken hasonló tevékenységet 

végzők megkeresésre kerültek. 

Mindegyik telep esetén elmondható, hogy a korlátlan kóbor eb számnak a gyepmesteri telep és a vele szerződésben lévő 

menhely, állatotthon befogadó képessége, szabad kapacitása szab határt. Az ebek a 14 napi tartás után kerülnek át a menhelyre 

és csak a legvégső esetben (pl.: gyógyíthatatlan beteg) kerülnek elaltatásra. Mindegyik gyepmester önkormányzati hívásra jön, 

magánszemélyek, cégek megkeresésére nem jönnek ki. Kihívhatja még őket rendőrség és hatóság, ennek díját elviekben az 



önkormányzat viseli, kérdés annak átterhelhetősége. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a befogott kutya kinek a tulajdona, 

a tulajdonosra átterhelhetők a befogás és tartás költségei.  

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 2020. évre a gyepmesteri tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok közül a Xantus 

János Állatkert Kft. nettó 86.120 Ft/hó összegű ajánlatát fogadja el.   

Felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására.   

 

4. Napirendi pont :  Beszámoló a Kisbér Városi Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról. 

 

A 2019. decemberi havi ülésen döntött a testület arról, hogy a Kisbér Városi Polgárőr Egyesület 300.000,- Ft. összegű 

támogatást kap azzal a feltétellel, hogy egy autó kisbéri telephelyen kerüljön elhelyezésre (a Polgármesteri Hivatal 

parkolójában szokott állni), ez az autó Kisbéren teljesítsen szolgálatot, továbbá beszámolót kértek az egyesület tevékenységéről. 

A beszámoló elkészült, mellékletként olvashatják.  

A tavalyi évben a 300.000,- Ft. összegű támogatás mellett a helyi identitás program kapcsán a „Helyi kisközösségek Kisbérhez 
tartozásának erősítése” című pályázati projekt megvalósításában való részvételért az egyesület további 650.000,- Ft-ot kapott.  

Az egyesület a tavalyi évben alakult újjá, elnöke Róth István lett, aki az Országos Polgárőr Szövetségtől kapott megbízás 

alapján a Kisbéri Járás koordinátori feladatait is ellátja. Elnök Úr részt vett a bizottság ülésén és elmondta, hogy az egyesület 

létszáma 22 fő, azonban az aktív tagok száma még ennél is kevesebb, ezért kéri a segítséget a létszám növeléséhez, továbbá 

kérik továbbra is a képviselő-testület szíves anyagi támogatását az egyesület működéséhez. Elmondta továbbá, hogy 

rendszeresen pályáznak mind a működési költségeik fedezéséhez, mind a formaruhára, mind az eszközökre. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér Városi Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja 

és köszönetét fejezi ki az egyesületnek az eddigi munkájáért. 

 

Az egyesület beszámolója jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

5. Napirendi pont : Tájékoztató Kisbér környezeti állapotáról. 

 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat 

illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább 

évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.  

A környezet állapotáról szóló tájékoztatót a hivatal elkészítette (jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható), amely a 

hatóságok, Kisbér Város intézményeinek,  illetve civil szervezeteinek adatain alapul, továbbá tartalmazza az Oroszlányi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. és az ÉDV Zrt. munkája során szerzett tapasztalatokat és a környezetvédelmi tárgyú 

közigazgatási eljárások adatainak feldolgozását. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében 

elkészített tájékoztatót. 

 

6. Napirendi pont :  Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság 2019. évi munkájáról. 

 

A 2020. évi munkaterv alapján a januári ülésen kell tárgyalni a Kisbéri Városigazgatóság 2019. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

Az intézmény megbízott igazgatója, Csótár Zoltán a beszámolót elküldte. A beszámolót elolvasva látható, hogy a 

Városigazgatóság munkája szerteágazó és ezt a sokszínű feladatot egyre idősödő (sok munkavállalója áll nyugdíj előtt 1-1,5 

évvel) dolgozókkal kell ellátniuk. Ettől függetlenül, ez idáig még el tudták végezni a feladataikat, meg tudták oldani a 

helyettesítéseket, de hamarosan ez gondot fog okozni a nyugdíjba vonulások és a munkaerőhiány miatt.  

A mb. Igazgató Úr a bizottság ülésén a beszámoló ismertetése mellett elmondta, hogy szeretnének a kistraktorukra hótolólapot 

és sószóró berendezést vásárolni, melyre a mellékelt ajánlatokat kérték be a Royal-Kert Kft-től. Ez összesen bruttó 1.105.051,- 

Ft.-ba kerülne. A téli síkosságmentesítés esetén a sószórás elvégzését a Magyar Közút Nonprofit Kft. munkatársai szokták 

végezni az után, ha a kezelésükben lévő útszakaszok sózásával végzetek. Az általuk végzett munka egy részét lehetne kiváltani 

a saját sószóróval. Az eszközök beszerzését GMJ bizottság támogatta.  

Mb. Igazgató Úr továbbá beszámolt arról, hogy a Vásártéren található tömbök előtti közvilágítás megoldását megvizsgálva arra 

jutottak, hogy még egy lámpatestet helyeznének fel a Petőfi terem falára, melynek költsége 80.000,- Ft. – 100.000,- Ft.-ra 

tehető. 

 

A beszámoló jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a Kisbéri Városigazgatóság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.   

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájukért.   

Utasítja a belső ellenőrt, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervben szereplő szabad kapacitás terhére végezze el az 

intézmény pénzügyi és hatékonysági átvilágítását.  

 

7. Napirendi pont :  Önkormányzati építési telkek. 

 



A GMJ bizottság múlt havi ülésén bizottsági tagi kezdeményezésként elhangzott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, 

Wenckheim B. utcai (Konkáv Kft. melletti) ingatlant értékesíthetnénk.  

 

A hivatal összeállította azon önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanainkat, melyeket lakásépítés céljára értékesíteni lehete.  

 

HELYRAJZI SZÁM, 

elhelyezkedés 

NAGYSÁG 

M2 
MEGJEGYZÉS 

252 hrsz., Sport utcai 

kanyarba 
795 

a Sport utca alatti lakótömb feltáró útja itt fog menni, a 

Bakonysárkány-Vérteskethely irányából jövő szennyvízcsatorna 

itt került lefektetésre 

678/1 hrsz., 

Wenckheim B. u., 

Konkáv Kft. mellett 

1759  

1338 hrsz. Deák F. 

utca vasúton túli része 
1891 a térképen jelölt épület elbontásra került 

2604/30 hrsz., Ritter F. 

u., óvoda mögött 
893 

jelenlegi rendezési terven zöldterület, folyamatban lévő rendezési 

terv módosításnál kértük ezt felülvizsgálni 

2604/31 hrsz., Ritter F. 

u., óvoda mögött 
893 

jelenlegi rendezési terven zöldterület, folyamatban lévő rendezési 

terv módosításnál kértük ezt felülvizsgálni 

2604/32 hrsz., Ritter F. 

u., óvoda mögött 
893 

jelenlegi rendezési terven zöldterület, folyamatban lévő rendezési 

terv módosításnál kértük ezt felülvizsgálni 

5121 hrsz. Dohány 

utca, a tekézőhöz 

felvezető út melletti 

második telek 

4795 
korábban óvoda telekként jött szóba, vagy egy része csereként a 

szomszédos 5122 hrsz-szel 

5158 hrsz. 

 tekéző után 
719  

5219 hrsz.,  

József A. utca 
2158  

5226 hrsz.,  

József A. utca 
2072  

5227 hrsz., 

 József A. utca 
2072  

5229 hrsz.,  

József A. utca 
2158  

5262 hrsz.  

falu végén 
2068  

 

A kisbéri ingatlanok és a hántai 5121 hrsz. tekintetében elmondhatjuk, hogy a közművek az utcáról elérhetők, a József A. utcai 

ingatlanok esetében az utca közművesítettsége a jelenlegi lakásokig tart, az 5262 hrsz. sincs közművesítve a rendelkezésünkre 

álló adatok alapján. 

Látható, hogy az önkormányzatnak csekély számú ingatlana van, melyen építkezni lehetne.  

Amennyiben úgy ítéli meg a testület, hogy valamely ingatlanok eladását támogatják, akkor az értékesítésre a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény tulajdonjog átruházására vonatkozó rendelkezései szerint kerülhet sor, az ingatlant az eladás 

előtt meg kell hirdetni és értékbecsültetni. (Az értékbecslésben megjelölt összegtől csak felfelé lehet eltérni.) 

 

Az ingatlanokat megvizsgálva és Hánta Bizottság álláspontját szem előtt tartva a 678/1 hrsz-t, és az 1338 hrsz-t javasolja a 

GMJ bizottság meghirdetni eladásra, a Hántán található 5219 hrsz., 5226 hrsz., 5227 hrsz. és 5229 hrsz. eladását pedig akkor 

támogatják, ha arra érdeklődő lesz. Mindezek alapján kezdeményezik a 678/1 hrsz., és az 1338 hrsz. alatti ingatlanok 

értékbecsültetését három ajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó értékbecslővel. Az értékbecslő által megállapított áron, 

mint minimálisan elvárt áron javasolják a pályázatok kiírását. A beérkezett ajánlatok ismeretében javasolják, hogy a képviselő-

testület döntsön az adásvételről. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

- el kívánja adni az önkormányzat tulajdonában lévő kisbéri 678/1 hrsz. és a kisbéri 1338 hrsz. alatti ingatlanokat. 

Az eladáshoz szükséges értékbecslések elkészíttetésére és az abban meghatározott ingatlanértéken, mint 

minimálisan elvárt áron, felhatalmazza a város polgármesterét a pályázatok kiírására. A beérkezett ajánlatok 

ismeretében, a tényleges adásvételekről a képviselő-testület dönt,  

 

- a kisbéri 5219 hrsz., a kisbéri 5226 hrsz., a kisbéri 5227 hrsz. és a kisbéri 5229 hrsz. alatti önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok értékesítését is támogatja, érdeklődő esetén felhatalmazza a város polgármesterét az 

ingatlanok értékbecsültetésére és az értékbecslés birtokában kéri a képviselő-testület tájékoztatását. 

 

8. Napirendi pont :  Vízvezetékszerelési- és kazánkarbantartási feladatok ellátása. 



 

a/ Vízvezetékszerelési feladatok : A testület múlt havi ülésén ajánlatok hiányában levételre került a vízvezeték szerelési 

feladatok megoldása. Az önkormányzat intézményeinél (Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, Kisbéri Városigazgatóság, 

Polgármesteri Hivatal, Őszi Napfény Idősek Otthona, Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár) jelentkező 

vízvezeték szerelési munkákat ez idáig a Kisbéri Városigazgatóság munkatársai és eseti jelleggel Ganzler Gábor látta el. Az 

elmúlt időben oly mértékben megnövekedett az elvégzendő feladatok száma, hogy a rendelkezésre álló kapacitással nem 

minden esetben tudták kellő gyorsasággal végezni azokat, ezért felmerült a gondolat, hogy a vízvezeték szerelés ellátására 

intézményenként külön-külön keretszerződést kellene kötni egy vállalkozóval. Az ülés óta eltelt idő alatt három ajánlat érkezett 

a hivatalhoz. Mindegyik esetében egy havi fix díjat kérnek, melyért cserébe 16 órát töltenek munkával, mely magában foglalja 

a feladat ellátásához szükséges anyagok beszerzését is. A 16 órát meghaladó óra kerülne kiszámlázásra és az e munka végzése 

során felhasznált anyagok.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az önkormányzat intézményeinél keletkező vízvezeték szerelési feladatok ellátására 

2020. december 31-ig keretszerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó György Jánossal, az ajánlatában szereplő  bruttó 

90.000,-Ft. + áfa/hó fix díjon és a 10 óra letelte után bruttó 7.600,- Ft./óra + áfa óradíjon azzal, hogy: 

- a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy az adott hónapban fel nem használt fix idő a következő hónapra átvihető,  

- a fix időbe az anyagbeszerzésre fordított idő nem számítható bele, 

- az önkormányzat vállalja, hogy abban az esetben, ha a Kisbéri Városigazgatóság a munkát nem tudja ellátni, első 

körben a vállalkozót keresi meg, amennyiben a vállalkozó a munka elvégzését nem tudja vállalni a megadott 

határidőben, önkormányzat jogosult másik vállalkozót megbízni a feladat ellátásával.  

 

b/Kazánkarbantartási feladatok : Amennyiben külön vízvezeték szerelésre lesz keretszerződése az önkormányzatnak, Ganzler 

Gábor jelenleg meglévő szerződését módosítani kellene, abból ki kellene venni a vízvezeték szerelést. A jelenlegi 

szerződésekben egy díj van, külön nem jelenik meg a kazánkarbantartás és a vízvezeték szerelés díja, azonban azt tudjuk, hogy 

a munkájának nagy részét a kazánkarbantartás teszi ki. 

Ganzler úr támogatja a szerződése ez irányú módosítását és egyben a kérelemmel fordult a Polgármester Úrhoz és a Képviselő-

testülethez, melyben a szerződéses díjak emelését kéri, tekintettel arra, hogy az elmúlt években az építőiparban és a gépészeti 

munkáknál jelentős díjemelkedés ment végbe.  

Ganzler úrral 2013 óta állunk szerződéses viszonyban, ezen idő alatt a rendszerekkel kapcsolatban nagy tudása halmozott fel és 

a díjai sem változtak (leszámítva a kazánszám változás miatti díjmódosulást). Ganzler Úr rendelkezik azokkal a 

jogosítványokkal is, melyek a nagyteljesítményű kazánok szereléséhez szükségesek. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 2020. február 01-től módosítja Ganzler Gáborral az önkormányzat és intézményei 

által kötött kazán karbantartási és vízvezeték szerelési szerződést akként, hogy a szerződésekből kikerül a vízvezeték szerelés és 

a díjak, az alábbiak szerint alakulnak, melyek évente az infláció mértékével növekednek: 

 

- Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde: 16.770,- Ft. + áfa/hó, 

- Kisbéri Polgármesteri Hivatal: 16.770,- Ft. + áfa/hó, 

- Kisbéri Városigazgatóság: 11.980,- Ft. + áfa/hó, 

- Kisbér Város Önkormányzata: 137.710,- Ft. + áfa/hó, 

- Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár: 16.770,- Ft. + áfa/hó. 

 

felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződések aláírására. 

 

9. Napirendi pont :  Sajtóreferensi- és kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbítása. 

 

A sajtóreferensi- és kommunikációs feladatok, úgymint a médiával történő kapcsolattartás, a média tájékoztatása az 

önkormányzat hírértékű eseményeiről, valamint a lakosság tájékoztatása a városi eseményekről és közérdekű információkról 

ellátását 2016 januárja óta Szabó Sándor (2870 Kisbér, Perczel M. u. 79.) látja el adott évre szóló megbízási szerződés 

keretében.  

A 2020-as évben is vállalná a feladatok ellátását változatlan feltételekkel – minimum heti 10 órás időbeosztás, havi 100.000,- 

Ft.-os díjazás.  

A Szabó úr által ez idáig végzett feladatokkal meg voltunk elégedve, ezért javasoljuk a 2020-as évre is megbízni a 

sajtóreferensi- és kommunikációs feladatok ellátásával azzal, hogy a korábbi években alkalmazott megbízási szerződésben 

kerüljön kirészletezésre a megbízott által elvégezni várt feladatok (pl.: kitől milyen hírt, milyen felelősséggel továbbíthat), a 

formátumok meghatározása, közlési időkorlátok, kötelezően alkalmazandó felületek ismertetése, a feladatellátás során használt 

eszköz tulajdonjoga, a teljesítés igazolása, a számlázás és számlakifizetés szabályai és térjen ki a szerződés a nem teljesítés 

esetére, továbbá a szerződés megszűnésének, felmondásának lehetőségére is.  

 

(A beszámoló jelen beszámoló végén az 2. számú mellékletben olvasható.) 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér városi sajtóreferensi- és kommunikációs feladatok ellátásával megbízza 

Szabó Sándort (2870 Kisbér, Perczel M. u. 79.) a 2020-as évben havi bruttó 100.000,- Ft. összegen.  

 



a korábbi években használt megbízási szerződést kéri kiegészíteni az alábbiakkal: 

 

 kerüljön kirészletezésre a megbízott által elvégezni várt feladatok, 

 formátumok meghatározása, 

 közlési időkorlátok, 

 kötelezően alkalmazandó felületek ismertetése (városi honlap, városi hírlevél, facebook, Kisbéri Újság), 

 feladatellátás során használt eszköz tulajdonjoga, 

 teljesítés igazolására vonatkozó rendelkezések, 

 számlázás és számlakifizetés szabályai, 

 nem teljesítés esetére vonatkozó előírások, 

 szerződés megszűnésének, felmondásának lehetősége. 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására. 

 

10. Napirendi pont : Közterület-használati díjak felülvizsgálata. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a közterület-használat után fizetendő díjak mértékét 2020. február 01-től az alábbiak 

szerint állapítja meg:   

  

Közterület igénybevételének módja  Területi kategóriák  

1.) Áruszállító és egyéb közterületen történő  -

idényjellegű árusítás  

Lovardával szemközti 125 állásos 

parkoló  

1.210,- Ft./nap/parkoló  

  I. Belváros                     II. Egyéb 

közterület  

2.) Áruszállító és egyéb közterületen történő  

- kitelepített árusítás (vendéglátó-ipari, kereskedelmi jellegű)  

- városi kulturális rendezvények alkalmával kitelepített árusítás:  

- vendéglátó-ipari  

- kereskedelmi jellegű  

- mobil árusítóhely, mozgóbolt:  

      -őstermelői igazolvánnyal rendelkezés 

esetén       - egyéb esetben  

  

 4.660.- Ft/m2/nap 

        2.000.- 

Ft/m2/nap  

1.330.- Ft/m2/nap 

  

3.630.- Ft/hó 

14.520.- Ft/hó 

  

4.660.- Ft/m2/nap 

       2.000.- 

Ft/m2/nap  

      1.330.- 

Ft/m2/nap  

  

3.630.- Ft/hó 

14.520.- Ft/hó 

3.)  

- hirdetőtábla (lábon álló)  

- mobil tájékoztató tábla  

- közterületbe 30 cm-en benyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakat- szekrény, üzleti védtető (előtető), ernyőszerkezet, cég- és 

címtábla, reklámtábla  

3.330.- Ft/m2/hó  

            400.- 

Ft/m2/hó    

1.330.- Ft/m2/hó 

2.660.- Ft/m2/hó  

280.- Ft/m2/hó  

1.330.- Ft/m2/hó 

4.)  

- építési munkával kapcsolatos állvány   

- építőanyag és törmelék  

     170.- Ft/m2/nap 

3.990.- Ft/m2/hó 

    170.- Ft/m2/nap 

3.990.- Ft/m2/hó 

5.) Alkalmi rendezvény, utcabál, búcsú  66.550.- Ft/nap 39.930.- Ft/nap 

6.) Cirkusz  39.930.- Ft/nap 39.930.- Ft/nap 

7.) Vendéglátó-ipari és kereskedelmi közterület használat, üzleti 

tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat   

     1.610.- Ft/m2/hó    1.610.- Ft/m2/hó 

8.) Egyéb:  1.270.- Ft/m2/nap    1.270.- Ft/m2/nap 

  

A díjak megállapítása az alábbi szempontok szerint történik:  

 a közterület egyéb használatáért díjat kell fizetni.  

 I. Belváros: Angol kert, Batthyány tér, Kossuth utca, Majális tér, Ménes köz, Széchenyi utca, Tópart  

 A határozott időtartamra szóló bérleti díjat Bérlő a területbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a határozatlan 

időtartamra fizetendő bérleti díjat pedig minden tárgyhónap 15. napjáig a területbérleti szerződésben foglaltak szerint fizeti 

meg Bérbeadó számlájára, illetve házipénztárába.  

 A díjfizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék m2 egésznek számítandó.  

 A városi kulturális rendezvények egyéb közterületen történő kitelepített árusításkor a művészeti és kulturális értéket 

képviselő árusítás, vásár esetén a polgármester egyedi elbírálása alapján 50 %-kal csökkenthető a közterület-használati díj.  



 a Lovardával szemközti 125 állásos parkoló idényjellegű árusításra történő használatához a parkolók megszámozásra 

kerülnek akként, hogy az úttest felöli parkolók autóbusz-pályaudvar felöli részétől indul a számozás és a használat úgy, 

hogy az árusok között üres parkolóhelyek ne maradjanak, és ha elérik a Zrínyi utcai elágazást, akkor a következő sor 

parkolónál folytatódik a számozás, szintén az autóbusz-pályaudvar irányából. Az árusok figyelmét fel kell arra, hívni, hogy 

gépjárműveiket ne ebbe a sorba állítsák le, vagy annak is váltsanak meg egy parkolót. A parkoló előtt táblán kell jelezni a 

parkolni vágyók felé, hogy mely parkolók használata mikortól meddig tilos.   

  

Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a választási kampányt szolgáló hirdető berendezés és hirdetőtábla elhelyezése a választás 

végleges eredményének közzétételéig.  

 

11. Napirendi pont :  Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

 

- a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta, azt a 

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének javaslataival, a megjelölt félfogadási idővel, valamint az egyéb 

szükséges átvezetésekkel elfogadja, 

- helyiséghasználati kérelmét ismételten elutasítja azzal, hogy KVRNÖ ezen irányú kérelmét több alkalommal tárgyalta 

és döntött arról, hogy az érintett ingatlanrészt nem tudja KVRNÖ rendelkezésére bocsájtani, tekintettel arra, hogy az Kisbér 

Város Önkormányzata és a Kisbéri Városigazgatóság nagyméretű eszközeinek tárolására szolgál.   

 

12. Napirendi pont : Egyebek - Szent János téren lévő szobor felújítása. 

 

Riez Gyula, a Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány elnöke kereste meg az önkormányzatot, melyben kérte a 

Szent János téren álló Nepomuki Szent János szobor restaurálásához a segítséget. A tulajdonosi hozzájárulás után a Hídépítők 

Egyesülete végezné el a munkálatokat, mely a szoborra és talapzatára terjedne ki, és amelynek a költségeit is az egyesület 

viselné. A szobor körüli kerítés és zöld felület felújításához kérnék az önkormányzat segítségét. A felújított szobrot 2020. május 

16-án, a Hidak és Hídépítők Napján szeretnék egy rendezvény keretében átadni. 

 

A testület egyhangúlag a következő döntéseket hozta : 

 

- köszönettel hozzájárulását adja a Hídépítők Egyesületének (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) a kisbéri 808 hrsz. 

alatti ingatlanon található Nepomuki Szent János szobor felújításához azzal, hogy a restaurálást az örökségvédelemmel 

egyeztetett formában kell elvégezni,   

- utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot a szobor környezetének helyreállítására a restaurálással összhangban,  

- köszönetét fejezi ki a Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítványnak közbenjárásáért a szobor 

restaurálásához.   

 

13. 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, 

2020. évi költségvetés megalapozása, Közös Önkormányzati Hivatal felállítása, Lovarda hasznosítása). 

 

 

 

1. számú melléklet. 
 

 

Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság munka csoportjának 2019. évi elvégzett faladatairól 

 

A Kisbéri Városigazgatóság a korábbi évekhez hasonlóan fő tevékenységi területe a város területén keletkező 

közterületi munkák, valamint intézményi hálózatának kiszolgálása jelentette. Ezeket a nem a város kezelésében 

lévő, de a város és a KLIKK-közötti szerződés keretein belüli feladatok, illetve a közmunka lebonyolítása 

egészítette ki. 

 

A fenti feladatok a teljesség igénye nélkül a következők: 

- közterületek kezelése  

- fűnyírás, gallyazás, levelek begyűjtése elszállítása 

- köztisztasági feladatok elvégzése heti 3x kihelyezett szemetesek ürítése, szemétgyűjtés 

- külső szemétszállítást végző vállalkozó szállításainak ütemezése, rendelés leadása 



- középületek kezelése, karbantartása, külső vállalkozókkal kapcsolattartás 

- közmunka pályázat írása, lebonyolítása, pénzügyi elszámolás 

- a városban folyó beruházások segítése 

- temetők működtetése, vállalkozókkal kapcsolattartás, sírhelyek kiadása, számlázás, ravatalozók --

karbantartása, kormányhivatallal való kapcsolattartás stb. 

- városi programokban történő aktív részvétel, teljes lebonyolítás, intézmények igényeinek kielégítése 

- Mini- Magyarország technikai működtetése 

- Petőfi Sándor Általános Iskola Konyhájának működtetése 

- Kézbesítői feladatok /adóívek, térítvényes küldemények, Kisbéri Újság terítés stb./ elvégzése 

- Civil szervezetek szállítási igényeinek lebonyolítása 

- Polgármesteri Hivatalnál jelentkező szállítási feladatok 

- Nyugdíjas klubosok szállítása 

- Étel szállítás napi rendszerességgel 

 - Iskolai, óvodai étkezési díjainak beszedése, számlázása, elszámolása 

 

Szakfeladatok 

A város kezelésében lévő intézmény hálózat szakfeladatait /festő, asztalos, vízvezeték szerelés, villany szerelés, 

kőműves, burkoló/ jellemzően munkalapok alapján vagy anélkül a lehetőségeik szerint próbáltuk elvégezni, de 

az állomány életkora, egészségi állapota és egyéb akadályok miatt egyre nehézkesebb, figyelemmel, hogy 

utánpótlás szinte egyáltalán nincs. Az elvégzett megrendelt munkalapok anyaggal összevetett elszámolása belső 

elszámolással történik, melyet a pénzügy végez el. 

1 fő lakatos szakmunkásunk felmondott, pótolni nem tudtuk. 

Az ételszállítást idáig 1 fővel tudtuk csak megoldani, helyettesítése komoly problémát jelentett, hiszen 

életkoránál fogva a szabadságokat, esetleges betegséget csak más szakmunkás /asztalos stb./ bevonásával 

tudtuk megoldani. 2019.03-tól némi segítséget jelentett, hogy a lakatos helyre 1 gépjármű vezetőt sikerült 

felvenni, ezzel egyenlőre ez a helyettesítés talán megoldódni látszik. 

A kézbesítői feladatokat 1 fő állandó és 1 fő közmunkában foglalkoztatott végzi /nem tudni meddig/ 

A nem szakfeladatok mellett, a legnagyobb problémát a rendszeres szemét gyűjtés emberi erőforrás hiánya 

okozza, és fogja is mivel a Járási Hivatal munkaerőt, erre embert biztosítani nem tud! A végleges megoldás az 

állandó dolgozók foglalkoztatása lehetne, de félő, hogy erre a munkára ilyen fizetésért nem lesz jelentkező! 

Jelen állás szerint minden más egyéb munkát /szállítás, bútor emelés, cipekedés és minden egyéb/ csak a 

fűnyírókkal tudjuk megoldani ember hiány miatt, de ha őket kivesszük akkor az ő munkájukat nincs, aki 

elvégezze!  

 

Zöldterület gondozás 

A Városigazgatóság kezelésében lévő kb: 27 hektár zöldterület gondozását az idei évben 5 fő főállású, 1 fő - 2 

éve nyugdíjassal - tudtuk elvégezni, ami nem kis nehézséget okozott a létszám hiány miatt! / a nyugdíjas 

foglalkoztatott jelenleg is tartósan beteg!/ A nyugdíjas gépkezelőnk egészségi állapota miatt hónapokat volt 

beteg, kiesését most tudtuk  pótolni, de sajnos nincs gépkezelői képesítése a helyette felvett embernek  igy 

előállt az a probléma, hogy van gépünk de személyzet hozzáadása kétséges. 

A városban jelentkező további összes fa kivágási, nyesési, levélgyűjtési, szállítási feladatokat, az őszi- téli 

időszakban ők végzik remélve, hogy nem kell havat tolni, mert a járdák hó eltolása, síkosság mentesítése 

szintén az ő feladatuk. 

Mini –Magyarország 

A korábbi években az itt jelentkező feladatokat közmunkások bevonásával még meg tudtuk oldani állandó 

személlyel, de ez az idei évtől csak úgy tudjuk valamilyen szinten tartani, hogy alkalomszerűen „roham” csapat 

nyírja le a füvet, sövényt és  gondozza a kiültetett virágokat. 

Itt szeretném megjegyezni, hogy az egész város területén jelentkező virágültetési, kapálási, gyomlálási, 

vegyszerezési, öntözési feladatokra jelen pillanatban 3, azaz 3 női dolgozót tudunk alkalmazni, akik közül 1 

komoly műtétre vár valószínűleg nem tud tovább dolgozni. 

A korábban kezelt virágokhoz jött a Járási Hivatal előtti parkosítás és a Sziget telepített virágai valamint a 

Gamma ABC melletti parkoló telepített zöldnövényzete is. A városszépítők alkalmi besegítése nélkül itt is 

komoly gondjaink mutatkoznak. A fennmaradó idejüket a város egész területének kézi zsákos szemétgyűjtése 

teszi ki. 

 

Szemét kezelés 



Az év minden szakában heti három alkalommal ürítjük az utcai badellákat, ami elviekben 2-3 fő közmunkás 

feladata. Az egyik már elérte a nyugdíj korhatárt, márciustól nem számíthatunk rá, és ez a komoly probléma 

melyet a fentiekben már vázoltam! 

 

Temetők gondozása 

Az utóbbi 3 évben a temetőink küllemén komoly változások mentek végbe hiszen a ravatalozók /Zsidó, Alsó-

Temető/ külső festésen, javításon mentek át, valamint a Hántai temető ravatalozója is új festést és előtetőt 

kapott. A tavalyi évben kerítések mellé az Alsó-Felső temetőkben tujasorok lettek telepítve melyeket idén újabb  

/54db/ telepítések követtek. Ezzel megfelelünk a Járási Hivatal szakszervei elvárásának. A felső és alsó temetők 

kerítései jórészben teljesen megújultak, valamint a Hántai temető nyugati részen is a kerítés újra betonozásra 

került. 

 

Rendezvények 

Városi disznótor 

Gyermeknapi rendezvények 

Kisbéri Napok teljes lebonyolítása, színpadok állítása 

Hántai napok lebonyolítása  

Trianoni rendezvény lebonyolítása, színpadállítás 

Aradi Vértanuk megemlékezés 

Zenei rendezvények színpad állítása 

Karácsonyi-adventi rendezvények lebonyolítása, díszkivilágítás kiépítése stb. 

 

Sziget 

A korábban a START közmunka programban kialakított sziget pihenőpark kapuhoz a zárhatóság miatt további 

kiegészítő kapu került, valamint a pihenő alá 10 fő fogadására alkalmas ülőke készült. A már meglévő 

növényesítés, az idén további virágok kiültetésével bővült. A sziget világítása a közmunka program részbeni 

pályázati lehetőségeinek, részben önkormányzati hozzájárulással kiegészülve elkészült. 

 

Közmunka 

Az idei évben a korábbi START munkaprogramokból megyénk más hasonló fejlettségű megyéhez hasonlóan 

kiesett. Ennek részben örülhetnénk, hiszen ez azt jelenti, hogy a megyében a 0-hoz közelít a munkanélküliség, 

másrészről ami bennünket nagyon is visszafog, hogy amely munkákat a közmunkásokkal meg tudtunk oldani 

az már nem lehetséges a munkaerő hiánya miatt!! 

Az idei évben összesen tudtunk Hántán, illetve Kisbéren foglalkoztatni 7 főt, ebből 1 fő Hántán, 1 fő kézbesítő, 

1 fő takarító, 3 fő szemétszedő, 1 fő utcai takarító. 

A 2020-as közmunkás igényünket a Foglalkoztatási Osztály valószínűleg egyáltalán nem tudja biztosítani igy a 

kieső embereket csak komoly költségvetési többlet betervezésével lehetne biztosítani!! 

 

Szakfeladatokról 

A múlt évhez hasonlóan a szakfeladatokat, illetve szakképesítést nem igénylő feladatokat nagyon szűkös és 

tovább idősödő létszámmal próbáltuk több-kevesebb sikerrel megoldani és mivel a fiataloknak sem túl nagy 

vonzerő az itt tapasztalható alacsony bér a további működés nagy kihívást jelent a Városigazgatóság 

kollektívájának! 

Jelen szakdolgozók 

1 fő kőműves / 1.5 év a nyugdíj/ 

2 fő asztalos /1 fő 1.5 év nyugdíj/ 

1 fő villanyszerelő /5 év a nyugdíj/ 

1 fő vízvezeték szerelő /4.5 év nyugdíj/ 

1 fő festő / 1.5 év nyugdíj/ 

1 fő ételszállító /1.5 év nyugdíj/ 

1 fő traktoros /2 év nyugdíj/ 

1 fő növénygondozó /2 év nyugdíj/ 

Fenti létszámban nem szerepel még pár szintén nyugdíj közeli korú kolléga /Magdalics Gyula, Csótár Zoltán, 

Petrőcz Lajos/ 

 

Elvégzett feladatok a teljesség igénye nélkül 



 

Hánta 

4db szeméttároló készítése, betonozása 

Új hirdetőtábla készítése 

Temetői kerítés készítés 

Tekéző felé út készítés stb. 

Kisbér  

Perczel Mór u 37. lakás teljes felújítás /Villany, víz, kőművesmunka, csempézés, új ajtók, lamináltozás, PVC 

fektetés, ácsmunka, festés stb. / 

Gamma parkoló térkő kialakítása, zöld növényzet telepítés 

Szemét tárolók kihelyezése 

Komáromi út - beszakadt híd betonozása 

Szigeti kapu, ülőgarnitúra, Wc paraván készítés /betonozás, asztalos munka/, világítás kiépítés 

Bútorok készítése /Óvoda, Polgármesteri Hivatal stb./ 

Petőfi Általános Iskola Petőfi terem, Gimnázium, Cssk /2 szint/, Kiskastély múzeum- festés stb. 

 

Szállítási feladatok 

A kötelező szállítási feladatokat, mint az idősek szállítása, ételszállítások, rendezvényi ételszállítások, óvodai 

szállítások a helyettesítés megoldásának köszönhetően zökkenőmentesen sikerült megoldani. A hivatal, 

valamint intézményi személy szállítási igények is kiszolgálásra kerültek. 

 

Konyha működtetése 

A Petőfi Sándor Általános Iskola Konyhájának, 2017-es a Városigaztósághoz történő csatlakozása óta a napi, 

illetve rendezvényi kiszolgálásában fennakadás nem volt. 1 fő (Pintér Péterné) november hónaptól nyugdíj 

előtti felmentési idejét tölti, így helyére 1 fő konyhalány felvételére került sor. 

Beszámolónk végén elmondhatjuk, hogy összességében a munkaerő hiányát leszámítva a működésünk 

biztosított volt és ha bérek a piaci viszonyokhoz kicsit is közelítenének akkor a jelen és jövő működése a 

Városigazgatóságnál is stabilabbá válna. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását és amennyiben kérdések merülnének fel arra készséggel válaszolok 

beszámolónk tárgyalásán. 

 

Kisbér, 2019.12.18 

Csótár Zoltán 

 Mb. Igazgató 

 
 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet. 
 

 

B E S Z Á M O L Ó 
 

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. JANUÁR 17-I ÜLÉSÉRE. 
 

 

Tisztelt képviselő-testület ! 
 

2014 novemberében kaptam felkérést arra, lássam el a sajtószóvivői illetve kommunikációs feladatokat, javítva 

az írott- és elektronikus sajtó, valamint az önkormányzat közötti kapcsolatot.  



Polgármester úr irányítása alatt látom el a feladatot, mely tartalmazza a médiával történő kapcsolattartást, a 

média tájékoztatását az önkormányzat hírértékű eseményeiről, a lakosság tájékoztatását a városi eseményekről 

és közérdekű információkról, valamint a képviselő-testületi ülésekről szóló beszámoló készítését. 

 

Média: 

 

- HÍD TV :  
 

Igen jó kapcsolatunk van a komáromi televízióval, akik 2019-ben 11 alkalommal készítettek illetve 

közvetítettek helyszíni felvételt kisbéri eseményekről, amelyek 2017-től a YouTube-on is megtalálhatóak. Ezen 

kívül a különböző rendezvényeinkről, szöveges és képes beszámolókat küldök, amelyek nagy részét a heti 

híreikben leadják. 

(2017-ben és 2018-ban, amikor a legtöbb beruházás illetve fejlesztés történt a városban, 16 illetve 17 önálló 

kisbéri videó felvétel készült.) 

 

- Napilapok : 
 

2019-ben a 24 ÓRA megyei napilapunkban 84 db., a Kisalföldben 76 db. újságcikk jelent meg városunkkal 

kapcsolatban, amely átlagban számolva havi 7 illetve 6 megjelenést jelentett. 

 

Internetes felületek : 

 
 

- „Kisbéri Polgármesteri Hivatal”:  

 

Facebook oldalunkon 2019-ben 93 db. szöveges fényképalbum történt felrakásra rendezvényeinkről, 

beruházásainkról, amelyek 4870 db. fotót tartalmaznak. Ezen kívül csak az idővonalra felrakott (kisebb 

fejlesztések, rendezvények vagy események) képek (szöveggel) száma 700 db. volt. 
A hivatal oldalára felrakott események minden esetben megosztásra kerültek a „Kisbér Város” zárt csoport 

oldalára, illetve felrakva honlapunkra. 

 

- „Kisbér Város” csoport : 
 

Ebben a csoportban találhatók azok a felrakások, amelyek kizárólag a város lakosságának tájékoztatását 

szolgálják. Ilyenek a különböző meghívók, születésnapok, különböző oldalak megosztásai, Városigazgatóság 

hírei, jogszabályváltozások, stb. 

Ezekről statisztikai számaim külön nincsenek. 

 

Képviselő-testületi ülés : 
 

Valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen részt vettem, melyekről beszámolót készítettem, és a honlapra 

továbbítottam.  

Egy testületi beszámoló elkészítése a napirendi pontok számától függően minimum 6-8 óra. 

Először azonos formátumba kell hozni a különböző formátumú előterjesztéseket. Minden előterjesztést az első 

betűtől az utolsó betűig el kell olvasni, hogy az olvasó számára a lényeget ki tudjam venni, illetve át kell írni 

úgy, hogy beszámoló formája legyen az olvasónak. Pl.: ahol az előterjesztő egyes szám első személyben ír, ott 

hivatalt kell írni, egyes helyeken önkormányzatot, stb., de tartalmi változás nincs. 

Az ülést követően egy héttel kapom meg a jegyző úr által hitelesített testületi határozatokat, amelyeket - mivel 

pdf formátumban kapom -, minden napirendi pontnál be kell gépelni. 

  

Egyéb megjegyzések : 

 

1/ A 2014-2019-es választási ciklus teljes fenti anyaga mobil winchesteren archiválva lettek, melyek átadásra 

kerültek öt könyvtárban, úgy, mint BERUHÁZÁSOK-FEJLESZTÉSEK, KÉPVISELŐ-TESTÜLET, 

RENDEZVÉNYEK, VÁLASZTÁSOK, VIDEÓ LINKEK & EGYEBEK. 



A könyvtárakon belül külön-külön az egyes évek anyagai. 

 

2/ A hivatal a jelenleg használt tükörreflexes fényképezőgépet 2016 tavaszán vásárolta, amellyel a mai napig 

35.500 db. fénykép készült, amelynek tükrén már egy apró folt keletkezett, amelyet tisztítással sem sikerült 

eltávolítani. Még tudok vele dolgozni, csak arra kell figyelnem, hogy ez a kis folt sötét felületre jusson, akkor 

nem látható. 

 

Kisbér, 2020. január 15.  

 Tisztelettel 

    Szabó Sándor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


