Beszámoló a 2016.október 14.-i képviselő-testületi ülésről.
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette két képviselő
(Spiegelhalter Ákos, Varga Melinda) igazolt távollétét.

1. Napirendi pont : Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről.
218/2015.(IX.11.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban
- Mészáros Zoltán kisbéri 1171 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogára vonatkozó térítésmentes felajánlást elfogadta.
- Vasas Lászlónak a kisbéri 1338 hrsz. alatti ingatlanra 300.000,- Ft. összegű ajánlatot tett és további tárgyalások folytatására
hatalmazott fel, melyen a vételár maximum 350.000,- Ft. nagyságúra növekedhet, ha az eredeti ajánlatot nem fogadják el.
- Németh István a kisbéri 1734/1 és 1734/10 hrsz. alatti ingatlanokra együttesen 5.000.000,- Ft. összegű ajánlatot tett és
felhatalmazott további tárgyalások folytatására, melyen a vételár maximum 5.500.000,- Ft. nagyságúra növekedhet, ha az eredeti
ajánlatot nem fogadják el.
Utasította a Polgármesteri Hivatalt az adás-vételi szerződések előkészítésére és felhatalmazott a fenti feltételeknek megfelelő tartalmú
szerződések aláírására.
Mészáros Zoltánnal az ajándékozási és Vasas Lászlóval az adásvételi szerződés
megkötésre került. Az 1734/1 és 1734/10 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival nem sikerült
megegyezésre jutni a vételár tekintetében.
232/2015.(X.9.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testületengedélyezte a Kisbéri Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Petőfi Sándor
Általános Iskolája Petőfi termének bejáratához egy fa szerkezetű előtető készíttetését a Városigazgatóság munkacsoporttal, maximum
bruttó 180.000,- Ft értékben.
Az előtető elkészült, átadása megtörtént.
272/2015.(XI.13.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban támogatja közjegyzői aliroda létesítését a Polgármesteri Hivatal épületében és felhatalmazott a
bérleti szerződésre vonatkozó részletek kidolgozására, valamint a szerződés aláírására.
Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2015. december havi képviselő-testületi ülésre egy koncepciót dolgozzon ki a
Polgármesteri Hivatal épületének hasznosítására.
A közjegyzői aliroda elhelyezésre került az épület földszintjén. Az épületen belüli
átrendeződést követően 1 iroda került kiadásra a Bakonyalja Kisalföld Kapuja
Vidékfejlesztési Egyesület részére.
310/2015.(XII.11.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban kezdeményezte a Kisbér Város Önkormányzata és Bakonysárkány Község Önkormányzata
között létrejött megállapodás módosítását, oly módon, hogy a Társulási Szerződés 3. pontjának utolsó mondata 2016. január 1.-i
hatállyal törlésre kerüljön. Utasított a Polgármesteri Hivatalt, hogy a két település között létrejött megállapodást vizsgálja felül, és a
módosított változatot terjessze a képviselő-testület elé.
A Társulási Szerződést a 183/2016.(VI.10.) KVÖKt. határozat alapján 2016. december
31.-i hatállyal felmondtuk.
144/2016.(V.13.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban támogatást biztosított a civil szervezetek részére az alábbiak szerint:
- Szép az Élet Nyugdíjas Klubnak, mint a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár csoportjának, az intézmény
költségvetésén keresztül 50.000 Ft támogatást biztosított,
- a Magyar Vöröskereszt Kisbéri Szervezete részére gyermektáboroztatás céljára 80.000 Ft összegben támogatást biztosított,
- az AvanGarde Egyesület kérelmének megfelelően vívásoktatás céljára 240.000 Ft összegben támogatást biztosít azon
feltétellel, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól írásos megerősítést kap az Önkormányzat a vívásoktatás
alaptantervben való szerepeltetése, illetve a költségek Önkormányzat által történő biztosításának jogszerűsége tárgyában.
A nyugdíjas klub támogatásának átcsoportosítása, a Vöröskereszt támogatásának
kifizetése megtörtént. Az AvEnGarde Vívó Sportegyesület részére megállapított
támogatás a meghatározott feltétel módosításával, a 238/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat
alapján kifizetésre került.
197/2016.(VI.23.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testülettámogatta a Gaja-Völgy Egyesülettel való együttműködést a bakonyaljai térség turisztikai
fejlesztése érdekében és tudomásul vette a Gaja-Völgy Egyesület ajánlatát a kistérség vonatkozásában bruttó 2.000.000 Ft vállalási
áron, mely összegből vállalja a Kisbérre eső lakosságszám-arányos összeg bruttó 545.000 Ft megfizetését. A vállalási árat az
Önkormányzat 2016. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosította és utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről
tájékoztassa a kistérséget.
Az Együttműködési Megállapodást az Egyesülettel megkötöttük, hétfői határidővel
várjuk a kistérség településeitől a lakosságszám-arányosan megállapított összeg
befizetését.
198/2016.(VI.23.) KVÖKt. határozat:

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Keszmann & Bodnár Kft. bruttó 996.950 Ft-os ajánlatát a település
közvilágításának bővítésére az alábbiak szerint:
- Véncser dűlő – 4 db lámpatest felszerelése,
- Vásár tér 10. szám előtt 1 db lámpatest felszerelése,
- Perczel Mór utcai ravatalozónál 1 db lámpatest felszerelése,
- Fadrusz János – Deák Ferenc utca kereszteződésében 1 db lámpatest felszerelése,
- Szent János tér 1 db oszlop elhelyezése és 1 db lámpatest felszerelése,
- Fehérvári – Kolozsvári utca kereszteződésében 1 db oszlop elhelyezése és 1 db lámpatest felszerelése.
A vállalási ár tartalmazta továbbá a közmű-egyeztetési dokumentációk elkészítését, valamint a geodéziai beméréseket. A bővítés
költségeinek fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetése beruházási tartaléka terhére biztosította, valamint utasította a
Polgármesteri Hivatalt a szerződés előkészítésére és felhatalmazott annak aláírására.
A megállapított és további egy lámpatest felszerelése megtörtént nettó 838.000 Ft-os
díjjal.
200/2016.(VI.23.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban felhatalmazott, hogy a 2016. szeptember havi képviselő-testületi ülésig felmerülő
halaszthatatlan, pénzügyi vonzattal is rendelkező döntések vonatkozásában, a beruházások folyamatosságának biztosítása érdekében
esetenként 1 millió Ft összeghatárig, összességében 5 millió Ft összeghatárig a szükséges munkálatokat rendeljem meg, a képviselőtestület utólagos tájékoztatásának kötelezettsége mellett.
Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a fenti felhatalmazást az Önkormányzat szervezeti és
működési szabályzaton vezesse át annak elfogadása érdekében.
A képviselő-testület a 216/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozattal tudomásul vette a nyári
ülésszünet ideje alatt, előre nem tervezett munkálatok megrendelését és kifizetését.
209/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület a „Tiszta udvar, rendes ház” címet adományozó zsűri tagjává választotta Árpási Jánost, Györéné
Turják Tündét, Kemény Péter Gyulánét, Kovács Lászlót, Pulainé Németh Tímeát, Tóth Istvánt, Vaderna Tamást és Völcz Tamást.
A zsűri 2016. szeptember 20. napján tartott bejárásán megtekintette az 5 jelölt ingatlant,
melyek díjazására javaslatot is tett, hiszen az önkormányzati rendelet alapján 5 porta
díjazására van lehetőség. A díjak átadására a Szüreti Vígasság keretében került sor.
212/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban a 2016. szeptember 9.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek.
213/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a két
testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást.
A képviselő-testület határozatáról az érdekelteket tájékoztattuk.
214/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testületa Deák Ferenc utca felújítása kapcsán lefolytatandó meghívásos közbeszerzés eljárás műszaki
tartalmát az alábbiak szerint határozta meg:
- a Deák Ferenc utca vasúton túli szakaszán szilárd útburkolat, térköves járda, kapubejáró és betonlapokkal kirakott
csapadékvíz-elvezető árok kerül kialakításra,
- a Deák Ferenc utca óvodától a vasúti átjáróig tartó szakaszán teljes hosszban térköves járda kerül kialakításra,
- a Deák Ferenc utca Desseő Gyula utca kereszteződésétől 65 méteren felújításra kerül az úttest és betonlapokkal kirakott
csapadékvíz-elvezető árok kerül kialakításra,
- az óvodánál parkolóhelyek kerülnek kialakításra,
- az 1089 hrsz.-ú közterület, tóparti sétány és Deák Ferenc utca közötti kb. 100 méteres szakaszán térköves burkolatú járda kerül
kialakításra.
A fenti munkálatok költsége a tervezői költségbecslés alapján nettó 98.474.356 Ft, melyre tekintettel az Őszy és Őszy Kft. javaslatára
meghívásos közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melyre az alábbi kivitelezőket hívta meg az Őszy és Őszy Kft. javaslatára:
- Gombos - Földgép Kft. (2854 Dad, Dózsa Gy. u. 41/a)
- MARÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Egység u. 22.)
- LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9081 Győrújbarát, István u. 213.)
- PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság (1048 Budapest, Falemez utca 11. fszt. 2.)
Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Deák Ferenc utca, Desseő Gyula utca, és 1071 hrsz.-ú közterület kereszteződésének
körforgalmú csomóponttá történő átalakításához kapcsolódóan tervezési ajánlatokat kérjen be.
A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a képviselő-testület 2016. október 5.-i rendkívüli
ülésén a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve a GOMBOSFÖLDGÉP Kft.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőként nettó 99.137.069 Ft-os ajánlati árral.
215/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta az Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
216/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban tudomásul vette a 200/2016.(VI.23.) KVÖKt. határozatban a város polgármesterének adott
felhatalmazás alapján, a nyári ülésszünet ideje alatt, előre nem tervezett munkálatok megrendelését és kifizetését.

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
219/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület a szennyvízelvezető víziközmű rendszerre vonatkozó, 2017-2031-as időszakra szóló gördülő
fejlesztési tervet elfogadta és felhatalmazta az ÉDV Zrt.-t arra, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
benyújtsa, a jóváhagyási eljárásban az Önkormányzatot képviselje.
A terv benyújtásához és az eljárásban való képviseléshez a felhatalmazást kiadtuk.
221/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a képviselő-testület 2016. október havi ülésére
terjessze be a behajthatatlannak minősülő követelések tételes listáját azok elengedése, leírása céljából.
A követeléslista a képviselő-testület 2016. október havi ülésére beterjesztésre került.
224/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban nem tartotta támogathatónak a Hallássérült Gyermekekért Egyesület kérelmét vendégház
kialakítása érdekében és utasította a Polgármesteri Hivatalt a kérelmező tájékoztatására.
A kérelmező tájékoztatása megtörtént.
227/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy pályázatot írjon ki a középiskolai büfé üzemeltetésére.
A pályázatra nem jelentkezett senki.
233/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére,
karbantartására havidíjas árajánlatokat kérjen be, továbbá utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződéskötéskor 6 hónapos
próbaidőt kössön ki.
A beérkezett ajánlatok a képviselő-testület 2016. október havi rendes ülésére
beterjesztésre kerültek.
237/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a Kisbéri Napok 2016. rendezvénysorozat pénzügyi elszámolását a 2016. október havi rendes
ülésén kívánta tárgyalni és utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy erre az ülésre részletes kimutatást készítsen az Intézmény
költségvetésében szerepeltetett rendezvényi fedezetről.
Elrendelte, hogy az idei évre tervezett falkavadászat a takarékosság jegyében ne kerüljön megrendelésre.
A kimutatások a képviselő-testület október havi rendes ülésére beterjesztésre kerültek, a
falkavadászatot lemondtuk.
238/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület az AvEnGarde Vívó Sportegyesület részére 240.000 Ft, a Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző
Egyesület részére 80.000 Ft összegű támogatást állapított meg és tudomásul vette az Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány
részére történt 10.000 Ft összegű támogatás kifizetését.
A megállapított támogatások kifizetése megtörtént.
240/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban nem tartotta támogathatónak a Müller Trafikok 2013. Bt. bevételkiesés kompenzálására
irányuló igényének kielégítését és utasította a Polgármesteri Hivatalt a kérelmező tájékoztatására.
A kérelmező tájékoztatása megtörtént.
242/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testületkezdeményezte a Pro PerviumKft.-vel, kerékpárút tervezésére kötött szerződés megszüntetését és
utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetett előleg visszafizetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A Képviselő-testület elfogadta a BonumVia Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. bruttó 4.699.000 Ft-os összegű ajánlatát, a Kisbér,
Kossuth Lajos u. 6. szám (SPAR) alatti ingatlantól a 13-as főút – Kisbér, Ipari park kereszteződéséig tartó kerékpárút komplett
tervdokumentációjának elkészítésére, és felhatalmazott a korábbi szerződéssel azonos feltételekkel történő szerződéskötésre.
A szerződés megszüntetésre került, a Pro Pervium Kft. az előleget visszautalta. A
BonumViaKft.-vel megkötöttük a szerződést, azonos feltételekkel.
244/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban támogatta a körforgalom átadására a körforgalom teljes virágosítását Györéné Turják Tünde
által adott árajánlatban rögzített 400.000 Ft-os vállalási áron.
A körforgalom virágosítása az átadásra elkészült.
246/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról és a Kisbér, Batthyány tér 4/d szám alatti bérlakás
bérlőjének kijelöléséről döntött.
A lakásbérleti szerződések megkötésre kerültek.
247/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban a 2016. évi Országos Népszavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szavazatszámláló
bizottságok póttagjaivá választotta Vadernáné Vágó Erikát és Spiegelhalter István Bélánét.
A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk, az esküt letették.

248/2016.(X.5.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a 2016. október 5.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.
Az elfogadott napirend megtárgyalásra került.
249/2016.(X.5.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testületaKisbér Város Önkormányzata(székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.,a továbbiakban:
ajánlatkérő) ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés
korszerűsítésének I. üteme”elnevezésű,a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlatok értékelését követően a Bíráló
Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi döntést hozta:
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési
eljárásban a LANG SZOLG Kft. ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánította a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési
eljárásban a PARK-TÉR Bt. ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánította a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési
eljárásban a MARÉP Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánította,
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési
eljárásban a GOMBOS - FÖLDGÉP Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánította,
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánította,
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban
nyertes ajánlattevőként hirdette ki a GOMBOS - FÖLDGÉP Kft. ajánlattevőt nettó 99.137.069 Ft-os ajánlati árral, és ezen
ajánlattevővel köt szerződést.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk. A nyertes ajánlattevővel, a GOMBOS
– FÖLDGÉP Kft.-vel a szerződést 2016. október 11 napján megkötöttük.

A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta.
A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről :
A polgármester
a/ Részt vettaSpartacus pálya ünnepélyes átadásán;
b/ Részt vett a körforgalom ünnepélyes átadásán;
c/ Részt vett aSzüreti felvonulás idei rendezvényén;
d/ Részt vett a Terményáldás idei rendezvényén;
e/ Részt vett a BENU gyógyszertár lánchoz csatlakozott kisbéri gyógyszertár, felújítása utáni átadási ünnepségén;
f/ Részt vett a művelődési házban az Aradi Vértanúk emlékére tartott ünnepségen;
g/ Bejelentette, hogy elindult a Deák Ferenc utca felújítása, mellyel kapcsolatban minden kedden 9 órakor a Polgármesteri
Hivatalban egyeztetéseket, majd bejárásokat tartanak.
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

2. Napirendi pont :Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzat rendelet.
A testület egyhangúlag elfogadta a rendeletet, amely jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható.
3. Napirendi pont :Helyi zaj- és rezgésvédelemről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
A testület egyhangúlag elfogadta a beterjesztett rendeletet, amely jelen beszámoló végén a 2. számú mellékletben olvasható.
4. Napirendi pont :Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása.
A testület egyhangúlag elfogadta az SZMSZ-ének alábbi módosítását:

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló
16/2014. (XI.07.)önkormányzati rendelet 3. §- át követően a következő 3/A. §- val egészül ki:
„3./A §
A polgármester esetenként nettó 1.000.000,- Ft., összességében éves szinten nettó 8.000.000,- Ft. összeg erejéig dönt a források
- költségvetés rendelet szerinti - felhasználásról, döntéséről a következő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a
képviselő-testületet.”
Az SZMSZ egységes szerkezetben jelen beszámoló végén a 3.számú mellékletben olvasható.

5. Napirendi pont :Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosítása.
Az önkormányzatunk 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása a 2016. október 2-ai országos népszavazáshoz
kapcsolódó bevételek és kiadások beépítése miatt vált szükségessé.
A népszavazással járó bevételeket és kiadásokat figyelembe véve önkormányzatunk 2016. évi költségvetésének főösszege
2.390.467 e Ft-ról 2.391.462 e Ft-ra emelkedik.
A testület a módosítást egyhangúlag elfogadta.
6. Napirendi pont :Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása.
A képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló
3/2015. (II.13.)önkormányzati rendelet módosítását, mely szerint a rendelet 8. számú melléklete helyébe a következő
rendelkezés lép:
8. számú melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások bruttó térítési díjai az egyes intézményekben.
I. Alapszolgáltatás:
Szociális ellátások, étkeztetés, intézményi térítési díja:
a) Ebéd, házhoz szállítással:
b) Házi segítségnyújtás:
c) Nappali ellátás:

550 Ft/nap
500 Ft/óra
50 Ft/ igénybevételi nap

Családok átmeneti otthona:
Intézményi térítési díj:
Napi intézményi térítési díj:

61 800 Ft/fő/hó
2 060 Ft/fő/nap

A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén a fizetésre
kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, kettő vagy több gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi
jövedelmének 30 %-át.
II. Szakosított ellátások:
Ápoló és gondozó otthon (Őszi Napfény Idősek Otthona):
Általános ellátás intézményi térítési díja:
Általános ellátás napi intézményi térítési díja:
Demens ellátás intézményi térítési díja:
Demens ellátás napi intézményi térítési díja:
Emelt szintű ellátás intézményi térítési díja:
Emelt szintű ellátás napi intézményi térítési díja:

88 500
2 950
76 950
2 565
93 000
3 100

Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap

7. Napirendi pont :A 13. úti ipari terület helyi építésis szabályzatáról szóló 15/2002.(IX.27.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése.
A testület egyhangúlag hatályon kívül helyezte a rendeletet.
8. Napirendi pont :Beszámoló a 2016. I. félévi adóügyi feladatok ellátásáról.
A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót, amely jelen beszámoló végén a 4. számú mellékletben olvasható.

9. Napirendi pont :Műszaki ellenőr választása – Deák Ferenc utca felújítás.
A testület egyhangúlag elfogadta, hogy a Deák Ferenc utca felújításával kapcsolatban a legkedvezőbb ajánlatot tevő BRICOLL
Kft-t bízza meg a műszaki ellenőri feladok ellátásával bruttó 1.016.000 Ft vállalási áron.
10. Napirendi pont : Lovarda hasznosítási szerződés módosítása.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a szerződésben szereplő közüzemi díjakkal kapcsolatban további tárgyalásokat
folytassanak, és egy újabb bejárás után a novemberi testületi ülésen döntsenek a szerződésmódosításáról.
11. Napirendi pont : Lovarda hasznosítási szerződés módosítása.
A hivatalunk pénzügyi irodája a 2016.09.30-án rendelkezésre álló adatok alapján áttekintette, s kimutatta az önkormányzattal
szemben fennálló, adósonként 100.000 Ft-ot meghaladó követeléseket.
A kimutatott adatok alapján:
a/ végrehajtásra, hagyatékra leadott követelések összege: 5.673.861 Ft.,
b/ behajthatatlan követelés: 5.423.585 Ft.,
c/ elengedett követelésnek javasolt: 322.339 Ft.,
d/ további felülvizsgálatot igénylő követelések: 22.487.272 Ft.
A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta :
- elengedi a b/ pontban fennálló, 5.423.585 Ft összegű követelését a cég felszámolása, megszűnése miatt és
behajthatatlannak minősíti.
- elengedi a c/ pontban fennálló, VE904728 és VE900391 számon nyilvántartott 322.339 Ft összegű követelését,
tekintettel arra, hogy a kiegyenlítési sorrend alapján, az azt megelőző nagy összegű adótartozások miatt a megtérülés
nem várható.
- elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája az elengedett, valamint a behajthatatlannak minősített
követelések összegét a könyvelésből vezesse ki, továbbá a fentiek miatt indított végrehajtási eljárást szüntesse meg.
- elrendeli, hogy zárszámadás előtt évente egyszer történjen meg a követelés állomány áttekintése, valamint a
behajthatatlan követelések elengedése a rendeletnek megfelelően.

12. Napirendi pont :Önkormányzati rendezvények, Kisbéri Napok.
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 237/2016.(IX.9.)KVÖKt. határozata alapján a Kisbéri Napok 2016.
rendezvénysorozat pénzügyi elszámolását az októberi ülésén kívánta tárgyalni.
A rendezvény költségeit önkormányzati forrásból, intézménynél tervezett rendezvényi keretből és támogatói, reklám, valamint
bérleti díjas bevételekből fedeztük.
A mellékelt táblázatban részletesen kimutatásra kerültek a költségek és bevételek, önkormányzati és intézményi szinten, a
rendezvény teljes bekerülési költsége, az alábbi táblázat szerint 5.057 e Ft.
Rendezvény teljes bekerülési
költsége
Önkormányzat
Wass Albert Művelődési Központ
Összesen:

Kiadások
3 596 811 Ft
3 009 790 Ft
6 606 601 Ft

Bevételek
Tényleges ráfordítás
634 465 Ft
2 962 346 Ft
915 170 Ft
2 094 620 Ft
1 549 635 Ft
5 056 966 Ft

A testület szavazás mellőzésével, tájékoztatásként tudomásul vette a Kisbéri Napok 2016. rendezvénysorozat megvalósításáról
készült pénzügyi beszámolót.

13. Napirendi pont :WAMK - költségvetés,
Az önkormányzat fenntartása alatt álló Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2016. évi költségvetésének
végrehajtása 2016. szeptember 30-ig, az időarányos időszakot figyelembe véve, megfelelő.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a költségvetés fő sorainak teljesülését:
adatok ezer Ft-ban
Teljesítésből
Teljesítés
Előirányzat Időarányos
Módosított
Kisbéri
Megnevezés
2016.
maradvány/
teljesítés
előirányzat
Napokra
09.30-ig
(-)túllépés
%-a
felh.összeg
Személyi juttatások
20 112
17 105
3 007
85%
Munkaadót terhelő járulékok*
5 207
4 493
52
714
86%
Dologi kiadások
40 029
21 861
2 958
18 168
55%
-készletbeszerzés
2 991
1 316
129
1 675
44%
-kommukációs szolgáltatás
520
306
214
59%

-szolgáltatási kiadások
-kiküldetés, reklám és propaganda
-különféle befizetések, és egyéb dologi
kiadások
Beruházások
Kiadások összesen:

26 615
100

14 998
13

2 560

11 617
87

56%
13%

9 803
300
65 648

5 228
222
43 681

269

4 575
78
21 967

53%
74%
67%

Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:

12 493

10 955
95
33 454
44 504

1 538
-95
19 701
21 144

88%

53 155
65 648

3 010
915

915

63%
68%

*reprezentáció utáni járulékfizetési kötelezettség később jelenik meg a könyvelésben
A testület egyhangúlag elfogadta a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2016. január 1. - 2016. szeptember
30. időszakról készült költségvetési beszámolóját.

14. Napirendi pont :Ingatlan-felajánlások (05/37 hrsz - Zöldmalmi tó mellett; 2293 hrsz – Újszőlő utca).
Két ingatlan-felajánlással keresték meg az önkormányzatot :
a/ Prekler János és Prekler József akisbéri 05/37 hrsz. alatti ingatlanban lévő tulajdoni hányadát ajánlotta fel ajándékként az
önkormányzatnak. Az ingatlan a Zöldmalmi-tó mellett fekszik, 4-es minőségi osztályú, 8273 m2 nagyságú, 16,55 AK értékű,
rendezett, elművelt szántó.
A testület egyhangúlag elfogadta Prekler János és Prekler József által a kisbéri 05/37 hrsz. alatti ingatlanban felajánlott
tulajdonrészüket.
b/ A kisbéri 2293 hrsz. alatti, Újszőlő utcai 2712 m2 nagyságú, szőlő és gazdasági épület, művelési ágú ingatlanban lévő
összesen 4/8 arányú tulajdoni részét ajánlotta fel a tulajdonos a 106.136,- Ft. összegű, kommunális adó és pótlék tartozása
fejében.A rendezett, gondozott, bekerített telken egy pinceház áll. A tehermentes ingatlannak még 1 tulajdonosa van.
A testület 6 igen és 1 nem szavazattat elfogadta a kisbéri 2293 hrsz. alatti ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot, a tulajdonos
106.136,- Ft. összegű adótartozása fejében azzal a feltétellel, hogy az adótartozás összege az ingatlanban meglévő tulajdoni
hányad értékét nem haladhatja meg.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az ingatlanok és az abban felajánlott tulajdoni hányadok értékének meghatározására
utasítja a Polgármesteri Hivatalt értékbecslőktől ajánlat bekérésére, egyben felhatalmazza a város polgármesterét a
legkedvezőbb ajánlat kiválasztására és az értékbecslés megrendelésére, továbbá utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
tulajdonjog átvezetésekhez szükséges szerződéseket készítse elő és a város polgármesterét felhatalmazza azok aláírására.
Mindkét ingatlan tekintetében a felhatalmazza a város polgármesterét tárgyalások folytatására a többi tulajdonossal a tulajdoni
hányaduk megszerzése érdekében.

15. Napirendi pont :SacraVelo pályázat.
A Rába-Duna-Vág EGTC négy megyéjét érintő, a vallási és a kerékpáros turizmus elemeit innovatív módon ötvöző, határon
átnyúló hálózatot alkotó projekt csaknem 400 települést és ennél is több szakrális látnivalót foglalhat magába. A projekt az
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Természeti Kultúra pályázati felhívás keretén belül kerül
benyújtásra.
A 2016. június 7-én, a megyeházán tartott munkamegbeszélésen a legtöbb érintett település támogatta a projektben való
részvételt. Időközben megjelent pályázati kiírás, amely alapján a beadási határidő 2016. október 31. A támogatási intenzitás
igen kedvező, csupán 5% önerő biztosítását kérik az önkormányzatoktól.
A projekt eredményeként a magyar-szlovák határtérség megyéi gazdag kulturális örökségének közös bemutatásával, az aktív
turizmus eszközének, a kerékpárnak az igénybevételével új turisztikai termék fog létrejönni, amely a helyben élők számára sok
lehetőséget fog kínálni (turizmus fellendülése). A projekt a megyénk vonatkozásában elsősorban soft projektelemeket tartalmaz
(pl: útjelző táblák elhelyezése, térképek, honlap, mobil applikációk elkészítése). A pályázat beadásához az útvonal pontos
leírását, kitáblázásának tervét, a szükséges beavatkozásokat az utak állapotát illetően, a javasolt pihenőhelyeket, valamint ezek
becsült költségét tartalmazó munkarészt a megyei önkormányzat elkészíttette. A tervek pontosítása és a kiírás
követelményeihez való illesztése folyamatban van.
A projekt teljes költségvetése max. 3.000.000 euro lehet, melyből megyénk 348.129 euro támogatást nyerhet el az útvonal
kijelölésére, pihenőhelyek kialakítására és kisebb külterületi földút szakasz kerékpározhatóvá tételére. Ehhez megközelítően
5.400.000 Ft önrészt kell biztosítani. A megyei önkormányzat a közlekedési munkarész megfinanszírozásával már hozzájárult
az önrészhez, és Önkormányzatunktól sikeres benyújtás esetén bruttó 150.000 Ft megfizetését kérik.
A testület egyhangúlag elfogadta az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Természeti Kultúra
pályázatban való részvételt és kéri biztosítani a pályázat benyújtásához szükséges 150.000 Ft-os önerőt a 2016. évi költségvetés
általános tartalék sora terhére

16. Napirendi pont :Közvilágítási hálózat (lámpatest) bővítése a 81. sz. főközlekedési útra az épülő Príma áruház és piac
telekhatárához tervezett gyalogátkelőhely megvilágítása.
A Polgármesteri Hivatalhoz kérelem érkezett a tárgyi gyalogos átkelőhely létesítése kapcsán szükséges közvilágítás átalakítása
ügyében. A gyalogos átkelőhely megvilágítása céljából a kisbéri Kossuth L. u-ban a BauMarkt áruház előtti járdán meglévő
oszlopra szerelt lámpatest cseréje szükséges, ami a jelenlegi 100 W-os lámpa helyett 213 W-os LED világítótest elhelyezését
jelenti.
A tervező az önkormányzat tulajdonosi hozzájárását és az új közvilágítási fogyasztó befogadási és áramdíj fizetési nyilatkozatát
kéri a gyalogos átkelőhely közvilágítási tervéhez.
A testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy vállalja a CBA élelmiszer áruház építéséhez kapcsolódó közlekedési beruházáshoz
szükséges – a 100 W-os világítótest 213 W-os világító testre való cseréből adódó - többlet közvilágítási költséget és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kisbér Kossuth L. u. 75. sz. előtt a 81. sz. főközlekedési úton tervezett gyalogos
átkelőhely biztonságos megvilágításához szükséges önkormányzati tulajdonosi és befogadói, díjfizetési nyilatkozatot aláírja
és kiadja a kérelmező részére.
17. Napirendi pont :Térfigyelő kamerarendszer.
A testület egyhangúlag a MÓR – VÉD Security Kft. ajánlatát fogadta ela kamerarendszer üzemeltetésére, illetőleg
karbantartására.
18. Napirendi pont :Forfa csarnok használata.
Böröczki Lajos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az ún. „Forfa” épület középső, kb. 100 m2 nagyságú részén
engedjük meg neki, hogy faanyagot tároljon kb. 2017. március 31-ig. Az anyagszállítással a szomszédos Tatabányai
Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakközépiskolája és Szakiskolája tanműhelyében folyó tanítást nem zavarná, a szállítást a
hátsó bejárat felől végezné. Az érdeklődőt tájékoztatta az önkormányzat, hogy a kisbéri 680/20 hrsz. alatti, önkormányzati
épületben nincs víz, villany és fűtés.
2016. október 3-án bejárást tartottak az érdekeltekkel, ahol megtekintették az érintett ingatlanrészt. Abban az iskola 9 db gépe
és hulladék anyagok található. A gépeket a diákok ritkán használják, a raktározás ellen kifogásuk nincs.
Az iskola igazgatójának véleményét figyelembe véve a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Böröczki Lajossal a kisbéri
680/20 hrsz. alatti, ún. „Forfa” épület középső részének faanyag tárolására történő használatára szerződést köt 2017. március
31-ig, bruttó 5.000,- Ft./hó bérleti díjjal.
19. Napirendi pont :Új utca nyitásának költségei.
A testület 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy a Sport utca mögötti, rendezési terven falusias lakó övezetként
jelölt terület városközponthoz közelebbi részén tervezett új utca nyitása kapcsán Bencsik János kisbéri 0233/61 hrsz-ú
ingatlanát és Gellér Béla kisbéri 0233/57 hrsz-ú ingatlanát a tulajdonjog megszerzésére irányuló tárgyalások sikertelenségére
való tekintettel kisajátítás útján kívánja megszerezni, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kisajátítás fedezetét a
2017 évi költségvetésben szerepeltesse.
20. Napirendi pont :0124/3 hrsz. (rekultivált szeméttelep) utógondozási feladatok ellátása.
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2010-ben a bezárt szilárd
hulladéklerakó telep (0124/3 hrsz.) rekultivációjára kiadott határozatában az utógondozással kapcsolatban az alábbiakat írta elő:
jelentéskészítési és adatszolgáltatási kötelezettség
terület gondozása
illegális hulladéklerakás megakadályozása
övárok tisztítása, karbantartása
3 db kútból álló monitoring rendszer működtetése
a kutakban havi rendszerességgel mérni kell a vízszintet, akkreditált laboratóriumban féléves rendszerességgel meg
kell határozni a talajvíz általános vízkémiai paramétereit (pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOIps, összes oldott
anyag, klorid, szulfát, ammónia, nitrit, nitrát, foszfát), és éves rendszerességgel pedig, a TPH, Cu, Cd, Ni, Zn, Cr, As,
Hg, Pb tartalmát. A vizsgálati eredményeket az értékelő jelentés részeként évenként meg kell küldeni a
Felügyelőségnek
a mintavételt és azok vizsgálatát akkreditált szervezettel kell elvégeztetni
hulladéklerakó-gázgyűjtő rendszer főgyűjtővezetékén elvezetett gázt ártalmatlanítani kell.
A határozat szerinti feladatok ellátására ajánlatokat kért be az önkormányzat.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az ajánlatokban szereplő magas összegekre tekintettel, a bezárt, rekultivált szilárd
hulladéklerakó telepen (0124/3 hrsz.) elvégzendő utógondozáshoz kapcsolódó monitoring tevékenységek teljes körű ellátását
anyagi fedezet hiányában nem tudja vállalni és eseti megbízásokkal próbál eleget tenni a kötelezettségeknek évente egyszeri
alkalommal, továbbá elrendeli pályázat figyelését a monitoring tevékenység ellátására.

21. Napirendi pont :Komáromi Vizitársulat által végzendő munkák.
Az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi vízfolyások kezelését a Komáromi Vizitársulat végzi, akik a beszámoltak arról,

hogy hol, milyen munkákat, mekkora összegért végeztek.
A Törökbálint-ér Beyr utca alatti (1+245 – 1+305 hrsz.: 0136/2) szakaszának kézi erejű fenntartási munkái 60 fm hosszban
elkészültek. Ennek bekerülése 61.000.- Ft.
A Kisbéri árok 81. sz. út alatti szakaszának (hrsz.: 0264) gépi fenntartási munkáit 600 fm hosszban 2016 augusztus 5-én
elvégezték. Ennek bekerülése 85 000 Ft.
A Kisbéri árok Szent János tér és Tatabánya-Pápa vasútvonal (4+000 – 4+600 km szelvények közötti ) kézi erejű fenntartási
munkái befejeződtek, ennek bekerülése 230.000.- Ft.
A Kisbéri árok Tatabánya-Pápa vasútvonal felett műtárgy építését (385.000,- Ft.) a testület már elfogadta.
Felkérést kaptak továbbá a Perczel Mór utca mögötti vízelvezető árok illetve áteresz megfelelő szintre történő süllyesztésére.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Komáromi Vizitársulat által a Török Bálint-ér Beyr utca alatti szakaszán a
fenntartási munkák elvégzését 61.000,- Ft.-tal, a Kisbéri árok 81. sz. főút alatti szakaszán fenntartási munkák elvégzését
85.000,- Ft.-tal, a Kisbéri árok Szent János tér és Tatabánya-Pápa vasútvonal fenntartási munkák elvégzését 230.000,- Ft.-tal
elfogadja a költségvetésben elkülönített 2 millió forintos keret terhére. A Perczel M. utca mögötti vízelvezető árok és áteresz
szintbe helyezését a képviselő-testület abban az esetben támogatja, ha az a 2 millió forintos keret terhére elvégezhető.

22. Napirendi pont :Ady Endre utcai árok.
Az Ady Endre utca páros oldalán, a Pacsirta utca és a Fáy A. utca közötti szakaszon, lakossági kezdeményezés alapján,
csapadékvíz elvezető árok kialakítását több ízben tárgyalta már a testület. Határozataiban többek között az árok, illetve
kapcsolódó bejárók kialakítására a Tető-Profil Kft. bruttó 2.338.324,- Ft. összegű ajánlatát fogadta el.
Tekintettel arra, hogy az utca árokkialakítással érintett oldalán került lefektetésre az ivóvíz és szennyvíz vezeték, valamint az
ingatlanok gázbekötései találhatók még a földben, a munkálatok megkezdése előtt megkeresték a közműszolgáltatókat. A
szolgáltatók közműnyilatkozataik kiadásához terveket kértek. A tervek elkészültével a szolgáltatók ismét megkeresésre
kerültek.
Tekintettel arra, hogy a közműszolgáltatók által kért feltételek miatt a kivitelező duplájára emelte árajánlatát, valamint az
önkormányzatot terhelő eddigi és várható megnövekedett költségeire, a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ady Endre
utcában kialakítani tervezett csapadékvíz elvezető árok kialakításától eláll.

23. Napirendi pont :Szennyvíztisztító telep felújítása.
Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. a 2016-os évre vonatkozó, gördülő fejlesztési tervben szerepeltetett és a képviselő-testület által
jóváhagyott, szennyvíztisztító telepi felújításokat (belső átalakítás, fűtéskorszerűsítés, külső homlokzati szigetelés) elkezdte. A
munkálatok során derült ki, hogy pótmunkára van szükség. Az elektromos kábelek és vízvezetékek új nyomvonalon történő
kivitelezésének becsült költsége 750.000,- Ft. + áfa. A külső világítótestek felújításához az elektromos kábeleket ki kell
váltani, ennek díja 111.500,- Ft. + áfa.
E mellett tájékoztatták az önkormányzatot arról, hogy az üzemviteli épület tetőszerkezet cseréje a tervezett 5 millió forint +
áfával szemben 2.430.000,- Ft. + áfa összegből megvalósult.
A tetőcserénél nyert 2.570.000,- Ft. + áfa összeg terhére kívánják a másik munkáknál jelentkező, összesen 861.500,- Ft. + áfa
nagyságra becsült pótmunkákat elvégeztetni és ezt kérik elfogadni.
A testület egyhangúlag elfogadta az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. által a kisbéri szennyvíztisztító telepen a 2016. évi gördülő
fejlesztési tervben szerepeltetett munkák közötti összeg átcsoportosítást azzal, hogy ha a változások miatt a gördülő fejlesztési
terv módosítása szükséges, akkor azt az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. végezze el.
24. Napirendi pont :Ingatlan-eladási ajánlat - TheisznéJáhn Erzsébet.
A Bakonysárkány-Vérteskethely-Kisbér közös szennyvízcsatorna projekt megvalósításakor a nyomóvezeték Muskátli utca
alatti része részben TheisznéJáhn Erzsébet Vilma kisbéri 0265/11 hrsz-ú ingatlanán keresztül lett lefektetve. Az akkor
rendelkezésre álló tervek alapján szolgalmi jogi megállapodást kötött az önkormányzat a tervezett nyomvonallal érintett
területre, azonban a kivitelezéskor a Muskátli utcai telektulajdonosok által a 0265/11 hrsz. terhére elkövetett túl használat miatt
a nyomvonalat módosítani kellett. 2015. november 6-án megállapodást kötöttek Theisznével, melyben ő hozzájárult az új
nyomvonalhoz. A felek rögzítették továbbá, hogy a kialakult helyzetet rendezni kívánják egymással oly módon, hogy a
szennyvízvezetékkel és annak biztonsági övezetével terhelt ingatlanrészt megosztás után az önkormányzat megvásárolja. A
képviselő-testület megerősítette a megállapodást és kifejezte azon szándékát, hogy az érvényes piaci árakat figyelembe véve
adásvételi szerződést kíván kötni az ingatlanrészre.
A telekmegosztást megrendelte az önkormányzat, a változási vázrajz alapján a 0265/22 hrsz-mal létrejövő, 1692 m2 nagyságú
ingatlan fog az önkormányzathoz kerülni. Az adásvételi szerződés megkötésének már csak egy akadálya van, a vételárban
történő megállapodás.
Theiszné első körben 1 millió forintot (~591,- Ft./m2) kért a létrejövő ingatlanért. Az összeget nem fogadta el az önkormányzat
és ellenajánlatként a Kisbért elkerülő út kisajátításakor alkalmazott 150,- Ft./m2 árat jelölte meg figyelemmel arra, hogy a
nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény rendelkezései szerint a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával
lehet szerződést kötni.
A Hölgy az ellenajánlatra kifejtette, hogy a kisajátítási ár nem piaci ár, és a 0265/22 hrsz. megvásárlásával az önkormányzat
egy igen értékes területhez jut, ezért az ingatlan árát 400,- Ft./m2-ben (676.800,- Ft.) jelölte meg.
A testület, a bizottságokkal egyetértésbenegyhangúlag úgy döntött, hogy a vételi szükséghelyzetre való tekintettel elfogadja
TheisznéJáhn Erzsébet Vilma 400,- Ft./m2 összegű ajánlatát a Bakonysárkány-Vérteskethely-Kisbér szennyvízelvezetési
projekt során a kisbéri 0265/11 hrsz. alatti ingatlanon fektetett szennyvízelvezető nyomóvezeték és biztonsági övezetének

rendezése kapcsán elkészült megosztási változási vázrajzon szereplő 0265/22 hrsz-ú ingatlanért, továbbá felhatalmazza a város
polgármesterét az adásvételi szerződés aláírására.

25. Napirendi pont :Lovarda wellnes - pályázat.
A testület döntése értelmében az önkormányzat vagyonkezelésében lévő Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes wellness
részének hasznosítására pályázat lett kírva. A pályázati felhívásra egy ajánlat érkezett, a Kisbéri Vállalkozók
Sportegyesületétől. A pályázat a megadott határidőn belül, a megadott módon került benyújtásra.
A testület egyhangúlag elfogadta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárulása esetén 4 éves időtávra szerződést
köt a Lovarda épületegyüttes wellness részének hasznosítására a Vállalkozók SE Kisbér-rel az alábbi feltételekkel :
a wellness rész egészében kerüljön birtokbaadásra,
a szükséges engedélyek beszerzését követően a térelválasztást az egyesület saját költségén elvégzi,
tekintettel arra, hogy a 400.000.- ft.-os kauciót az egyesület a fitness rész után már megfizette, a pályázatban kért
kauciót még egyszer már nem kell megfizetnie,
a szauna rész használatáért bruttó 10.000 Ft/hó bérleti díj kerüljön meghatározásra,
az ingatlanrész fűtése vonatkozásában a számlákban feltüntetett alapdíjat vállalja magára az önkormányzat,
a medence rész lefedésével járó költségek, amortizációs keret terhére történő kifizetését annyiban javasolja,
amennyiben az adott ingatlanrészben nonprofit jellegű hasznosítás történik (pl. ökölvívó szakosztály működtetés),
és ezen nonprofit jelleg vállalását a szerződésben rögzítik.
26. Napirendi pont : Kerékpárkölcsönző elhelyezése.
Kisbér Város önkormányzata a PonsDanubii EGTC közreműködésével pályázatot nyújtott be kerékpárkölcsönző kialakítására,
amely a későbbiekben kiegészítő szolgáltatásként szervesen illeszkedne a sikeres pályázat esetén megvalósítandó Kisbért
Komárommal összekötő kerékpárút profiljába.
A kerékpárkölcsönzőnek és tárolónak többek között a következő paramétereknek kell megfelelnie:
- 3x10 méter alapterületű tároló
- Áramvételi lehetőség
- Személyes felügyelet, helyi diszpécser állomás
A kölcsönző elhelyezése önkormányzati tulajdonú területen javasolt, de más tulajdonossal is megoldható. Az adott területre a
megvalósulás esetén a PonsDanubii EGTC köt bérleti szerződést 10 év időtartamra.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kerékpár-kölcsönöző elhelyezésének helyszíneként a makettparkot javasolja, de kéri
a további egyeztetésekbe bevonni a Kincsem Hotel vezetőjét.
27. Napirendi pont : Temetői nyilvántartó rendszer.
Egy vállalkozó kereste meg az önkormányzatot egy digitális temetői nyilvántartó rendszer elkészítésének ajánlatával.A temetői
nyilvántartói rendszer egyik alapvető funkciója, hogy térképszerűen feltüntetésre kerülnek egy internetes felületen
(www.temetoinfo.hu) a sírok, amely megkönnyíti a helyismerettel nem rendelkezők számára a sírok megtalálását. A rendszer
tartalmazza a sírokhoz kapcsolódó alapvető adatokat (elhunyt és eltemettető adatai, a sír megváltásának időpontja, stb.)
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a hivatal kérjen be több árajánlatot a rendszer kialakítására.
28. Napirendi pont : Tájékoztató.
a/ Általános iskola és sportcsarnok fűtés és vízellátás szétválasztása : A Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium
és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokkal nemcsak hogy egy helyrajzi számon
(1024/10 hrsz.) osztozik, de közös a fűtési- és vízellátási rendszerük is. Ez mindaddig nem okozott problémát, amíg az
önkormányzat fizette mind a két intézmény esetében a közüzemi díjakat, azonban az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvénnyel módosított, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 99/H. § (1) bekezdése szerint „ a 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési
intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a
továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe
kerül. A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és
kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.”
A közüzemi díjakkal történő elszámoláshoz a két intézmény fűtését és vízellátását külön kell választani, melyre az
önkormányzattal szerződésben lévő Ganzler Gábor tett ajánlatot.
Tekintettel arra, hogy a 2016. évi költségvetés karbantartási előirányzata fedezi a kiadást és a szétválasztáshoz szükséges
anyagok beszerzése kb. 1 hónapot vesz igénybe, a feladat elvégzése Ganzler Gábortól megrendelésre került.
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.
b/ Szerves hulladék hasznosítása :A GMJ bizottságmeghallgatta ülésena JRK Waste Management Hungary Kft.
munkatársának tájékoztatását az intézményi és lakossági komposztálással kapcsolatban.
A konyhával rendelkező intézményekbe elektromos komposztáló készülékeket javasolt, melyekbe a nyers és feldolgozott
élelmiszereket és kisebb csontokat is bele lehet tenni. A készülék 24 óra alatt 90 %-kal csökkenti a hulladék mennyiségét, mely
ez által a hulladékszállítás költségeinek csökkentéséhez járul hozzá mindamellett, hogy környezetbarát megoldás.
A napi 30 kg hulladék feldolgozására alkalmas komposztáló bevezető ára nettó 3,2 millió forint, mely becslésük szerint 4-5
éven belül térül meg.

A lakossági komposztálónál a cég vállalja, hogy felméri az igényeket, tájékoztatja a lakosságot és segít a helyes használati
gyakorlat kialakításában. Véleményük szerint önkormányzati segítséggel, első körben pl.: 100 háztartásnál kellene a
komposztálást bevezetni. A lakosságtól a zöldhulladékot a jelenlegi hulladék közszolgáltató a közszolgáltatási díj keretén belül,
az előre meghirdetett gyűjtési napokon elszállítja.
A Kft. képviselője ígérte, hogy részletesebb tájékoztatást küld a szolgáltatásaikról. Ennek ismertében – igény esetén – nyílhat
lehetőség arra, hogy a megkeresést részletesebben megtárgyalja testület.
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

29. Napirendi pont : Egyebek.
a/ OTP ingatlan megvásárlása : A művelődési központban épületében lévő volt OTP ingatlanra kért az OTP vételi ajánlatot,
amennyiben az önkormányzatnak szándékában állna megvásárolni.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2017 évi költségvetés tárgyalásakor tér vissza a vételi ajánlatra.
b/ Deák F. u. eleji körforgalom – tervezési ajánlatok :A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy árajánlatokat kér a Deák
Ferenc utcaDesseő Gyula utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezésére.
c/ Újszőlő utca gréderezése :A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megrendeli Újszőlő utca gréderezését.
d/ Közlekedési tükör elhelyezése : Határ utca - Szent Imre utca :A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megrendeli a Határ
utca - Szent Imre utca találkozásánál a közlekedési tükröt.

30. Napirendipont : Képviselői bejelentések.
Képviselői bejelentés nem volt.
A nyilvános ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (tűzifa,
szociális munka napja).

1. számú melléklet.
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…/2016. (…..) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. § (1) Kisbér város közigazgatási területe négy háziorvosi és két gyermek háziorvosi körzetetalkot. A
háziorvosi körzetet az 1. melléklet, a gyermekorvosi körzetet a 2. melléklet tartalmazza.
(2)Kisbér város teljes közigazgatási területe kettő fogorvosi alapellátási körzetet alkot, melyet a 3. melléklet
tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben írt alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat feladat-ellátási
szerződés keretében, a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet útján látja el. Ácsteszér, Aka, Ászár,
Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, Csép, Ete, Kerékteleki,
Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely egy alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, illetve házi
gyermekorvosi ügyeleti körzetet alkot, melyben a szolgáltatást a Batthyány Kázmér Szakkórház és
Rendelőintézet útján látják el a települések részére.
2.§ Kisbér város teljes közigazgatási területe négy védőnői körzetet alkot, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
Az első számú körzet vonatkozásában Kisbér Ete településsel egy védőnői körzetet alkot.
A második számú körzet vonatkozásában Kisbér Bakonysárkány és Vérteskethely településekkel egy védőnői
körzetet alkot.

3.§ Az iskola-egészségügyi ellátást az Önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el egy védőnő a körzetet a 4. melléklet tartalmazza-, valamint Dr. Nemes Tünde, Dr. Csont Annamária és Dr. Trifonov
Rumján orvosok útján.
4.§ Komárom- Esztergom megye Ács, Bana, Bábolna kivételével egy alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi
ügyeleti körzetet alkot.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kisbér, 2016. 10.14.
Sinkovicz Zoltán
polgármester
jegyző

Dr. Dörnyei Vendel

I.

MELLÉKLET - KISBÉR FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEI

I. sz. háziorvosi körzet
dr. Szinyi Károly
Ady
Batthyány tér
Béke
Beyr
Diófa
Dobi
Fáy
Illényi
Iskola
Kincsem
Kolozsvári
Komáromi
Kozma
Magyar
Muskátli
Patak
Pilbauer köz
Ritter
Széchenyi
Tópart
Zrínyi

II. sz. háziorvosi körzet
dr. Trifonov Rumján
Angol kert
Arany János
Batthyány puszta
Fadrusz
Fehérvári
Hunyadi
Petőfi
Rákóczi
Sport
Táncsics
Vásártér
Vásár tér
Wenckheim
Ete

Vérteskethely

III. sz. háziorvosi körzet
dr. Nemes Tünde

IV. sz. háziorvosi körzet
dr. Kemény János

Kishomok
Nagybér puszta
Pacsirta
Perczel Mór
Újszőlő
Véncser

Deák
Desseő
Kossuth
Köztársaság
Szabadság
Szent Imre
Szent János tér

Ászár
Hánta

II.

MELLÉKLET - KISBÉR GYERMEK HÁZIORVOSI KÖRZETEI

Dr. Csont Anna

Dr. Sárközi Éva

Angol kert
Deák Ferenc
Fadrusz
Fehérvári
Kishomok
Kossuth Lajos
Köztársaság
Nagybér puszta
Pacsirta
Perczel Mór
Széchenyi
Szent Imre
Szent János tér
Újszőlő
Véncser dűlő

Ady
Arany János
Batthyány puszta
Batthyány tér
Béke
Beyr
Desseő Gyula
Diófa
Dobi
Fáy
Hunyadi
Illényi
Iskola
Kincsem
Kolozsvári
Komáromi
Kozma
Magyar
Muskátli
Patak
Petőfi
Pilbauer köz
Rákóczi
Ritter
Sport
Szabadság
Táncsics
Tópart
Vásártér
Vásár tér
Wenckheim
Zrínyi

Hánta
Ászár

Ete
Vérteskethely

III. MELLÉKLET - KISBÉR FOGÁSZATI KÖRZETEI
I. sz. körzet
dr. Dobos Adél
Kisbér
Dobi
Fadrusz
Fáy
Fehérvári
Hunyadi
Illényi
Iskola
Kincsem
Kishomok
Kolozsvári
Komáromi
Kossuth
Kozma
Köztársaság
Magyar
Muskátli
Pacsirta
Patak
Pilbauer köz
Rákóczi
Szent Imre
Tópart
Wenckheim
Zrínyi
Hánta
Ady
Diófa
Dohány
Jáger
József
Kis
Klujber malom
Kossuth
Nádasd puszta
Pula puszta
Vasúti Őrház
Ászár
Vérteskethely

II. sz. körzet
dr. Imre Barna
Kisbér
Ady
Angolkert
Arany
Batthyány puszta
Batthyány tér
Béke
Beyr
Deák
Desseő
Nagybér puszta
Perczel Mór
Petőfi
Ritter
Sport
Szabadság
Széchenyi
Szent János tér
Táncsics
Újszőlő
Vásártér
Vásár tér
Véncser dűlő
Ászár

IV.

MELLÉKLET – VÉDŐNŐI KÖRZETEK

I sz. körzet:

II. sz. körzet:

III. sz. körzet:

IV. sz. körzet:

Kisbér

Kisbér

Kisbér

Kisbér

Petőfi
Patak
Komáromi
Muskátli
Sport
Arany
Rákóczi
Kozma
Fáy
Dobi
Táncsics
Pacsirta
Ady E.
Hunyadi
Wenckheim
Vásártér
Vásártéri
Kolozsvári
Beyr
Diófa
Béke
Illényi
Batthyány puszta
Apáti puszta
Ete

Szabadság
Deák
Magyar
Ritter
Tópart
Kincsem
Angolkert
Fadrusz
Szent János tér Desseő
Fehérvári
Köztársaság
Kossuth
Széchenyi
Batthyány tér
Perczel
Szent Imre
Kishomok
Újszőlő
Véncser dűlő
Zrínyi
Iskola
Pilbauer köz

Bakonysárkány
Vérteskethely

Iskola
egészségügy

Nagybér puszta
Hánta

2. számú Melléklet
Kisbér Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete
/2016. (X.14.) önkormányzati rendelete
a helyi zaj- és rezgésvédelemről

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (4) bekezdés f) pontjában, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §
(2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Motoros fűnyíró, motoros fűkasza, motoros fűrész, motoros permetező, kerti traktor vasárnap és
ünnepnapokon 0 és 24 óra közötti időszakban nem használható. Vasárnap és ünnepnapokon 0 és 24 óra közötti
időszakban a zajterhelés károsító hatásainak megelőzése érdekében a megengedett legmagasabb zajterhelést
30dB-re korlátozza (pl. motoros fűnyíró, fűkasza, permetező, kerti traktor ezen időszakban lakóterületen belül
nem használható).
2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait az 1. § tartalmazza.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az 1. §-ban foglaltakat
megszegi.
3. § A 2. § (2) bekezdésében meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb
összege százötvenezer forint.
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi zaj és rezgésvédelemről szóló 13/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelet.
Kisbér, 2016. 10.14.
Sinkovicz Zoltán
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

3. számú Melléklet
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a polgármesteri hivatal hivatalos elnevezése
1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kisbér Város Önkormányzat
(2) Az Önkormányzat székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
2. § A polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése: Kisbéri Polgármesteri Hivatal
2. Hatáskör átruházás
3. § A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását Kisbér Város Önkormányzatának képviselő-testülete szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelete 8 §- 12 §- ig rögzített hatásköreit (ápolási díj,
önkormányzati segély, közgyógyellátás) a Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottságra, Hánta településrészen lakóhellyel,
valamint tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező vonatkozásában a Hánta Bizottságra ruházza át.
3./A §A polgármester esetenként nettó 1.000.000,- Ft., összességében éves szinten nettó 8.000.000,- Ft. összeg erejéig dönt a
források - költségvetés rendelet szerinti - felhasználásról, döntéséről a következő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a
képviselő-testületet.
3. A képviselő-testület ülései
4. § (1) A képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban (a továbbiakban: rendes ülés) ülésezik.
(2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés és a közmeghallgatás hivatalos helyszíne: Kisbér Város Polgármesteri
Hivatalának díszterme.
4. A rendes ülés
5. § (1) A képviselő-testület évente legalább10 alkalommal rendes ülést tart.
(2) Az ülés napját a tárgyhó második hetének péntekére, 15.00 órára kell ütemezni.
(3) A képviselő-testület július és augusztus hónapban nem tart ülést.
5. Rendkívüli ülés
6. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó indítványt bármely települési képviselő írásban vagy
elektronikus formában a polgármesternél terjesztheti elő.
6. A képviselő-testület munkaterve

7. § (1) Az éves munkatervet a polgármester a tárgyidőszakot megelőző év december 1-ig terjeszti a képviselő-testület elé. A
munkatervet legkésőbb a beterjesztéstől számított 15 napon belül fogadja el a képviselő-testület.
(2) A munkaterv-tervezet összeállításakor a következő személyek javaslatait kell kikérni:
a) az alpolgármester,
b) a települési képviselő,
c) a képviselő-testület bizottságai.
(3) A javaslattevők javaslatukat írásban a tárgyidőszakot megelőző év november 20. napjáig juttatják el a polgármesternek.
8. § (1) A munkatervet a polgármester állítja össze a beérkezett javaslatok alapján, aki saját javaslattal is kiegészítheti azt. A
figyelembe nem vett javaslatok esetén a képviselő-testület ülésén részletes tájékoztatót tart a polgármester a figyelmen kívül
hagyás indokairól.
(2) A munkaterv tartalmi elemei a következők:
a) az ülések tervezett időpontja, napirendje,
b) a napirend előterjesztőjének neve,
c) annak a napirendnek a megjelölése, amelyet valamely bizottság nyújt be,
d) a napirend előkészítésében résztvevő megnevezése, és
e) a közmeghallgatás időpontja.
7. Meghívó
9. § (1) A rendes ülések meghívóját és a kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testület tagjai részére az ülés előtt legalább 5
nappal el kell juttatni elektronikus, vagy írásos formában. A tanácskozási joggal meghívottak a rendes ülés meghívóját szintén
az ülés előtt 5 nappal kapják meg elektronikus formában.
(2) A rendkívüli ülésekre történő meghívás történhet írásban, szóban, elektronikus úton, olyan módon, hogy azt az ülés előtt
megkapják a képviselők, a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjai, az intézményvezetők, valamint a
napirendi pontban érintett személyek, szervek képviselői.
(3) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal a napirend témájától függően meg kell hívni:
a) a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjait,
b) intézmények vezetőit, amennyiben a napirendben érintettek,
c) nemzetiségi önkormányzat elnökét,
d) Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetőjét,
e) Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatalának vezetőjét.
(4) A képviselő- testület ülésének helyéről, idejéről, napirendjéről tájékoztatót tesz közzé az önkormányzat a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, az ülések előtt legalább 5 nappal.
10. § A meghívó mellékletét képezi az előterjesztés, szükség esetén a kérelem, egyéb javaslat.
11. § Az előterjesztés írásban, szóban és elektronikus formában is beterjeszthető. Az előterjesztés tartalmazza a tényállást,
valamint lehetőség szerint döntési alternatívákat. A rendelet tervezetek, a gazdasági és vagyoni ügyek csak írásban terjeszthetők
elő.
8. Előterjesztés
12. § (1) Előterjesztésnek minősül:
a) minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – dokumentum;
b) a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet,
beszámoló és tájékoztató.
(2) Előterjesztést a polgármester, alpolgármester, a jegyző, a bizottság elnöke, a képviselők, illetve az intézményvezetők
tehetnek.
(3) Az előterjesztés első sorban írásban kerül benyújtásra. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését
megelőző 10. napig kell a jegyzőhöz eljuttatni.
(4) Az ülés vezetője halaszthatatlan esetben sürgősségi előterjesztést is engedélyezhet (szóban vagy írásban). Sürgősségi
előterjesztés akkor terjeszthető be, ha határidő mulasztás vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem
terjeszthető be. A sürgősségi előterjesztést legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, melyet az
előterjesztéskor meg is kell indokolni.
(5) Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei:
a) Az előterjesztés első része tartalmazza:
aa) a címet vagy tárgyat, az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi
döntéseket,
ab) az előkészítésben részt vevők nevét, véleményét,
ac) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést, és a döntést
indokolják,
b) Az előterjesztés második része tartalmazza:
ba) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,
bb) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.

9. Az ülés vezetése
13. § (1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a
pénzügyi bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A polgármester, az alpolgármester és a pénzügyi bizottság elnöke (a
továbbiakban együtt: ülést vezető) állandó feladatai az ülés jellegétől függetlenül:
a) az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet és azt az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan
vizsgálja,
b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,
d) minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát,
e) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,
f) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában
elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, és
g) a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.
(2) A polgármester, a képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend
megváltoztatását. A települési képviselő az ülés napirendjének megszavazása előtt kezdeményezheti rendelet megalkotását,
vagy határozat meghozatalát. Amennyiben az ülés napirendjébe nem kerülnek a javaslatok, a következő képviselő-testületi ülés
napirendjébe kötelezően fel kell venni a képviselő javaslatát, javaslatait.
(3) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban a képviselő-testületi ülés során bármikor tehető, amely az ülés
vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó
javaslat. Ügyrendi javaslat esetén a képviselő-testület vita nélkül határoz.
14. § (1) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek 5 percben,
amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell.
(2) Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés csak akkor tehető, ha az új információt tartalmaz.
(3) A vita lezárására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A képviselő ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb
kétszer, a tanácskozási joggal meghívott egyszer szólhat hozzá. Az első hozzászólás legfeljebb 5 perc, a további hozzászólás 2
perc időtartamban történhet. Az időhatárt túllépő képviselőtől, illetve hozzászólótól az ülésvezető megvonhatja a szót. A vita
lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követően további hozzászólásra nincs lehetőség.
15. § (1) A nyilvános ülésen a képviselő-testület tagjain kívüli személyek (a továbbiakban: hallgatóság) a kijelölt helyen
elhelyezett széksorokon foglalhatnak helyet.
(2) A képviselő-testület a polgármester javaslata alapján legfeljebb 2 perc időtartamú hozzászólási jogot biztosíthat a
hallgatóság minden egyes tagjának.
10. A tanácskozás rendjének fenntartása
16. § (1) Az ülést vezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása.
(2) A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a feladatai a következők:
a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors, érdemi eldöntésére, és
b) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától.
11. Döntéshozatal
17. § (1) A képviselő-testület döntéseit – határozat, rendelet – kézfeltartás útján történő szavazással hozza.
(2) A szavazatok igen, nem, illetve tartózkodó tartalmúak lehetnek.
(3) Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:
a) a képviselő;
b) a polgármester;
c) az alpolgármester,
d) a bizottság elnöke,
e) a jegyző.
(4) A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani.
(5) Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata.
(6) A rendelet tervezet előkészítése és képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint történik:
a) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti el. A tervezet előkészítésében a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság részt
vehet, amennyiben érinti feladat-és hatáskörét.
b) A tervezetet megvitatás céljából az illetékes bizottság(ok) elé kell terjeszteni, amely azt részletesen megvitatja. Erre az ülésre
a jegyzőt és szükség szerint más külső szakembereket is meg kell hívni.
c) A jegyző – a polgármester és a bizottságok egyetértése esetén – a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti.
12. Nyílt, név szerinti és a titkos szavazás
18. § A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
19. § (1) A név szerinti szavazás esetén a polgármester a települési képviselők névsorát betűrendben kell felolvasni.
(2) A települési képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.

(3) A polgármester szavazatát mindig utolsóként adja le.
20. § (1) A titkos szavazás lebonyolítása előtt a 3 fő települési képviselőből álló szavazatszedő bizottságot kell alakítani.
(2) A bizottság elnökét a képviselő-testület a szavazás előtt megválasztja.
(3) A szavazólap elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik. A szavazólapot a lepecsételt urnába kell helyezni a titkos
szavazáskor.
(4) A képviselő-testület tagjainak a nevét a polgármester felolvassa, majd a polgármestertől a szavazólapot átveszik a települési
képviselők. A polgármester mindig utoljára veszi fel a szavazólapot.
21. § A szavazólap kitöltését követően a lepecsételt urnába kell helyezni. A szavazás lezárását követően az szavazatszedő
bizottság tagjai összeszámolják a leadott szavazatokat. A szavazás végeredményét a szavazatszedő bizottság elnöke ismerteti a
képviselő-testülettel.
13. A rendelet kihirdetése
22. § (1) Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel hirdeti ki.
(2) A kihirdetés időpontja a hirdetőtáblára történő kifüggesztés napja. Az önkormányzati rendeletet 15 napra kell kifüggeszteni.
(3) Az önkormányzati rendelet egy példánya a városi könyvtárban is megtalálható.
(4) A nyilvánosság biztosítása érdekében az önkormányzati rendeletek a kihirdetést követő 8 napon belül a város honlapján is
megjelennek.
14. Közmeghallgatás
23. § (1) A közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület munkatervében rendelkezik. Közmeghallgatás összehívása előtt a
polgármester tájékoztatást tesz közzé a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 15 nappal a következő helyeken:
a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel,
b) a elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel.
(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre a képviselő-testület tagjainak lehetőleg azonnal válaszolni kell.
(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a meg nem válaszolt közérdekű
kérdést és javaslatot a polgármester vizsgálja, és 15 napon belül írásban megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a képviselőtestületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
24. § A közmeghallgatáson a képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.
15. Jogszabálysértés jelzése
25. § (1) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak, a polgármesternek, a polgármesteri hivatalnak és a
társulásnak - a döntés meghozatala előtt, vagy a döntés meghozatalát követően-, ha működésük, vagy döntésük jogszabálysértő.
(2) A jegyző észrevételét:
a) jegyzőkönyvhöz csatolja, vagy
b) a képviselő-testület ülésen a jegyzőkönyvbe mondhatja, vagy
c) írásban tájékoztatást küld a polgármesternek, bizottság, vagy társulás elnökének.
16. Bizottságok
26. § (1) A Képviselő-testület
a) Pénzügyi Bizottságot,
b) Gazdasági, Műszaki Jogi Bizottságot,
c) Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottságot és
d) Hánta Bizottságot
hoz létre.
(2) A Pénzügyi Bizottság 3 fő képviselő és 2 fő képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagból áll. A Pénzügyi bizottság
feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) foglaltakon
túlmenően:
a) részt vesz az önkormányzat éves költségvetése előkészítésében,
b) javaslatot készít az önkormányzati képviselő-testület számára a költségvetési maradvány felhasználására, előirányzatok
közötti átcsoportosítására,
c) véleményezi az önkormányzati intézmények költségvetési javaslatát,
d) vizsgálja év közben az intézmények gazdálkodását,
e) közreműködik a zárszámadás előkészítésében, a pénzfelhasználás ellenőrzésében,
f) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló a bizottság véleménye nélkül a képviselő-testület elé nem terjeszthető,
g) közreműködik az adó témájú helyi rendeletek kidolgozásában,
h) a képviselő-testület önkormányzati tulajdon hasznosítására vonatkozó döntése előtt a tárgyra vonatkozó állásfoglalását,
véleményét a testület elé terjeszti,
i) vizsgálja az önkormányzati vagyonnal is működő vállalkozások eredményességét, közöttük a Magyar Királyi Lovarda
működésének gazdasági, jogi, műszaki és szakmai kérdéseit,
j) közreműködik a munkahely-teremtést szolgáló vállalkozások letelepítésének segítésében.
k)Pénzügyi Bizottság nyújtja be a települési képviselők tiszteletdíjával, juttatásaival kapcsolatos döntési javaslatokat.

(3) A Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság 4 fő képviselő és 3 fő képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagból áll. A
Gazdasági, Műszaki Jogi Bizottság feladata:
a) a vagyonnyilatkozatok kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése, vizsgálata,
b) a méltatlansági és összeférhetetlenségi ügyekben eljárás,
c) a 30 napon belül nem megszüntethető összeférhetetlenség esetén a képviselői tisztségről történő lemondó nyilatkozat
átvétele, kezelése,
d) ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal önkormányzati hatáskörből adódó műszaki feladatai végrehajtását,
e) figyelemmel kíséri a helyi építési szabályzat és szabályozási terv hatályosulását, valamint városfejlesztési kérdésekben
előzetes állásfoglalást ad a képviselő-testület részére,
f) figyelemmel kíséri a városfejlesztési feladatok végrehajtását, a beruházások előkészítésétől megvalósulásukig, jelzéssel élhet
a képviselő-testület felé, ha a beruházások ellentétesek a helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel,
g) részt vesz a nem helyi képviselő-testület által a városban megvalósuló beruházások egyeztető tárgyalásain, véleményezheti
az ilyen beruházások szükségességét,
h) közreműködik a városi infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó elképzelések kialakításában,
i) javaslatot tesz út, víz, csapadékvíz, csatorna fejlesztésére, felújítására,
j) véleményt nyilvánít minden műszaki, gazdasági és jogi jellegű kérdésben, amivel a képviselő-testület megbízza,
k) javaslatot tesz a temető rendben tartására, új parcellák nyitására,
l) részt vesz az ipari, kereskedelemi és mezőgazdasági vonatkozású önkormányzati elképzelések kidolgozásában,
m) az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítására javaslatot tesz, valamint a képviselő-testület önkormányzati vagyonra
vonatkozó döntéseinek előkészítését segíti,
n) javaslatot készít a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyaknak más célú hasznosítására,
o) javaslatot tesz a városban található régi épületek műemléki védettség alá helyezésére, illetve más szervek ilyen irányú
kezdeményezését véleményezi.
(4) A Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság 5 fő képviselő és 4 fő képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagból áll. A
Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság feladata:
a) közreműködik az oktatási, művelődési önkormányzati elképzelések kidolgozásában,
b) véleményezi a feladatkörébe tartozó területeken működő intézmények fejlesztési elképzeléseit,
c) támogatja és segíti a helytörténeti hagyományok összegyűjtését, a várostörténeti emlékek megóvását,
d) figyelemmel kíséri a szociális támogatásra szoruló rétegek, korosztályok helyzetét,
e) közreműködik a szociális koncepciók, tervek kialakításában, javaslatot készít a támogatások rendszerének változtatására,
f) figyelemmel kíséri a szociális intézmények munkáját,
g) javaslatot tesz a méltányossági támogatások megítélésére.
h) kapcsolatot alakít ki a sport és ifjúsági területen működő társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel, baráti körökkel,
i) közreműködik a sport, ifjúsági és kulturális programok, önkormányzati elképzelések kidolgozásában,
j) részt vesz a sportkoncepció kidolgozásában,
k) együttműködik a helyi egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel, közreműködik a sportszervezetek, sportkörök, társadalmi
szervezetek támogatásának összehangolásában,
l) javaslatot tesz az önkormányzati ez irányú pénzeszközök felhasználási irányaira és arányaira,
m) véleményezi a sport és ifjúsági vonatkozású lakossági bejelentéseket, észrevételeket, javaslatokat,
n) részt vesz a helyi sport programok és fesztiválok szervezésében.
(5) A Hánta Bizottság 3 fő képviselő és 2 fő képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagból áll. A Hánta Bizottság
feladata:
a) a városrész lakossága érdekeinek érvényesítése céljából jogosult a képviselő-testület ülésein az itt élő lakosság érdekeit
képviselni, javaslatot előterjeszteni,
b) a képviselő-testületnél közmeghallgatást kezdeményezhet a városrészt érintő kérdésekben,
c) együttműködni a városrészben működő társadalmi szervekkel, egyesületekkel,
d) a költségvetésben elkülönített alapjából támogatást nyújthat a városrész kulturális életét, hagyományai megőrzését, a
lakosság érdekvédelmét, sportját szolgáló önszerveződő kisközösségeknek, egyleteknek, baráti köröknek,
e) fórumokat, tájékoztatókat szervezhet a képviselő-testület lakosságot érintő döntéseiről, társadalmi vitára bocsáthat a bizottság
által fontosnak ítélt, közérdeklődésre számot tartó kérdéseket, a városrész lakosságát is érintő helyi rendelet-tervezetet.
f) a lakosság igényeit felmérni,
g) véleményezi a helyi önkormányzati intézmények működését,
h) helyi vitás ügyekben állást foglalni,
i) utca, tér, intézmény elnevezésére javaslatot tenni,
j) beszámolót kérni a polgármesteri hivatal városrészi kirendeltsége munkájáról.
k) véleményezi a képviselő-testület által megjelölt kérdéseket, a városrészre vonatkozó terveket, elképzeléseket,
l) ellenőrzi a képviselő-testület döntései végrehajtását működési területén.
17. A bizottságok működésének közös szabályai
27. § (1) A bizottságok önálló munkatervet készítnek minden év február 15-ig.
(2) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnököt – távollétében – az elnökhelyettes helyettesíti.
(3) A bizottságok munkájába külső szakértőt vonhatnak be.

(4) A bizottságok napirendjéhez előterjesztők lehetnek a bizottságok tagjai.
(5) Az előterjesztést, a bizottság ülésének időpontját megelőzően legalább 4 nappal a bizottság elnökének kell benyújtani. Az
előterjesztés szóban vagy írásban is előterjeszthető.
(6) A bizottság tagjai részére a Hivatal az ülés meghívóját, valamint az előterjesztéseket az ülés előtt legalább 3 nappal
elektronikus, vagy írásos formában megküldi.
(7) Írásbeli előterjesztést kell készíteni:
a) rendeletalkotással,
b) költségvetési szerv alapítással, megszüntetéssel, átszervezéssel, és
c) társulás alakításával, megszüntetésével
kapcsolatos ügyekben.
28. § (1) A bizottság tanácskozási rendjére, döntéshozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) A bizottsági ülés időpontjáról, napirendjéről, helyéről az ülést megelőző 3. napig a bizottság tájékoztatást tesz közzé az
önkormányzat hirdetőtábláján.
18. Az önkormányzat szervei
29. § (1) Az önkormányzat szervei:
a) 1 főállású polgármester
b) 1 társadalmi megbízatású alpolgármester,
c) Pénzügyi Bizottság,
d) Gazdasági, Műszaki Jogi Bizottság ,
e) Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság,
f) Hánta Bizottság,
g) 1 jegyző,
h) a Hivatal.
(2) Az önkormányzat a következő társulásokban vesz részt:
a) Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás
19. A jegyzői, aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk
30. § A jegyzői, aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk estére a jegyzői feladatokat legfeljebb hat
hónap időtartamra a Pénzügyi Iroda vezetője látja el.
20. Egyéb működési kérdések szabályai
31. § A települési képviselők az ülésteremben a tanácskozás ideje alatt mobiltelefont nem használhatnak.
32. § A képviselő személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén az érintett képviselő - a
képviselő- testület döntése alapján – nullától – kettő hónapig terjedő időtartamban tiszteletdíjának 50 %-ára jogosult.
33. § (1) A képviselő-testületi ülésről, bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv két példányban készül, melyet a város
könyvtárában, valamint a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni.
(2) Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását, megnevezését és felsorolását e rendelet
1. melléklete tartalmazza.
34. § (1) A városrészi fórumot a polgármester hívja össze, legalább 150 választópolgár írásbeli kezdeményezésre. A
kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A kezdeményezésen meg kell jelölni a napirendet.
(2) A városrészi fórum összehívásáról a polgármester hirdetmény közzétételével tájékoztatót tesz közzé a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján. A fórum összehívására a kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül kerül sor.
(3)
A városrészi fórum napirendjére csak olyan kérdések vehetők fel, melyek a település egy részén tervezett ipari
beruházás letelepedésével, a településrészen lévő közszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatosak.
(4) A városrészi fórumot a polgármester vezeti.
(5) A városrészi fórumot a hirdetményben közzétett napirendeket tárgyalja.
(6) A megjelentek véleményüket személyenként 5 perc időtartamban fejthetik ki. Egy személy több alkalommal is
hozzászólhat.
(7) Amennyiben több vélemény vagy hozzászólás nem érkezik, a polgármester összefoglalja röviden az elhangzottakat és a
városrészi fórumot berekeszti.
34. § A lakossági igények, illetve jelzések felmérése, valamint ezek képviselő- testület irányába történő eljuttatása - az utcák
földrajzi elhelyezkedése alapján - egy-egy fő képviselő-testületi tag feladata.

21. A települési nemzetiségi önkormányzat testületi működésének biztosítása

35. § (1) Kisbér Város Önkormányzata a települési nemzetiségi önkormányzat működéséhez, illetőleg a kultúrcsoportok részére
teremhasználatot, a nemzetiségi önkormányzat kérésének megfelelően – lehetőségek szerint egyéb eszközöket – biztosít a
Kisbér, Perczel M. u. 40. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségében, térítésmentesen.
(2) A települési nemzetiségi önkormányzat
a) gazdálkodásának végrehajtásával,
b) a testületi ülések előkészítésével, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és
valamennyi hivatalos levelezés előkészítésével és postázásával,
c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásával,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok
ellátásával
kapcsolatos feladatokat a Kisbéri Polgármesteri Hivatal látja el.
(3) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében e célra biztosított összeg erejéig a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez önkormányzati támogatást nyújthat.
(4) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát. Ennek
valamint a (2) bekezdésben meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat
tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével a helyi önkormányzatot terheli.
22. Záró rendelkezések
36. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet,
2. Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet
3. Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet
4.Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2013. (V.16.) önkormányzati rendelet
5. Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet.
Kisbér, 2014. november 7.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Sinkovicz Zoltán
polgármester

SZMSZ 1. melléklete
Kisbér Város Önkormányzatának feladat- és hatásköreiről
Szakfeladat trend szerinti feladatok megjelölése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020 Központi költségvetési befizetések
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
031030 Közterület rendjének fenntartása
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

14/2012. (IV.10.)
14/2012. (IV.10.)
14/2012. (IV.10.)
14/2012. (IV.10.)
14/2012. (IV.10.)

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031 Civil szervezetek működési támogatása
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 Család és gyermekjóléti központ
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

IV. számú Melléklet
Beszámoló Kisbér Város Önkormányzat 2016. I. félévi adóügyi feladatainak teljesítéséről és az
adóigazgatási feladatokról
A beszámoló tájékoztatást ad Kisbér Város Önkormányzat adóhatóságának a 2015. I. félévi adóügyi feladatainak
teljesítéséről, melynek számszerű adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Adónem

2016. I.félévi eredeti
terv (E Ft)

Költségvetési bevétel
(E Ft)

Teljesítés (%)

Építményadó

31 000

30 084

97,0

Magánsz.komm.adója

14 000

14 916

106,5

Iparűzési adó

140 500

173 787

123,7

Gépjárműadó

7 250

7 155

98,7

Talajterhelési díj

1 500

940

62,7

Idegenforg.adó

750

735

98,0

Pólék, bírság

750

1 451

193,5

195 750

229 068

117,0

Összesen:

Építményadó:
2016. évre adómérték emelés nem történt. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről értesítés
formájában történt.
Az adózók száma 164 db.
Az időarányos teljesítés a 2016. I. félévi költségvetési tervhez képest jó.

Magánszemélyek kommunális adója:
2016. 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 2059 db. Adóalanyok felderítése, illetve tisztázása folyamatos.
Az időarányos teljesítés a 2016. I. félévi költségvetési tervhez képest nagyon jó.
Iparűzési adó:
Az adómérték 2%. Az adózók száma 636 db. A beérkezett bevallások feldolgozása megtörtént, a hiányzó bevallások
pótlására történő felszólítás az adóévben folyamatos.
Az iparűzési adó 2016. I. félévi teljesítése kiváló.
Gépjárműadó:
2016. évben 1882 db az adózók száma. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről a jogszabályi
előírásnak megfelelően határozat formájában történt.
Az időarányos teljesítés a 2016. I. félévi költségvetési tervhez képest jó.
A félév folyamán a gépjármű állomány havi változásának feldolgozása folyamatosan megtörtént.
Talajterhelési díj:
2016. I. félévben beérkezett bevallások száma 55 db. A talajterhelési díj mértéke a környezetterhelési díjról szóló
2003.évi LXXXIX tv. -en alapul, mértéke 2015 év-re vonatkozóan 1.800,- Ft/m3.
A csatornahálózatra történő folyamatos rákötések miatt csökkent az adózók száma, a bevallási és megfizetési
kötelezettségüket elfogadhatóan teljesítették.
Idegenforgalmi adó(tartózkodás után):
Mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft/fő/éj 2016. évben. Adóalany tételszám 3 db. Az I. félévi teljesítés
költségvetési tervhez képest jó.
A 2016. I. félévi adóigazgatási feladatok során összesen 4122 db folyó évi adót megállapító határozat, fizetési
meghagyás és értesítés került kiadásra. 39 db méltányossági kérelmet bíráltunk el. E mellett folyamatos az adóigazolások
kiadása, adó-és értékbizonyítványok, vagyoni bizonyítványok kiállítása.
Az adóbevételek teljesülése érdekében az adóhatóság 750 db fizetési felszólítást küldött ki, 81 db munkabér letiltás került
foganatosításra.
Minden évben folyamatosan nő az adók módjára behajtandó köztartozások száma és összetétele ( Pl.: rendőrség által
kimutatott szabálysértési pénzbírságok, közigazgatási bírságok, állam által megelőlegezett gyermektartásdíj hátralékok),
ami továbbra is nagy terhet ró az adóhatóságra.
Összességében megállapítható, hogy 2016. I. félévben az adóbevételek teljesülése kiváló.
A költségvetési bevételek biztosítása érdekében a II. félév során az önkormányzati adóhatóságnak továbbra is fokozott
figyelmet kell fordítania az adóhátralékok behajtására, illetve az adóalanyok felderítésére.

