
Beszámoló a 2017. január 20.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette 1 képviselő 
(Andrási Tamás) igazolt távollétét. 
 

1. Napirendi pont :  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről. 

 
241/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban felhatalmazott az új utca megnyitásához szükséges ingatlancsere vonatkozásában a 
tulajdon-átruházási szerződés aláírására. 

A tulajdon-átruházási szerződés aláírása megtörtént. 
 
292/2016.(XI.18.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója által 
előterjesztett bérleti díjakat az intézmény termeinek bérlete vonatkozásában az egyházi célú felhasználásra rögzített díj 
kivételével. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egyházak részére biztosított teremhasználat vonatkozásában a 
jogszabályi hátteret vizsgálja meg, különös tekintettel a történelmi, valamint a bejegyzett, továbbá a bejegyzéssel nem 
rendelkező egyházi szervezetek tekintetében. 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk. 
Az egyházak terembérletével kapcsolatban megvizsgálásra került, hogy 23 egyház 
van bejegyezve, így a terembérletre vonatkozó igény a további kategóriákba 
történő besorolás alapján történhet. 

295/2016.(XI.18.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbérrel az ún. „Forfa” csarnok használatára kötött 
szerződést változatlan feltételekkel meghosszabbítja 2017. december 31-ig, az ökölvívó szakosztály edzéseinek megtartásának 
biztosítása céljára. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a szerződés-hosszabbítás előkészítésére, és felhatalmazott a szerződés-
hosszabbítás aláírására. 

A szerződés-hosszabbítás aláírása megtörtént. 
 
296/2016.(XI.18.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta Kisbér település Vízkár-elhárítási Tervét az előterjesztésnek megfelelően. 
 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk. 
 
301/2016.(XI.18.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a kisbéri 0265/13 hrsz. alatti ingatlanának cserével és telekalakítással nem érintett részének 
hasznosítására kiírt pályázat alapján elfogadta a Batthyány pusztai Mg. Kft. pályázatát (mint egyetlen pályázó), és az abban 
megajánlott 70.000,-Ft./ha bérleti díjat, mely alapján 2021. szeptember 30. napjáig hasznosítási szerződést kötött a Kft.-vel. 
Utasította a Polgármesteri Hivatalt a hasznosítási szerződés előkészítésére és felhatalmazott a szerződés aláírására. 
 

A szerződés megkötésre került.  

309/2016.(XI.18.) KVÖKt. határozat: 
Ezen határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztetéseket folytasson a Kisbéri 1957/2 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival arra vonatkozóan, hogy a ruhagyűjtő konténer az érintett területen maradhasson. Amennyiben a 
tulajdonosok a hozzájárulásukat nem adják meg, úgy a következő képviselő-testületi ülésen kerül meghatározásra a konténerek 
új területen történő elhelyezése. 

A fenti ingatlan tulajdonosait megkerestük, kértük nyilatkozatukat, de azt a mai napig 
nem tették meg, így a konténerek egyenlőre ott maradnak.  

320/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2016. december 9.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 
 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

321/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a 
két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást. 
 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.  
322/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
önkormányzati rendelet 1. mellékletéről, mely a kisbéri felnőtt háziorvosi körzeteket tartalmazza, egyeztetést folytasson az 
érintett háziorvosokkal. 



Az egyeztetést lefolytattuk, melynek alapján a rendelet-tervezet a képviselő-testület 
2017. január 20.-i ülésére beterjesztésre kerül. 

 
323/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Kisbér, Kossuth L. u. 6. szám alatti ingatlantól (SPAR) a 13-as főút – 
Kisbér, Ipari park kereszteződéséig tartó kerékpárút Bonum Via Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. által kijelölt, s egyben az 
érintett hatóságok által is jóváhagyott nyomvonalát. 
 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk. 

324/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (2) 
bekezdése, 89. § (1) – (2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárult ahhoz, hogy 
Esztergom Város Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli 
hozzájárulásának birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk.  

332/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban megtárgyalta Róth Roland kártérítési kérelmét, de részére kártérítést nem állapított meg. 
 

A képviselő-testület határozatáról a kérelmezőt tájékoztattuk. 

335/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban hozzájárult, hogy a Kisbéri Protestáns Kör Egyesület székhelyeként a 2870 Kisbér, 
Széchenyi u. 2. kerüljön feltüntetésre addig, amíg a Kisbéri Református Egyház tulajdonában lévő ingatlanon a közösségi ház 
fel nem épül, továbbá, hogy az Egyesület nevében a Kisbér, mint településnév szerepeljen. 
 

A képviselő-testület döntéséről az Egyesület elnökét tájékoztattuk. 

337/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület az önkormányzati dolgozók, valamint az önkormányzat intézményeinek dolgozói 2017. évi 
cafetéria juttatását egységesen bruttó 134.220,-Ft/évben határozza meg, azzal, hogy a dolgozónak választási lehetősége legyen 
annak felhasználásáról. 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk..  
 

339, 340/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Kisbéri Városigazgatóság és a Kisbéri Polgármesteri Hivatal módosító és 
alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően. Felkérte Kisbér Város Jegyzőjét a módosító és alapító okirat megküldésére a 
Magyar Államkincstár területileg illetékes kirendeltsége részére. 
 

Az okiratokat a MÁK KEM-i Igazgatósága részére megküldtük. 
 
341/2016.(XII.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban támogatta a Kisbéri Járási Hivatal Kormányablakának helyet adó, 2870 Kisbér, Angol 
kert 4. szám alatti épület vonatkozásában az ingatlan mögötti útszakasz felújítását és világítás kiépítését. 
 

A képviselő-testület határozatáról a KEM-i Kormányhivatalt tájékoztattuk. 
1/2017.(I.10.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a 2017. január 10.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 
 

Az elfogadott napirend megtárgyalásra került.  
2/2017.(I.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban kiegészítette a 245/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozatát az alábbiak szerint: 
„A képviselő-testület a felmerülés évében biztosítja a V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program felhívására RD-
GREENWAY- Cross-border greenway development in the Pons-Danubii Region (PD-GREENWAY- Határon átnyúló zöld-
utas fejlesztések a Pons Danubii Régióban) címen beadott projekthez szükséges önerőt maximum 5.700 EUR összegben (A 
felmerülés napján érvényes MNB középárfolyamnak megfelelő Ft összegben).”. 

 
A képviselő-testület határozatát hiánypótlásként beküldtük. 

A testület a fenti jelentést egyhangúlag elfogadta. 
 
A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről :  
 
A polgármester 
 



a/ Felköszöntötte Gál Istvánt, 90 éves születésnapja alkalmából, átadta a város ajándékát és Orbán Viktor miniszterelnök úr, 
személyre szóló jó kívánságait tartalmazó köszöntő oklevelét; 
 
b/ Dr. Szinyi Károly közreműködésével sikeresen egyeztettek a háziorvosokkal az utcák körzetenkénti felosztásáról;  
 
c/ Részt vett az idei Doni megemlékezés rendezvényén, amelyen Dr. Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszonyon kívül igen 
sok rangos vendég vett részt; 
 
d/ Részt vett a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás tanácskozásán, amelynek a fő témája a hulladékudvar üzemeltetése 
volt,és amely tárgyalások még folytatódni fognak; 
 
e/ Részt vett a szlovák partnerekkel történt egyeztetésen, melynek témája a közösen benyújtott Mátyás Király pályázat volt; 
 
f/ Bejelentette, hogy Kisbér Város Önkormányzata, a templom (vagy Fő ) téren egy segítő pontot állított fel.  A  kis házikóban 
 bárki elhelyezhet adományként  meleg holmit-kabátot, sálat. Az adományozott holmikból bárki, akinek szüksége van rá 
választhat és magával vihet egy darabot. Városunk lakói és a civil szervezeteink már sokszor tettek tanúságot szociális 
érzékenységükről és nyújtottak segítséget rászorulók részére, ahogyan most is tették; 
 
g/ Bejelentette, hogy Magyarország Kormánya a 1818/2016 (12. 22.) Korm. határozatában 185 millió ft. támogatást ítélt meg 
Kisbér Város Önkormányzata számára a Deák Ferenc utca felújításának II. ütemére, valamint a Hántai Skrihár József 
Művelődési Ház korszerűsítésére. A Deák Ferenc utca felújítása során a Deák F. u. – Angol kert – Desseő Gy. u. 
kereszteződésének körforgalmú csomóponttá való átépítése is megvalósulhat, melynek előkészületi és  tervezési munkáit 
megkezdte a hivatal. 
 
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 
  

2. Napirendi pont :  Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet. 
Miután a háziorvosokkal megtörtént az egyeztetés a testület egyhangúlag elfogadta a végleges rendeletet, amely jelen 
beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 
3. Napirendi pont : Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság 2016. évi munkájáról. (Jelen beszámoló végén a 2. számú 

mellékletben olvasható) 
A testület egyhangúlag elfogadta és megköszönte a Városigazgatóság 2016-ban végzett munkájáról szóló 
beszámolót, amely jelen beszámoló végén a 2. számú mellékletben olvasható. 
 

4. Napirendi pont : Polgármesteri és alpolgármesteri illetmény megállapítása. 
a/ Polgármester: 
 
2016. december 20. napján megjelent a Magyar Közlönyben a 2016. évi CLXXXV. törvény, amely Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról rendelkezett. A jogszabály-módosítás értelmében a 
megyei jogú város polgármestere, valamint a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízásának időtartamára olyan 
mértékű illetményre jogosult, melynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a kormány tagjai és államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményből, illetménykiegészítésből és 
vezetői illetménypótlékból álló illetményének összegével. 
(A korábbi jogszabály értelmében ezen tisztségek illetményének alapja a helyettes államtitkári illetményből indult ki.)  
Az 5.001 – 10.000 fő lakosságszámú települések vonatkozásában a polgármesteri illetmény az előbbiekben meghatározott 
illetmény 60%-ában került rögzítésre. 
A képviselő-testület egyhangúlag - Sinkovicz Zoltán polgármester a szavazásban nem vett részt - elfogadta a törvény 
előírásainak megfelelően a polgármester illetményét és költségtérítését. 
 
b/ Alpolgármester:  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. A társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 – 90 %-a közötti összegben állapíthatja 
meg.  
Ennek megfelelően a testület egyhangúlag - Dr. Szinyi Károly a szavazásban nem vett részt – az alpolgármester tiszteletdíját és 
költségtérítését a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 70 %-ában állapította meg. 
 
Az alpolgármester bejelentette, hogy a tiszteletdíja egy részének felajánlását – melyet eddig is megtett – továbbra is fenntartja, 
egyben felkérte képviselő társait, hogy üljenek össze és döntsenek az eddig, külön számlán gyűjtött képviselői felajánlások 
odaítéléséről. 

 



5. Napirendi pont : Kisbér Város Önkormányzata 2017 évi költségvetésének tervezete. 
A testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2017 évi költségvetés tervezetét, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt, az 
önkormányzat 2017 évi költségvetésének elkészítésére. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a tervezett 
költségvetés személyi juttatásainak és járulékainak összegét elfogadja, s ezzel az összeggel kerüljön a 2017 évi költségvetési 
rendeletbe, melynek beterjesztését kéri a következő rendes képviselő-testület ülés elé. 
 

6. Napirendi pont : Pályázati lehetőség - Külterületi helyi közutak fejlesztése, útkarbantartó gép beszerzése. 
Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 140/2016. (V.13.) KVÖKt. határozatában támogatta az akkor még 
társadalmi egyeztetés alatt álló, a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtását, valamint 
tervező bevonását rendelte el a pontos műszaki tartalom összeállításához. A végleges felhívás október elején jelent meg, melyet 
követően a projektmenedzser KEM Területfejlesztési Kft.-vel és a legjobb tervezési ajánlatot adó Pannon Út Kft.-vel 
megkezdődött a közös munka. A támogatási összeg felső határának szerencsés kitolása miatt a pályázati feltételeknek 
megfelelő mindhárom külterületi útszakasz felújítására elkészíttethetőek a tervek, melyek az alábbiak: 
 
Hánta – Csárdai-út, Kisbért és Hántát összekötő földút és a Kis szőlőhegyre vezető földút. 
 
A másik jelentős változás a tervezethez képest, hogy mindkét célterületre benyújtható a pályázat, így lehetőség van 
önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gép beszerzésére is. 
 
A módosításokat követő főbb adatok: 
Támogatás mértéke: célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése - max. 100 millió Ft (bruttó), 
célterület: utak fenntartáshoz, karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzése max. 10 millió Ft (nettó). 
 
Támogatás intenzitása: 85%.  Benyújtási határidő: 2017. február 6. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a külterületi utak fejlesztésére illetve állapot javítására kiírt pályázat 
benyújtását, valamint biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges 15%-os önerő biztosítását.  
A pályázatban az alábbi útszakaszok fejújításának sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 - elsősorban a Hánta Csárdai út, 
 - másodsorban a Kis szőlőhegyre vezető földút, 
 - harmadsorban a Kisbért és Hántát összekötő földút. 
  

7. Napirendi pont :  Pajtai-dűlői ingatlaneladások. 
Kisbér Város Önkormányzata még 2015 februárjában kötött megállapodást Horváth Lajossal az ún. „Pajtai-dűlőben” 1,5 ha 
nagyságú ingatlanrész telekmegosztás útján történő létrehozására és vételi szándéknyilatkozatra, valamint 2015. májusában 
döntött arról a képviselő-testület, hogy kb. 1 ha nagyságú területet a művelésből történt kivonás után értékesít a Jokomó Kft. 
részére. A konkrét adás-vétel feltétele mind a két esetben egy-egy telekalakítási eljárás lefolytatása, melyre az után nyílik 
lehetőségünk, ha a rendezési terv módosítása megtörténik.  
 
A TOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázati felhívás keretében időközben pályázatot nyújtott be az önkormányzat be ipari park 
fejlesztésére. E pályázat előírásai kapcsán a földrészleteket a jelenlegi kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi (Gksz) 
besorolásból egyéb ipari gazdasági területté (Gip) kellett átminősíteni, mely átminősítési eljárás 2016 decemberében zárult le.  
A besorolás változása azonban az ingatlanok értékére is hatással van, így a korábbi ingatlaneladásokra vonatkozó döntéseket 
felül kell vizsgálni, továbbá meg kell nézni, hogy azok összhangban vannak-e a pályázati feltételekkel. 
Az adás-vételekre a fenntartási időszak (a projekt fizikai befejezésétől számított 5 év) letelte után kerülhet sor. Akkor viszont 
már nem egy közművesítetlen területről kell tárgyalni, mint most, ezért a vételárban újra meg kell majd állapodni. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az ingatlanrész értékesítésektől eláll, és  utasítja a Polgármesteri Hivatalt Horváth 
Lajos és Jokomó Kft. tájékoztatására. 
 
. 

 
8. Napirendi pont :  Árok karbantartás. 

Településünk vízelvezető árkai több helyütt is karbantartásra szorulnak. Törzsök Sándor egy bejárás után a Fáy András utca 28-
tól a Táncsics Mihály utcai kereszteződésig vezető, kb. 40 m szakaszhosszú árok karbantartásának ellátására készített 
munkatervet és árajánlatot. Az árok oldaláról a betonlapok az árokba csúsztak, melyek a víz szabad lefolyását akadályozzák és 
így az árok hordalékkal telítődik fel. Törzsök Úr a betontörmeléket eltávolítaná, profilkanállal az árkot kialakítaná. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kisbéri Fáy András utca 28-tól a Táncsics Mihály utca kereszteződéséig tartó 
árokszakasz karbantartásának elvégzésével megbízza Törzsök Sándor egyéni vállalkozót  
 

9. Napirendi pont : Közterület használati díjak felülvizsgálata. 



Kisbér Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2016. (I.22.) KVÖKt. határozatával a közterületek használatáért 
fizetendő díjakat az alábbiak szerint állapította meg 2016-ban: 
 
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. 

- Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a választási kampányt szolgáló hirdető berendezés és hirdetőtábla elhelyezése a 
választás végleges eredményének közzétételéig. 

 
Közterület igénybevételének módja Területi kategóriák 

I. Belváros                             II. Egyéb 
közterület 

1.) Áruszállító és egyéb közterületen történő 
 
- idényjellegű árusítás 
 
- kitelepített árusítás (vendéglátó-ipari, kereskedelmi jellegű) 
 
- városi kulturális rendezvények alkalmával kitelepített árusítás: 
      - vendéglátó-ipari 
      - kereskedelmi jellegű 
 
- mobil árusítóhely, gépjárműről történő mozgóárusítás: 
-őstermelői igazolvánnyal rendelkezés esetén 
      - egyéb esetben 

 
 

220.- Ft/m2/nap 
 

3.850.- Ft/m2/nap 
 
 

1.650.- Ft/m2/nap 
1.100.- Ft/m2/nap 

 
 

3.000.- Ft/hó 
12.000.- Ft/hó 

 
 

220.- Ft/m2/nap 
 

3.850.- Ft/m2/nap 
 

 
1.650.- Ft/m2/nap 

1.100.- Ft/m2/nap 
 
 

3.000.- Ft/hó 
12.000.- Ft/hó 

2.) 
- hirdetőtábla (lábon álló) 
 
- mobil tájékoztató tábla 
 
- közterületbe 30 cm-en benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakat- szekrény, üzleti védtető (előtető), ernyőszerkezet, cég- 
és címtábla, reklámtábla 

 
2.750.- Ft/m2/hó   

 
330.- Ft/m2/hó    

 
1.100.- Ft/m2/hó 

 
2.200.- Ft/m2/hó    

 
220.- Ft/m2/hó    

 
1.100.- Ft/m2/hó 

3.) 
- építési munkával kapcsolatos állvány  
 
- építőanyag és törmelék 

 
     132.- Ft/m2/nap 

 
3.300.- Ft/m2/hó 

 
    132.- Ft/m2/nap 

 
3.300.- Ft/m2/hó 

4.) Alkalmi rendezvény, utcabál, búcsú 55.000.- Ft/nap 33.000.- Ft/nap 
5.) Cirkusz 33.000.- Ft/nap 33.000.- Ft/nap 
6.) Vendéglátó-ipari és kereskedelmi közterület használat, üzleti 
tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat  

   1.320.- Ft/m2/hó    1.320.- Ft/m2/hó 

7.) Egyéb: 1.045.- Ft/m2/nap 1.045.- Ft/m2/nap 
 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az éves infláció mértékére való tekintettel a díjtételeket az idei évben nem változtatja 
meg. 
  

10. Napirendi pont :  Név- és székhelyhasználati kérelem – Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér, Kisbér Lovarda Kft. 
A beadott kérelmek alapján a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta : 

- Hozzájárul a Kisbér Lovarda Kft. megnevezésében a Kisbér név használatához. 
- Hozzájárul a Kisbér Lovarda Kft.-nek  a 2870. Kisbér, Angol kert 2. szám telephelyként történő használatához. 
- Hozzájárul a Vállalkozók Sportegyesülete új nevének használatához, amely Kisbér Városi Sportegyesület. 
- Hozzájárul a Kisbér Városi Sportegyesületnek a 2870. Kisbér, Angol kert 2. szám telephelyként történő használatához. 

 
11. Napirendi pont :  Sajtóreferensi beszámoló. 



Szabó Sándor beszámolójában az alábbiakat adta elő : 
- 2016-ban - a megyei napilapok újságíróinak köszönhetően – a 24 Óra megyei napilapban 163 cikk, a Kisalföld 

napilapban 117 cikk, összesen 280 cikk jelent meg Kisbérről (2015-ben 249 cikk); 
- a Polgármesteri Hivatal facebook oldalára, albumban 2.512 db. fotó, az idővonalra 1953 db. fotó (nagy részükhöz cikk 

is tartozik), összesen 4.465 db. fotó került felöltésre; 
- a számos közérdekű információkról, a csak a Kisbér város csoportba feltöltött fájlokról, valamint a heti hírlevélben 

található és egyéb kapott új információk feltöltéséről nem készítettem statisztikát; 
- a Komáromi Híd Televízió mintegy tíz alkalommal készített illetve közvetített helyszíni felvételt kisbéri eseményekről, 

alapkőletételekről, ünnepélyes átadásokról, kiállításokról, színházi rendezvényeinkről. Amely eseményekre nem tudtak 
megjelenni, azokról az eseményekről cikkeket és fotókat küldtem, melyeket mindig szó szerint közöltek a fotókkal 
együtt a heti híradásokban; 

- a mellékelt excel táblázatokban látható az éves munkával töltött idő (732 óra, átlagban havi 60 óra [ szerződés szerint 
havi 40 óra a munkaidőm]), a nagyobb eseményeken való részvételeim száma (112 db., átlagban azt jelenti, hogy az év 
minden harmadik napjára jutott egy esemény), valamint a hétvégére, ünnepnapra eső események száma (29), amikor 
rendelkezésre kellett állnom. 

 
Rendkívül népszerű a Polgármesteri Hivatal facebook oldala, hiszen az egyes feltevéseknek az elért ember száma 800-tól 2.500 
főig terjed (a rekordot a Kisbér Hangja reklámja vitte el 8.000 elért emberrel), ami azt jelenti, hogy ha 1 emberhez eljutott 
információt 1 családhoz eljutott információnak veszek (tapasztalataim szerint a családon belül meg szokták osztani egymással 
az információkat), akkor az információ eljut majdnem a teljes lakossághoz.  
 
Sajnos a munkámmal kapcsolatban negatívumot is tudok említeni, mivel a testületi beszámolók féléven keresztül elmaradtak. 
Ennek egyik oka, hogy egész nyáron a laptopom többet volt javítás alatt, mint nálam, az otthoni számítógépünk is szemétre 
került, a másik oka az idő. Az ünnepek alatt, mivel más események nem voltak a beszámolók pótlásának nagy része megtörtént, 
a hátra lévő 2 beszámoló folyamatban van.  
 
Megbízási szerződésem 2016. december 31.-vel lejárt. Amennyiben a testület továbbra is igényt tart a fenti feladatok általam 
történő ellátására, akkor azt szívesen vállalom, és kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a megnövekedett munkára és a jobb 
technikai feltételek biztosítására tekintettel járuljon hozzá a vállalkozói díjam 25 %-os emeléséhez. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a testületi ülések beszámolóinak időbeni elkészítését és erről a 
lakosság tájékoztatását igen fontosnak tartja, hiszen a lakosság így tájékozódhat a testület munkájáról. Kérte a vállalkozót, hogy 
ezt a jövőben tartsa szem előtt. 
A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót, és a vállalkozói szerződést egy évvel, 2017. december 31.-ig 
meghosszabbította, valamint a vállalkozói díj 25 %-os emelését jóváhagyta. 
 

12. Napirendi pont :  Urnafal bővítése. 
Tekintettel arra, hogy a meglévő urnafalak hamarosan betelnek, a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 2 db. 6-os urnafalat 
vásárol 2016 évi áron, s egyben felhatalmazta a hivatalt, hogy a Városigazgatóság jelzésére elégítse ki a további igényeknek 
megfelelő bővítéseket. (Dákai József ideiglenesen távozott, a szavazásban nem vett részt.) 

 
13. Napirendi pont : Védőoltási program. 

Kisbér Város Önkormányzatát megkereste a GlaxoSmithKline Kft. képviseletében a területi képviselő lakossági védőoltási 
programok bevezetése érdekében.  
 
Három típusú védőoltásra tett javaslatot a területi képviselő: 

- Rota vírus fertőzést megelőző védőoltási program, mely program 2 oltást tartalmaz. Az oltási program ára 
megközelítőleg 32.000 Ft/fő a 2 oltás vonatkozásában. Az oltást 20 hetes korig javasolják. 

- bárányhimlő elleni védőoltás: a gyermekek bölcsődébe, óvodába történő beíratása előtt javasolják annak beadását. A 2 
oltást tartalmazó program ára 16.000 Ft/fő. 

- meningococcus betegséget megelőző védőoltási program. Ennek 2 variációját vázolta területi képviselő, az egyik 4 féle 
típusú megbetegedés ellen véd (kombinált oltás). Ez a program 1 védőoltást tartalmaz, melynek ára 12.000 Ft/fő. Ezen 
kombinált oltással a tinédzsereket (7 – 8. osztályos gyermekek) javasolt oltani. A másik típusú oltás a megbetegedés B 
típusa ellen ad védelmet, ezt az oltást csecsemőkorban javasolt adni. Az oltási program 4 oltást tartalmaz, melynek ára 
4 x 25.000 Ft/fő. 

A programban való részvételhez a törvényes képviselő irányos hozzájárulása szükséges.  
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 2017. évben nem támogatja a védőoltási program bevezetését, tekintettel arra, hogy 
annak költségvetési vonzatát előre láthatólag az Önkormányzat anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé.  
(Dákai József ideiglenesen távozott, a szavazásban nem vett részt.) 
 

14. Napirendi pont : Roma Nemzetiségi Önkormányzat – Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a fennálló Együttműködési Megállapodást 2017 évben az eddigi formában fenntartja, 
további módosítást nem kezdeményez.  (Dákai József ideiglenesen távozott, a szavazásban nem vett részt.) 



 
15. Napirendi pont : Ingatlan csereszerződés jóváhagyása.  

A képviselő-testület korábbi döntései alapján Fejes Zoltánnal megkötésre került a Sport utca mögötti, rendezési terven falusias 
lakó övezetként jelölt terület városközponthoz közelebbi részén tervezett új utca nyitása kapcsán szükséges ingatlanok 
tulajdonba szerzése érdekében az ingatlancsere szerződés. (Fejes Zoltán kisbéri 0233/59 hrsz. alatti ingatlanát cseréltük el a 
0265/13 hrsz. megosztás útján létrejövő arányos részére.) 
 
Az önkormányzat csere ügyleteinél figyelemmel kell lenni a helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges 
kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól szóló 126/2015. (V.27.) Korm. rendeletben foglaltakra, mely 2. § (2) bekezdés 
kimondja, hogy „A csereügylet jóváhagyásáról a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatal dönt...” A 
jóváhagyás kérelemre indul, melyhez többek között csatolni kell a képviselő-testület azon döntését, melyben a csereügylet 
jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására felhatalmazta a polgármestert, továbbá azt a döntést, mely tartalmazza, hogy a 
csereügylet megkötése mely kötelező feladat ellátását vagy gazdasági érdek érvényesülését biztosítja. 
 
A testület egyhangúlag a következő döntéseket hozta : 

- a kisbéri 0233/59 hrsz. és a kisbéri 0265/13 hrsz. megosztás után létrejövő, 0265/24 hrsz-ú ingatlan csereszerződésének 
kormányhivatali jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására felhatalmazza a város polgármesterét. 

 
- kijelenti, hogy a cserére a település rendezési tervén jelölt új utca nyitásához szükséges ingatlanszerzés miatt került sor, 

mely a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § 2 bekezdés c.) pontjában 
szereplő településfejlesztési célnak felel meg. 

(Dákai József az ülésre visszatért, a szavazásban már részt vett.) 
 

16. Napirendi pont : Tájékoztatók - Szennyvízelvezető rendszerre történő rácsatlakozás, Bölcsőde. 
 
a/ Az Északdunántúli Vízmű Zrt. tájékoztatásul megküldte Mór Város Önkormányzatának címzett, Felsődobos 
közműépítésével kapcsolatos levelét, melyből kiderül, hogy Mór a Felsődobos településrészén található ingatlanokat be kívánja 
kötni a szennyvízelvezető hálózatba, mégpedig Bakonysárkány irányába.  
Az ÉDV Zrt. tájékoztatta Mór jegyzőjét arról, hogy a bakonysárkányi hálózat a Kisbér-Ászár-Vérteskethely-Bakonysárkány 
szennyvíz-agglomeráció része, a szennyvíztisztító telep pedig Kisbéré és Ászáré, ezért javasolja, hogy az agglomeráció 
önkormányzatait keressék meg, mert azok beleegyezése szükséges a csatlakozáshoz, továbbá, javasolják, hogy szaktervezőt 
bízzanak meg a megvalósíthatóság megvizsgálásával (ők műszaki akadályát nem látják a rákötésnek). 
Mórtól megkeresést ez idáig nem kapott az önkormányzat. 
Kérem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos észrevételeiket osszák meg velünk.  
 
b/ Magyarország Kormánya 2017. január 01.-től megújítja a bölcsődei rendszert annak érdekében, hogy minél több rugalmas 
lehetőség közül választhassanak a fenntartó önkormányzatok és családok. A bölcsődei rendszer átalakításának és fejlesztésének 
részletes bemutatásáról tájékoztatást küldött az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely tájékoztató jelen beszámoló végén a 3. 
számú mellékletben olvasható. 
 
A testület a tájékoztatókat tudomásul vette. 
 

17. Napirendi pont : Egyebek. 
 
a/ Pályázati hiánypótlás – játszótér : A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében benyújtott pályázathoz 
hiánypótlást kért a kiíró. A hiánypótlás két részből állt. Az egyik, hogy angolul is meg kell jelölni a pályázat nevét, a másik, 
hogy testületi döntést kért a projekthez szükséges önerő biztosításához. 
 
A testület egyhangúlag elfogadta a kért hiányzó adatokat, és biztosítja a projekthez szükséges önerőt maximum 15.000.- EUR 
összegben, a felmerülés napján érvényes MNB középárfolyamnak megfelelő Ft. összegben. 
 
b/ Videó-felvétel készítésére érkezett ajánlatok : A testület egyhangúlag elfogadta és támogatja Hegedűs Pál helytörténésszel, 
egy 5 – 6 részes videó-felvétel elkészítését. A film elkészítésével a CSL Film Bt.-t bízza meg a megadott bruttó 150.000 Ft-os 
vállalási áron, egyben felkéri a Wass Albert Művelődési Központ igazgatóját, hogy a videó-felvételek elkészítése során a 
szerkesztő-riporter szerepét töltse be.  
 
c/ Deák Ferenc utca felújítása – II. ütem : Magyarország Kormánya a 1818/2016 (12. 22.) Korm. határozatában 185 millió ft. 
támogatást ítélt meg Kisbér Város Önkormányzata számára a Deák Ferenc utca felújításának II. ütemére, valamint a Hántai 
Skrihár József Művelődési Ház korszerűsítésére. A Deák Ferenc utca felújítása során a Deák F. u. – Angol kert – Desseő Gy. u. 
kereszteződésének körforgalmú csomóponttá való átépítése is megvalósulhat. 
 
A szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására - a bekért árajánlatok közül -  a testület egyhangúlag a legolcsóbb árajánlatot 
adó Őszy és ŐszyKft.-t bízta meg. 
 



d/ Rendezési terv módosítása : Kisbér Város Önkormányzata megrendelésére folyamatban van a város településrendezési 
eszközeinek módosítása. A módosítás a város több területét érinti, melyek között szerepel a DRAT Kft kérelme a meglévő 
Széchenyi u-i telephely fejlesztésére vonatkozóan. Az eredeti kérelmét a dinamikusan  fejlődő vállalkozás a város 
polgármesteréhez 2017. 01. hóban benyújtott kérelmében kiterjesztette a  Kisbér, 1841/1 és 1841/2 hrsz-ú telkekre is,  ami a 
jelenlegi  tervezési területet  közvetlenül határoló  két telket jelenti bevonni az intenzívebb beépítési lehetőséget nyújtó 
településközponti vegyes övezet  területébe.  
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a DRAT Kft kérelmét és a Kisbér 1841/1 és 1841/2 hrsz-ú telkeire is 
kiterjedően, s kéri a  településközponti vegyes építési övezeti besorolást  Kisbér Város  településrendezési eszközeinek 
módosítása során a korábbi, a munkát megalapozó döntése 3. pontjának kiegészítésével, egyben felkéri a polgármestert, hogy a 
tervezővel a kiegészítéssel kapcsolatos szükséges  megállapodást kösse meg.  
 
e/ Haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő felmondása : A Kisbér Arvisúra Kft. jelezte az önkormányzat felé, 
hogy az általa haszonbérletben kezelt földterületeket tovább nem tudja művelni, mind eszköz, mind ember, mind idő hiányára 
hivatkozva, és kérte a szerződés közös megegyezéssel történő felmondását. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy közös megegyezéssel felmondja a haszonbérleti szerződést azzal a kikötéssel, hogy 
azt az eredeti állapotában adja vissza a vállalkozó. 
 

18. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. 
Dr. Szinyi Károly bejelentette, hogy továbbra is vannak patkányok a játszótéren és környékén és hathatósabb intézkedést kért az 
irtásukhoz. 
Spiegelhalter Ákos kérte, hogy a hántai bevezető út első éles jobbra kanyarban egy nagy gödör keletkezett, mely 
balesetveszélyes és kérte a gödör megszüntetését. 
 
 
A nyilvános ülést követően zárt ülést tart a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérlakás, Lork 
István- kitüntető díj adományozása- felterjesztés). 
 
 

1. számú melléklet. 
 
 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
/2017. (I.20.) 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 körzetet alkot. 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) Kisbér város teljes közigazgatási területe Ácsteszér, Aka, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, 
Bársonyos, Császár, Csatka, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely településekkel egy 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi ügyeleti körzetet alkot.  
 
2.§ (1)Kisbér város teljes közigazgatási területe három védőnői körzetet alkot, melyet a 4. melléklet tartalmaz.   
(2) Az első számú körzet vonatkozásában Kisbér város teljes közigazgatási területe Ete településsel egy védőnői körzetet 
alkot.  
(3) A második számú körzet vonatkozásában Kisbér város teljes közigazgatási területe Vérteskethely településsel egy 
védőnői körzetet alkot.  
 
3.§ Kisbér város teljes közigazgatási terület egy iskola-egészségügyi körzetet alkot.  
 
4.§ Kisbér város teljes közigazgatási területe Komárom-Esztergom megye településeivel együtt Ács, Bábolna és Bana 
kivételével egy alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti körzetet alkot.  
 



5. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszi az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 28/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Kisbér, 2017. január 20. 
 

Sinkovicz Zoltán         Dr. Dörnyei Vendel 
         polgármester                     jegyző 

 
 
 
 
 



1. MELLÉKLET - KISBÉR FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEI 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I. sz. háziorvosi körzet 
 

 
Angol kert 

Batthyány tér 
Béke 
Beyr 
Diófa 
Dobi 
Fáy 

Illényi 
Iskola 

Kolozsvári 
Komáromi 

Kozma 
Magyar 
Muskátli 

Patak 
Pilbauer köz 

Ritter 
Széchenyi 

Tópart 
Zrínyi 

 
Vérteskethely 

 

II. sz. háziorvosi körzet 
 

 
Ady 

Arany János 
Batthyány puszta 

Hunyadi 
Pacsirta 
Petőfi 

Rákóczi 
Sport 

Táncsics 
Vásártér 
Vásár tér 

Wenckheim 
 

Ete 
 

III. sz. háziorvosi körzet 
 

 
Kishomok 

Köztársaság 
Perczel Mór utca első szakasza 

Szent Imre 
 

Ászár 
 

IV. sz. háziorvosi körzet 
 

 
Deák 

Desseő 
Fadrusz 

Fehérvári 
Kincsem 
Kossuth 

Köztársaság 
Perczel Mór utca második szakasza 

Ritter 
Szabadság 
Szent Imre 

Szent János tér 
Újszőlő 

Véncser dűlő 
 

Hánta 
 



2. MELLÉKLET - KISBÉR GYERMEK HÁZIORVOSI KÖRZETEI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. gyermek háziorvosi 
körzet 

 
Angol kert 

Deák Ferenc 
Fadrusz 

Fehérvári 
Kishomok 

Kossuth Lajos 
Köztársaság 

Nagybér puszta 
Pacsirta 

Perczel Mór 
Széchenyi 
Szent Imre 

Szent János tér 
Újszőlő 

Véncser dűlő 
 

Hánta 
 

 

II. gyermek háziorvosi 
körzet 

 
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 

 
Ete 

Vérteskethely 

 



3. MELLÉKLET - KISBÉR FOGÁSZATI KÖRZETEI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MELLÉKLET – VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
 

I sz. körzet: II. sz. körzet: III. sz. körzet: 

Kisbér Kisbér Kisbér 

Petőfi   
Patak  
Komáromi  
Muskátli  
Sport  
Arany  

Újszőlő 
Véncser dűlő 
Kishomok 
 

Deák  
Ritter  
Kincsem  
Fadrusz  
Desseő  
Köztársaság  

II. sz. körzet 
 

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 

Kerékteleki 
Vérteskethely 

I. sz. körzet 
 

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 

 
Bakonysárkány 

Bársonyos 
Bársonyos - 

Pervátpuszta 

 



Rákóczi  
Kozma   
Fáy  
Dobi  
Táncsics  
Pacsirta   
Ady E.   
Hunyadi   
Wenckheim   
Vásártér  
Vásártéri  
Kolozsvári  
Beyr   
Diófa   
Béke  
Illényi 
Batthyány tér 
Szent János tér 
Fehérvári   
Magyar  
Tópart 

Széchenyi 
Perczel  
Szent Imre  
Zrínyi  
Iskola  
Pilbauer köz 
Angol kert 
Kossuth 
Szabadság 

Batthyány puszta  Nagybér puszta Hánta 
Apáti puszta Vérteskethely Gyöngyszem Óvoda 
Bánki Donát 
Szakképző Iskola 

Petőfi Sándor 
Általános Iskola 

Táncsics Mihály 
Gimnázium 

Ete 
 
 

 
 

2. számú melléklet. 
 

Beszámoló a Városigazgatóság 2016.-évben végzett munkájáról 
 
A Városigazgatóság tevékenységi köre elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden, de a teljesség igénye nélkül röviden a 
következők: 
A teljes körű intézményi karbantartás : 
 
Hozzánk tartozik a Petőfi Sándor Általános Iskola, konyha, Sportcsarnok, Spartacus pálya, Gimnázium, Szakmunkásképző, 
Óvoda Kisbér, Hánta, Polgármesteri hivatal. 
 
Az intézmények karbantartása jellemzően  munkalapok alapján,- az idei évben már több mint 200 db,- történik .A feladatokat 
szakmunkásaink, mint festő, asztalos, villanyszerelő, vízvezeték szerelő, lakatos, kőműves végzik kapacitási lehetőségeinket 
figyelembe véve. Amik meghaladják technikai, személyi lehetőségeinket azokhoz külsős helyi vállalkozók segítségét vesszük 
igénybe. Az évközi valamint a nyári nagy karbantartásokat, ha feszesen is, de teljesíteni tudtuk a meglévő állománnyal, némi 
fennakadást a szabadságok kiadása jelentett tekintettel, hogy feladataink egész évre teljesen lekötik kapacitásunkat. 
 
1. Az intézményi karbantartások mellett szakembereink komoly részt vállaltak a 2016-ra tervezett felújítások elvégzésében, 
mint PL: 
- Felső temető kerítésállítás, 
- Alsó temető ravatalozó felújítása, 
- Köztársaság 31. számú ház nyílászáróinak készítése, 
- Óvodai szekrénysorok készítése, 
- Köztársaság 31. számú ház teljes víz-csatorna bekötésének feladatai  stb. 
 
2. Városüzemeltetési feladatok : 
A városban / Hántát is ide értve/ jelentkező összes feladat az igazgatóság feladatkörébe tartozik, melyek - a kapacitási, személyi 
állomány függvényében - elvégzésre kerültek illetve kerülnek. 
 
3. Parkgondozás: 
A városban jelentkező összes fűnyírási, parkgondozási feladat ellátása / angolpark, Párizs-domb, közterületek, játszóterek, 
iskolák, Óvoda, 3 köztemető stb./ hozzánk tartozik. Összességében Kisbéren és Hántán 200-220 000 m2 területet kell 8-10 
naponta levágni, ami a rendelkezésre álló 7-8 főnek óriási kihívást jelentett tekintettel a munkaerőhiányra! 



 
4. Közutak karbantartása, tisztítása : 
A közutakon jelentkező lyukak javítása, szennyeződések eltávolítása, út, padkák javítása, közterületi táblák kihelyezése, 
pótlása, árkok tisztítása stb. 
 
5. Hatáskörünkbe tartozik a közüzemekkel, szolgáltatókkal való kapcsolattartás / cserék, javítások koordinálása stb./. 
 
6. Temetők / kisbéri 2 temető + hántai temető/ gondozása, fűnyírása, sírhelyek kiadása, temetői nyilvántartás vezetése, 
adatszolgáltatás, hatóságokkal való együttműködés. 
A felső-temetőben a Petőfi utcai oldalon tejes hosszában új kerítést alakítottunk ki mintegy 250 m hosszban két kiskapuval és 
egy nagykapuval. A zsidó temető felújítása után a ravatalozó teljes külső felújítását is elvégeztük. Mindkét felújítás városi 
költségvetésből került kivitelezésre. 
A kisbéri és hántai temetők kerítésének külső belső tisztítása, gallyazása, fa kivágása. 
A hántai temetőben az új vízvezeték nyomvonalának kiásása, vízvezeték kiváltása kialakításra került. 
 
7. A város területén keletkező kommunális hulladék napi rendszerességgel szedésre került különös tekintettel az ünnepek 
környékén.  A konténerek telítettségének figyelése, a külső vállalkozóval történő elszállíttatása.  
 
8. A város teljes területén a fűnyíráson kívül gyomirtózás, ősszel levélgyűjtés, télen a hó tolási feladatok ellátása. 
 
9. Városi rendezvényekben való teljes közreműködés :  
A városban 2016-ban a szokásosnál is több rendezvény került lebonyolításra melyeknek teljes logisztikai, szervezési hátterét a 
VIG. nyújtotta. Embereink végezték az összes szállítást, színpad állítást, konténeres szállíttatást, anyagok ki és vissza 
szállítását: 
Városi Farsang, Hántai Napok, Kisbéri Napok, Szüreti felvonulás, Spartacus pályaavató, Karácsonyi rendezvények, 
díszkivilágítás stb. 
A városi ünnepek rendezvényeinek biztosítása : Március 15, Lovas rendezvények kiszolgálása, Trianoni megemlékezés, 
Augusztus 20.-i rendezvény, átadásokon való tevékeny részvétel, választás technikai lebonyolítása stb. 
 
10. Intézményi ételszállításban, egyéb szállításban való részvétel /Óvoda, Iskola, Szociális/, valamint a városi intézmények 
személyszállítási igényeinek kiszolgálása, nyugdíjas klubosok szállítása, cigány kisebbség szállítása stb. 
 
11. Közmunkaprogramokra pályázatok készítése, dokumentálása, a munkaügyi központtal való kapcsolattartás, 
belügyminisztérium ellenőreivel kapcsolattartás, a pályázatok teljes körű lebonyolítása. 
 
A 2016-os évben egyenetlen elosztásban összességében közel 40 főt mozgattunk részben a pályázott programjaink 
megvalósítására, részben az intézményekhez adtunk kiegészítő munkaerőket /gimnázium, általános iskola, családsegítő/. 
 
A közmunka programokkal összességében 44.145.096.- ft.-ot vontunk be, gyakorlatilag ennyivel járultunk hozzá a város 
működésének könnyítéséhez! 
 
12. Kézbesítői feladatok ellátása / újság, szórólap, ajánlott levelek stb. /. 
 
13. Makett-park technikai működtetése, park gondozása: 
A Mini-Magyarország technikai működtetését az idén is teljes egészében a VIG. végezte, beleértve a fűnyírást, virágosítást, 
sövényvágást, locsolást és az őszi lombhullást követő levélgyűjtést! A relikviák árusítását idén a WAMK-ból delegáltak 
végezték, a gondozásba semmilyen segítséget nem kaptunk. 
 
14. Kiskastély technikai működtetése parkgondozás: 
A kiskastély működtetése gondozása gyakorlatilag a Mini-Magyarországgal szorosan, párhuzamosan történt hiszen aki a parkot 
látogatta az a Kiskastélyt is megtekintette. Ennek megfelelően ennek gondozottságának meg kellett egyeznie a Mini-
Magyarországéval! 
 
15. Választások előkészítése, berendezések felállítása, személyszállítás, mozgó urna szállítás. 
 
16. Belterületi utak kezelése, táblázása, pótlása: 
Az idei évben a tevőleges kátyúzásra szerencsére vállalkozó bevonása miatt csak közvetetten kellett részt vennünk, de táblák 
kihelyezése, a lopások miatti pótlások folyamatosan elvégzésre kerültek. A városban keletkezett mart aszfalt lehetőséget 
biztosított az útszéli kátyúk feltöltésére, javítására. Folyamatos problémát jelentett a sok kóbor eb, macska tetemének 
begyűjtése a város kezelésében lévő utakról. 
 
17. Gépkocsipark kezelése: 
A város kezelésében lévő járművek naprakészen tartása, tankolása, elszámolása, javíttatása technikai eszközeinek / targonca, 
IFA/ vizsgáztatása stb. Tekintettel a gépjárműpark lepusztult állapotára ezek kezelése rendkívül nehéz helyzet elé állította állítja 
az igazgatóságot!! A személyszállító Vivarónk, Toyotánk, Renaultunk folyamatos használata miatt rengeteget mennek, ezáltal 



állapotuk folyamatosan romlik. Új beszerzésére idén sem került sor, így egyre többször probléma a munkák elvégzése a 
párhuzamos javítás és a tényleges járműhiány miatt.  
 
18. A teljesség igénye nélkül néhány  az elvégzett munkáink közül: 
- A pályázott utcabútorok betonozása, kihelyezése / pályázat!/. 
- Idősek Otthona ebédlőjének teljes járólapozása / az intézményi költségvetésből történt/. 
- Szabadság utca Tópart utca közötti járdaszakasz elkészítése, parkosítása / pályázatból történt/. 
- Iskola utca buszvégállomás közötti járda készítése/ önk. finanszírozás/. 
- 1071 hsz. járda készítése + utca bútorok kihelyezése/ részben pályázat/. 
- A Köztársaság u 31.sz. épület teljes felújítása 2 önálló lakás kialakítása /pályázat/. 
- Felső-temető Petőfi utcai felének teljesen új kerítésének elkészítése/ önk. finanszírozás/. 
- Alsó –temető ravatalozójának teles külső felújítása / önk. finanszírozás/. 
- Hántai temető régi vízvezeték rendszerének kiváltása, új lefektetése / önk. finanszírozás/. 
- Spartacus pályán kispadok alatti térkövezése. 
- Hántai térköves buszmegálló kialakítása. 
- Petői S. Ált. Iskola konyhája előtti térkő, járda készítése. 
- Intézményekhez új bútorok, szekrények készítése. 
- Köztársaság 31.-be ajtók, mosogatók készítése. 
- Családsegítő előtt térkövezés, teljes hosszban féltető kialakítása. 
- Wamk, Családsegítő melletti, előtti világítás kialakítása. 
- Csatornafedelek kiemelése, betonozása. 
- Makett parki modellek alatti kiemelések elkészítése. 
- Önkormányzati lakások, konyha stb, festése, villany, víz stb, 
- Kiskastély lakás festése. 
- Köztársaság 31 . lakások festése  stb. stb. 
 
A 2016-ra vállalt pályázatainkat a munkaerő hiánya ellenére szerencsére sikerült végig vinni, a 2017 évre szóló 
elképzeléseinket a belügyminisztérium illetéseseinek bemutattuk és várjuk azok pozitív elbírálását. Ezúton is szeretném jelezni 
ismételten a közmunkára vonható személyek létszáma olyannyira leszűkült, hogy ha a meglévő arra alkalmas létszámból nem 
veszünk át főállásba dolgozókat, akkor a város sajnos megoldhatatlan feladatok elé néz. A jövő évi fűnyírás és minden egyéb 
feladat megoldására nem lesz létszám. A bérek ugrása szintén komoly mozgolódást eredményezett és látnivaló, hogy a 
magasabb bér mindenki „fantáziáját” megmozgatta! A 2016-os évben a Start Közmunka Pályázati Programunk segítésére az 
önkormányzat – a hosszú évek során felhalmozódott szerszám és gép hiány enyhítésére - engedélyezte létfontosságú gépek 
beszerzését, ami lényegesen megkönnyítette a rendkívül sokrétű feladat maradéktalan teljesíthetőségét, melyet ezúton 
szeretnénk megköszönni. 
 
                                                                                                             Csótár Zoltán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú melléklet 
 











 
 


