
Beszámoló a 2017. február 10.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, a testület teljes létszámban 
jelen van. 
 
A testület egyhangúlag elfogadta az ülés alábbi napirendi pontjait. 
 

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

3/2017.(I.20.)KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2017. január 20.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

4/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a két 
testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást. 

 
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk. 

 
5/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Kisbéri Városigazgatóság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk.  

6/2017.(I.20.)KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban Sinkovicz Zoltán polgármester illetményét és költségtérítését a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71 §-a alapján határozta meg. 

 
A kapcsolódó személyzeti feladatokat elvégeztük. 

 

7/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatbanDr. Szinyi Károly alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 §-a alapján határozta meg. 

 
A kapcsolódó személyzeti feladatokat elvégeztük. 

 
8/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testületelfogadta Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét és utasította a 
Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének előkészítésére az előterjesztés alapján. Utasította 
továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési tervezetben rögzített személyi juttatások és járulékok összegét az 
előterjesztésben rögzített módon építse be az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletébe. 
 

A döntés alapján a Polgármesteri Hivatal elkészítette az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése rendelettervezetét.  

 
12/2017.(I.20.)KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt az ún. „Pajtai-dülő” iparterület fejlesztésére benyújtott 
pályázatban vállalt feltételek betartása érdekében az iparterületen ingatlant vásárolni kívánó Horváth Lajos és Jokomó Kft. 
tájékoztatására a pályázati feltételekről és kifejezi azon szándékát, hogy a pályázati feltételeknek történő megfelelés érdekében az 
ingatlanrész értékesítésektől eláll. 

 
A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk, a Horváth Lajossal 
kötött előszerződést közös megegyezéssel megszüntettük. 

 
13/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatbana kisbéri Fáy András utca 28-tól a Táncsics Mihály utca kereszteződéséig tartó árokszakasz 
karbantartásának elvégzését támogatta. A karbantartás elvégzésével Törzsök Sándor egyéni vállalkozót bízta meg bruttó 96.000 Ft 
vállalási áron. Felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jövőben a 
kisebb karbantartási munkálatok elvégzése a Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság elnökével történt egyeztetést követően, a város 
polgármestere megrendelése alapján az Önkormányzat költségvetése terhére kerüljön megvalósításra. 

Törzsök Sándorral szerződést kötöttünk a karbantartásra vonatkozóan, a munka tavasszal 
kezdődik. 

 
14/2017.(I.20.)KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a közterület-használat után fizetendő díjak mértékét 2017. évben a 2016. évben meghatározott 
szinten tartotta. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

15/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület fenti határozatbana Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér kérelme alapján hozzájárult, hogy az Egyesület nevében 
a Kisbér, mint településnév szerepeljen. A képviselő-testület a 2870 Kisbér, Angol kert 2. szám alatti ingatlan vagyonkezelőjeként 
hozzájárulást adta, hogy az egyesület a nevezett ingatlant székhelyként használja. 

 
A képviselő-testület határozatát az Egyesület vezetőjének kiadtuk. 

 
16/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testületa Kisbér Arvisura Kft. kérelme alapján hozzájárult, hogy a gazdasági társaság nevében a Kisbér, 
mint településnév szerepeljen. A képviselő-testület a 2870 Kisbér, Angol kert 2. szám alatti ingatlan vagyonkezelőjeként hozzájárulást 
adta, hogy az érintett gazdasági társaság a nevezett ingatlant székhelyként használja. 
 

A képviselő-testület határozatát a Kft. képviselőjének kiadtuk.  

17/2017.(I.20.)KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a sajtóreferens 2016. évi munkájáról szóló beszámolót, továbbá hozzájárult 
megbízási szerződése 1 évvel történő meghosszabbításához, valamint vállalkozói díjának havi bruttó 20.000 Ft-tal történő 
emeléséhez. 

A képviselő-testület döntéséről a sajtóreferenst tájékoztattuk, megbízási szerződését 
meghosszabbítottuk. 

 

19/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban fedezet hiányában a 2017. költségvetési évben nem tartotta támogathatónak egy új védőoltási 
program bevezetését. 

A képviselő-testület döntéséről a GlaxoSmithKline Kft. területi képviselőjét tájékoztattuk. 
 
20/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta és 
azt változatlan formában kívánta fenntartani. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk.  

22/2017.(I.20.)KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban kiegészítette a 277/2016.(X.14.) KVÖKt. határozatát az alábbiak szerint: 
 
„A képviselő-testület a felmerülés évében biztosítja a V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében benyújtandó 
„CULTPLAY – InteractiveThematicParksforInnovativeUse of CulturalHeritage” című pályázaton való részvételt, valamint a 
projekthez szükséges önerőt maximum 15.000 EUR összegben (A felmerülés napján érvényes MNB középárfolyamnak megfelelő Ft 
összegben).” 

A képviselő-testület határozatát a hiánypótlás részeként megküldtük. 
 

28/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatbanlakásbérleti szerződést hosszabbított meg 1 év határozott időtartamra. 

 
A szerződés hosszabbítására vonatkozó szerződést megkötöttük. 

 
29/2017.(I.20.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testületKisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
16/2016.(XI.7.)önkormányzati rendeletének 21. §-ában foglaltak alapján szavazatszedő bizottságot hoz létre, melynek elnökének 
választotta Dákai József képviselőt, tagjának választotta Hófer Jenő és Varga Melinda képviselőt. 
 

A szavazatszedő bizottság lebonyolította a titkos szavazást.  

A testület a fenti jelentést egyhangúlag elfogadta. 
 
A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről : 
 
A polgármester 
 
a/ Két alkalommal tárgyalt, a kisbéri hulladékudvar üzemeltetéséről és az ahhoz szükséges engedélyek beszerzéséről; 
 
b/ Megkerestea Benu gyógyszertár vezetője azzal kapcsolatban, hogy szeretnének a gyógyszertár és a Bakony Áruház közötti 
területen további parkolókat kiépíteni. Várják az írásos kérelem megérkezését; 
 
c/ Látogatást tett Dr. Dörnyei Vendel, Kisbér város jegyzőjének és Tálos Tibor turisztikai referensnek a társaságában 
Budapesten Molnár Istvánnál, akinek apai nagyapja a Kisbéri Ménes egykori parancsnoka volt. A látogatás célja Molnár úr, 
Kisbérhez is köthető családi gyűjteménye volt, amit a város rendelkezésére bocsátott, s amelyet a város vezetői köszönettel 
vettek. Reményeik szerint a családi ereklyék hamarosan helyet kapnak a helytörténeti gyűjteményben is; 
 
d/ Részt vetta Komáromi és a Kisbéri Rendőrkapitányság összevont közbiztonsági fórumán; 
 



e/ Összehívta a térség településeinek vezetőit, ahol a közös pályázati lehetőségekről tárgyaltak; 
 
f/ FogadtaKassai-Farkas Ákos urat, a kisbéri kórház pszichiátriai rehabilitációs osztályának főorvosát, aki az 
önkormányzattalturisztikai együttműködést szeretne létrehozni, valamint újra élesztené a gyógy-lovagoltatást; 
 
g/ Tárgyalást folytatott, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitány helyettessel, a kisbéri rendőrség áthelyezése 
tárgyában; 
 
h/ Bejelentette, hogy terhelés vizsgálatokat tartottak a Deák Ferenc utcában. Három mérést végeztek. 
 
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 

2. Napirendi pont :Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése. 
A polgármester előterjesztése a költségvetési rendelethez : 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet és 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény értelmében Önkormányzatunk 2017. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét a 2017. január 20-i ülésen hozott határozatnak megfelelően a következők szerint terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé: 

Kisbér Város Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetést érintő kérdésekkel, a költségvetés főösszegével a január 20.-i ülésén 
foglalkozott.  A központi költségvetési forrásból származó bevételek, valamint tervezhető saját bevételeink, és a költségvetési 
igények figyelembe vételével összeállításra került Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet tervezete.  

A Magyar Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében, a helyi önkormányzat költségvetése, az 
államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi 
költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből 
finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként 
vállalt feladatait. 
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 
 
Az önkormányzat költségvetését a helyben képződő tervévi bevételek, a költségvetési törvényben biztosított támogatások, az 
ismert kötelezettségek figyelembevételével kell összeállítani. 
Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek 
közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben 
kerüljenek jóváhagyásra. Csak olyan közfeladat vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre.  
Önkormányzatunk pénzügyi kereteit a rendelkezésre álló források szabják meg, melyek a központi költségvetésből származó 
támogatások, és a saját bevétek.  
 
Önkormányzatunk által ellátandó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki 
(igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető fenntartás, helyi adózás).  

Önkormányzati feladataink, várható bevételeink, s gazdasági körülmények ismeretében a működési és felhalmozási kiadásaink 
2017. évi tervezésénél a működőképesség biztosítása és a szükségszerűség mellett, elsődleges szempontként a takarékos 
gazdálkodás követelményeit kell szem előtt tartanunk. 

A tervezés során a kialakított előirányzatok működési és felhalmozási célú megbontása alapján működési mérlegünkben többlet 
keletkezett, melyet ellensúlyoz a felhalmozási hiány (kiadási többlet). Mivel a működési bevételi többlet fedezetet nyújt a 
felhalmozási hiányra, 2017. évi költségvetésünket a jogszabályi előírásoknak megfelelően hiány nélkül tudtuk összeállítani.  

Önkormányzatunk költségvetésének szerkezetét ellátandó feladataink, és intézményeink szerkezete határozza meg. 
Költségvetésünk a Polgármesteri Hivatal, a Gyöngyszem Óvoda, a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Őszi 
Napfény Idősek Otthona, Kisbéri Városigazgatóság, valamint az Önkormányzat (önkormányzati feladatok) költségvetéséből 
épül fel.  

2017. évi költségvetésünk tervezése során a különböző költségvetési igények figyelembe vételével, az ellátandó feladatok 
forrásigényét, a pénzügyi keretek számbavételét, a bevételi és kiadási előirányzatok egyeztetését követően alakultak ki az 
intézmények előterjesztés szerinti költségvetési keretszámai. 

A központi forrásokon túl egyre fontosabb szerep jut önkormányzati saját bevételeinknek, így a működési bevételeknek, bérleti 
díjak, helyi adók várható bevételeinek is.  

A költségvetési rendeletben megfogalmazott feladatok teljesíthetőségének feltétele a bevételek maradéktalan teljesülése. A 
rendelkezésre álló tartalékokat csak akkor célszerű felszabadítani, ha a bevételek teljesíthetősége biztosított. 

Kiemelt feladatként kezelendő a városunk fejlődését megalapozó, pályázattal támogatott beruházásaink finanszírozása, a 
pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása. 



A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritását kell biztosítani, önként vállalt 
feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető. 

Jelen költségvetési tervezetünk célja, hogy anyagi lehetőségeinknek megfelelően a jogszabályi előírások és a lakosság 
elvárásainak figyelembe vételével működtessük intézményeinket, likviditásunk fenntartásával biztosítsuk a folyamatos és 
zavartalan működést, ugyanakkor biztosítsuk a további fejlesztési elképzelések megvalósítását. 

Hosszú távú céljaink között a gazdasági egyensúly további javítása, tartós egyensúlyőrzés, valamint a pályázati források 
felhasználására támaszkodó erőteljes fejlesztések megvalósítása szerepel. 

2017-től szerkezeti változásra kényszerül az önkormányzat annak érdekében, hogy a konyhánk működtetéséhez támogatást 
kapjunk. Az önkormányzat által üzemeltetett konyha átkerül az önkormányzat intézményéhez, a Kisbéri Városigazgatósághoz, 
így a támogatás továbbra is biztosított a 2017. évi költségvetési törvény szerint.  

2017. január 1-jétől a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Táncsics Mihály Gimnázium takarítói átkerültek a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz. A gimnázium esetében teljes mértékben a KLIK végzi továbbiakban az üzemeltetést, az 
általános iskolában az intézmény adottságai miatt megosztjuk a közüzemi költségeket. 

Önkormányzatunk továbbra is részt vesz a közmunkaprogramokat érintő pályázatokban, de ebben az évben kisebb 
foglalkoztatotti létszámmal tervez. 

Költségvetési rendeletünket mind a bevételek, mind pedig a kiadások tekintetében a költségvetési szemlélet szerinti tagolásban 
(bontásban) készítettük el. 

2017. évi bevételek alakulása 
 
Működési bevételeink főbb összegeit (ezer Forintban), valamint arányainak összetételét az alábbi táblázat tartalmazza. 

Működési célú állami támogatások 436 789 39,1% 
Közhatalmi bevételek (adók) 392 350 35,1% 
Működési bevételek 289 249 25,9% 
Összes működési bevétel 1 118 388 100,0% 

 
Saját működési bevételünk az összes működési bevétel  61  %-a, melyből arra következtethetünk, hogy az állami támogatások 
nélkül, nem tudnánk intézményeinket zavartalanul fenntartani. Az állami támogatások részletes jogcímeit és összegeit a 19. 
számú mellékletben láthatják.  A központi támogatás tartalmazza a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 
intézmény (szociális szolgáltató központ) központi költségvetési támogatásának összegét is, mivel a jogszabályi előírások 
alapján e támogatásokat a társulás székhelye szerinti önkormányzatnak kell igényelni. 
A 2017. évi költségvetési törvény rendelkezik az igényelhető támogatások összegéről, mértékéről, mely önkormányzatunk 
adóerő-képességének növekedése következtében évről-évre csökken.  
A központi költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert a minimálbér és a garantált bérminimum összege, valamint a 
pedagógus munkáját segítők 10 %-os bérkiegészítése, ezért ezen intézkedések miatt még várható állami támogatás. 
 
Közhatalmi bevételek, 392.350 e Ft-os előirányzat összegén belül: 
Vagyoni típusú adóbevételként a 62.000 e Ft-os az építményadót 28.000 e Ft kommunális adót terveztünk. 
A termékek és szolgáltatások adói jogcímen tervezett 328.000 e Ft-os bevétel legnagyobb részét az iparűzési adók teszik ki 
(311.000 e Ft), de e jogcímen belül kellett az önkormányzatunkat megillető gépjárműadó összegén kívül az idegenforgalmi adó, 
valamint a talajterhelési díj összegét tervezni. 
Egyéb közhatalmi bevételként a pótlékok és bírságok 2.150 e Ft összegével számoltunk.  
 
Intézményi működési bevételek 2017. évre tervezett összege, 288.406 e Ft, mely valamennyi, a feladatellátáshoz 
kapcsolódóan keletkező bevételünk összegét tartalmazza. A tervezés során számoltunk az iskolai és szociális étkeztetés 
bevételei mellett a lakbérek, a különböző bérleti díjak és közvetített szolgáltatások ellenértékével, a várható kamatbevétellel és 
a kapcsolódó ÁFA összegével, az Őszi Napfény Idősek Otthona térítési díjbevételével. 
 
Felhalmozási bevételek (ezer Forintban) 

Felhalmozási bevételek 91 0,3% 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 638 2,2% 
Közhatalmi bevételek (kommunális adó) 28 000 97,5% 
Összes felhalmozási bevétel 28 729 100,0% 

 
Felhalmozási bevételek jelentős hányadát a magánszemélyek által fizetendő kommunális adó. 
 

Működési és felhalmozási bevételek összesen 1 147 117 52,4% 
Finanszírozási bevételek: 1 040 185 47,6% 
Összes bevételek, tervezett költségvetési főösszeg: 2 187 302 100,0% 



 
 
2017. évi kiadások 
 
Működési kiadásaink főbb összegeit (ezer Forintban), valamint arányainak összetételét az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Személyi juttatások 529 326 45,2% 
Munkaadókat terhelő járulékok 120 257 10,3% 
Dologi kiadások 372 770 31,8% 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 040 0,6% 
Egyéb működési célú kiadások  141 591 12,1% 
Összes működési kiadás 1 170 984 100,0% 

 
A működési kiadások 55,5 %-át a személyi juttatások és járulékok teszik ki, a fennmaradó összegekből kell megvalósítani a 
működtetést, üzemeltetést.  
A tervezett személyi juttatások összegének aránya 2,2 %-kal magasabb az előző évinél. A személyi juttatások és járulékok 
összege 529.326 e Ft, mely 15,5 %-kal növekedett az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. 
A garantált bérminimum növekménye maga után vonzza a magasabb bérezésű dolgozók illetményemelését. Ahhoz, hogy a jó 
szakembereket meg tudjuk tartani és önkormányzatunk minden területen felkészült szakmai munkaerővel tudja ellátni feladatát, 
a 2017. évi bérfejlesztést legalább a fenti mértékben meg kell valósítani. 
Az óvatosság elvét figyelembe véve az önkormányzati dolgozók garantált bérminimum feletti bérfejlesztését, határozott időre, 
2017. december 31-ig kapják meg az érintettek. 
A költségvetési törvény ad arra lehetőséget, hogy az önkormányzat határozza meg a közszolgálati tisztviselők illetményalapját. 
Központi intézkedés hiányában, a közszolgálati tisztviselők illetményalapját az önkormányzat 2017. január 1-jétől 48.000,- Ft-
ban határozza meg.  
 
Járulék költségek, a személyi juttatásokat terhelő, és az alkalmazáshoz kapcsolódó járulék kiadások várható összege 120.257 e 
Ft lesz 2017-ben, a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt e kiadási tételünk 3 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti 
előirányzatnál. 
A személyi juttatások és járulékok tervezett összege tartalmazza az önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafetéria 
juttatását, mely egységesen nettó 100 e Ft készpénz, polgármesteri hivatalnál a költségvetési törvényben szabályozott összeg.  
 
Dologi és egyéb folyó kiadások, tervezésének intézményenkénti részletezését az 1/b mellékletben láthatják, melyben a 
készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, kiküldetési és reklámköltségek, valamint a különféle 
befizetések és egyéb dologi kiadások összegét terveztük meg. Rendelettervezetünk szerint, az önkormányzatunk és 
intézményeink működését megalapozó, és biztosító, feltétlenül szükséges dologi kiadások összege 372.770 e Ft lesz. A 
költségvetési év során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a takarékossági intézkedések betartására és betartatására (fűtés, 
világítás, stb.). A dologi kiadási előirányzatok minden intézményünk tekintetében alacsonyak. Az összegek tovább már nem, 
vagy csak átszervezéssel, intézmény-átalakítással csökkenthetők, megtakarításokat e kiadások esetében nehéz lesz elérni.  
 
Ellátottak pénzbeli juttatása; 7.040 e Ft-os előirányzat fedezetet nyújt a különböző rendszeres és rendkívüli szociális 
ellátások finanszírozására, mely az előző évi eredeti előirányzatánál 4 %-kal magasabb.  
 
Egyéb működési célú 141.591 e Ft-os kiadási előirányzat, fedezetet nyújt az államháztartáson belüli és kívüli működési célú 
támogatások folyósítására. 
 Az előirányzat összegén belül a következő kiadások kerültek tervezésre: 
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: e jogcímen belül terveztük meg a KTKT által fenntartott 
intézmény működtetéséhez igényelt költségvetési támogatás KTKT részére történő átadását, Orvosi,- fogorvosi ügyeletekre 
fordított kiadások, valamint a vizi-társulásnak átadott pénzeszköz. 
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:  a jogcímen tervezett előirányzat a társadalmi, sport és egyéb 
szervezetek támogatására nyújt fedezetet 2017. évi költségvetésünkben. 
 
Felhalmozási célú kiadásaink  (ezer Forintban) 

Beruházások 214 789 51,8% 
Felújítások 191 037 46,1% 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 783 2,1% 
Összes felhalmozási kiadás 414 609 100,0% 

 
A 2017. évre tervezett beruházások részletes listáját a 3/a. melléklet, a felújítások részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza. 
Felsorolásra került az intézmények által benyújtott felhalmozási célú igény, a 2016. évben képviselő-testületi döntések szerinti 
kötelezettségek, az elnyert pályázatok kiadásai. 
 



Az előző évtől eltérően 2017. évre a felhalmozási kiadások között magasabb cél szerinti alapokat terveztünk, melyek az év 
során meghozott döntések fedezetéül szolgálhatnak.   
 
 Beruházási alap: 49.000 e Ft 
 Pályázati alap: 50.000 e Ft 
 Felújítási alap: 36.000 e Ft 
 Út és járdafelújítások alapja: 25.000 e Ft 
 Ingatlanvásárlások: 23.000 e Ft 
 
Felhalmozási kiadásaink megvalósítása csak a 2016. évben lekötött betét feloldásával lehetséges, a felhalmozási negatív 
eredménye miatt.  
 

Működési és felhalmozási kiadások összesen 1 585 593 72,5% 
Finanszírozási kiadások 601 709 27,5% 
Összes kiadások tervezett költségvetési főösszeg: 2 187 302 100,0% 

 
2017. évi költségvetésünk összeállítása során 43.269 e Ft tartalékkal számoltunk.  
 
2017. évi költségvetési rendelet-tervezetünk összeállítása során forráshiánnyal nem számoltunk. A működési mérleg többlet 
bevételei a felhalmozási hiányt finanszírozzák, így összességében költségvetésünk egyensúlyos.  
 
2017. évben törekedni kell a tervezett bevételek beszedésével a biztonságos gazdálkodáshoz szükséges forrásteremtésre, a 
kiadások tekintetében a pedig a takarékos, előirányzatokat figyelembe vevő gazdálkodásra.  
 
Az év folyamán új, nem tervezett feladatok megvalósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha sikerül új bevételi forrásokat 
találnunk, vagy ha a tervezett feladatok megvalósítására az előirányzat összegénél kevesebbet kell költenünk, s így források 
szabadulhatnak fel költségvetésünkben.  
 
Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének előkészítése során intézményeink és a Polgármesteri Hivatal igényelt kiadásait és 
tervezett bevételeit több alkalommal egyeztettük és felülvizsgáltuk. E minden részletre kiterjedő egyeztetés során értük el, hogy 
költségvetésünket hiány nélkül tudtuk elfogadni.  
 
2017. évi költségvetési rendelet-tervezetünk engedélyezett álláshelyek számát tartalmazó melléklete a Képviselő-testület által 
hozott döntésnek megfelelően tartalmazza az álláshelyek számát.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2017. évi költségvetésünk előterjesztését megvitatni, s ezt követően a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 Sinkovicz Zoltán sk. 
 polgármester 
 
 
A testület egyhangúlag elfogadta Kisbér Város Önkormányzatának  2017. évi költségvetését. 
 
A Költségvetési rendelet jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 
 

3. Napirendi pont :A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 20.-i ülésén döntött arról, hogy 2 db 6 db-os urnafalat rendel 
meg, melynek költsége bruttó 190.500 Ft.A 6 fülkés urnafal írástábla nélküli bruttó ára 1 fülkére vetítve 31.750 Ft. 
A döntés kitért arra is, hogy az urnafal bekerülési költségeinek megtérülése érdekében a Polgármesteri Hivatal a február havi 
rendes képviselő-testületi ülésre készítse elő a temetők és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet mellékletének 
módosítását az urnás temetés díja vonatkozásában. 
A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló, többször módosított 5/2001.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében 
meghatározott díjtétel urnafülke esetén bruttó 25.000 Ft, mely a most beszerzésre kerülő urnafal fülkére vetített áránál 
alacsonyabb. 
A Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság 31.750,- Ft-ban javasolta meghatározni az urnafülke díját, továbbá javasolta, hogy a 
temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 5/2001.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása 2017. május 01. napján lépjen 
hatályba. 
A testület egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítását, mely rendelet jelen beszámoló végén a 2. számú mellékletben 
olvasható. 
 

4. Napirendi pont :ASP rendszer bevezetése - pályázat. 
Az önkormányzati ASP-rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati ASP-rendszert a 
Magyar Államkincstár útján a Kormány működteti.  



 
Az önkormányzati ASP-rendszer szakrendszerei: 

- iratkezelő rendszer 
- önkormányzati települési portál 
- elektronikus ügyintézési portál 
- gazdálkodási rendszer 
- ingatlanvagyon-kataszter rendszer 
- önkormányzati adórendszer 
- ipari és kereskedelmi rendszer 
- hagyatéki leltár rendszer 

 
Az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz az adatgazda helyi önkormányzat jogosult hozzáférni, valamint a hozzáférési 
jogosultsággal rendelkező egyéb állami szervek.  
 
Kisbér Város Önkormányzatának az ASP-rendszerhez 2018. január 1. napjával kell csatlakozni (az önkormányzati 
adórendszerhez azonban 2017. október 1. napjáig). Legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig az 
Önkormányzatnak a jogszabályban rögzített minimum követelményeket (informatikai háttér, adatmigrálás, adattisztítás, 
szabályzatok készítése…) biztosítania kell. A csatlakozás megkönnyítése érdekében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 
pályázat került kiírásra, ami a település lakosságszámához mérten, Kisbér vonatkozásában összesen 7 millió Ft összegű 100%-
os vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
A pályázat benyújtására 2017. február 28. napjáig van lehetőség a Miniszterelnökség Közigazgatási Programokat Irányító 
Hatóságához. 
 
A pályázat keretén belül támogatható tevékenységek: 

- eszközbeszerzés (munkaállomás, laptop, kártyaolvasó, szoftver…) maximálisan bruttó 3.150.000 Ft értékben, 
- működésfejlesztés és szabályozási keret kialakítása, 
- önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, 
- önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja,  
- oktatáson való részvételhez beutazási költség,  
- projektmenedzsment, 
- nyilvánosság. 

A pályázat benyújtásához a képviselő-testület támogató döntésére is szükség van. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-
ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint az 
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének teljesítése érdekében felhatalmazza Kisbér Város 
Polgármesterét, hogy az Önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra a támogatási kérelmet benyújtsa és a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Kisbér Város Önkormányzata nevében 
és javára. 
 
A pályázat benyújtása érdekében Kisbér Város Önkormányzata ajánlatokat kért be. 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtására a Komárom-Esztergom Megyei 
Területfejlesztési Kft.-t bízza meg, egyben felhatalmazza a város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére.  
 

5. Napirendi pont :Képviselői tiszteletdíjak. 
Kisbér város képviselő-testületének tagjai, tiszteletdíjuk egy részének felajánlásait, 2015. január 1. – 2017. február 28. közötti 
időszakban egy külön számlán gyűjtötték, melynek szétosztását az alábbi táblázat szerint egyhangúlag elfogadták. A 
szavazásban egy képviselő nem vett részt, mivel ő a kezdetektől foga minden hónapban befizette a felajánlását az általa 
meghatározott szervezetnek. 
 

Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér Működési támogatás 649.408 Ft 
Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért Működési támogatás 115.648 Ft 

Petőfi Alapítvány Működési támogatás 443.768 Ft 
Kisbéri Római Katolikus Plébánia Működési támogatás 734.240 Ft 

Kisbéri Horgász Egyesület Működési támogatás 500.240 Ft 
AsociatiaActive Life (aranyosgyéresi alapítvány) Működési támogatás 1.430.000 Ft 

Kisbéri Városszépítő Egyesület Működési támogatás 328.120 Ft 
Bánki Alapítvány Működési támogatás 115.648 Ft 

Táncsics Alapítvány Működési támogatás 115.648 Ft 
 
 



A testület úgy döntött, hogy a következő testületi ülésén dönt a jövőt illetően a felajánlások felhasználásáról. 
 

6. Napirendi pont : Ingatlanok hasznosítása. 
A képviselő-testület januári ülésén tárgyalta a Kisbér Arvisura Kft. azon kezdeményezését, mely a használatukban lévő 
földekre vonatkozó szerződések közös megegyezéssel történő megszűntetéséről szólt. A képviselő-testület a 27/2017. (I.20.) 
KVÖKt. határozatában úgy döntött, hogy a szerződések közös megegyezéssel történő felmondását azzal a feltétellel fogadja el, 
hogy a szerződésekben is foglaltaknak megfelelően a visszaadásra kerülő ingatlanokat legalább az átvételkori állapotban kell 
visszaadni, továbbá elrendelte az ún. „Párizs-domb” visszavételt követő haszonbérleti meghirdetését és a többi érintett 
ingatlanról a hasznosítási lehetőségek megvizsgálása érdekében részletes kimutatás készítését.  
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hoga kisbéri 5101 hrsz., 5103 hrsz. alatti ingatlanokat a Kisbér Arvisura Kft. kérésére a Kft. 
hasznosításában hagyja, a kisbéri 1123 hrsz., 1130 hrsz., 1131 hrsz., 1141 hrsz., 1150 hrsz., 1151 hrsz., 1152 hrsz., 1153 hrsz., 
1162 hrsz., 1170 hrsz., 1182 hrsz., 1183 hrsz., 1205 hrsz., 1206 hrsz., 1210 hrsz., 1220 hrsz., 1221 hrsz., 1224 hrsz., 1238 hrsz., 
1239 hrsz., 1241 hrsz., 1245 hrsz., 1254 hrsz., 1263 hrsz., 1265 hrsz., 1266 hrsz., 1267 hrsz., 1270 hrsz., 1276/1 hrsz., 1285 
hrsz., 1289 hrsz., 0129/7 hrsz., 02/2 hrsz., 02/3 hrsz., 02/4 hrsz., 02/5 hrsz.,02/6 hrsz., 02/8 hrsz., 02/9 hrsz., 02/10 hrsz., 02/11 
hrsz., 02/14 hrsz., 02/15 hrsz., 02/17 hrsz., 02/18 hrsz., 02/19 hrsz., 02/28 hrsz., 02/29 hrsz., 02/30 hrsz., 03/1 hrsz.,  03/4 hrsz., 
03/7 hrsz., Hánta kirendeltség és orvosi rendelő mögötti terület, 2073 hrsz., Hánta Skrihár József Művelődési Ház mögötti 
terület, 5064/1 hrsz. alatti ingatlanokat 2021. szeptember 30-ig szóló haszonbérleti időtartamra és minimum 45 kg augusztusi 
búza ára / aranykorona / év haszonbérleti díjra haszonbérletre meghirdeti, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt a 
meghirdetés elvégzésére és felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeknek megfelelő pályázók közül a legkedvezőbb 
ajánlatot adó kiválasztására és vele a szerződés megkötésére.   
 

7. Napirendi pont : Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése. 
A Mór-VédSecurity Kft. térfigyelő-kamerarendszer hibáinak javítására vonatkozó ajánlatát, az eddig elvégzett munkáját és a 
szóban tett kiegészítését, mely a Perczel Mór utcai, temetőnél elhelyezett kamera áthelyezésére vonatkozik, a vállalkozó a 
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottsági ülésén ismertette. Elmondta, hogy 
jelenleg 13 kamerából körülbelül 10 db működik, a felvételeket pedig 21 napig tudják őrizni. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Mór-VédSecurity Kft. térfigyelő-kamerarendszer hibáinak javítására 
vonatkozó ajánlatát, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó vállalkozói szerződés előkészítésére 
és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 

8. Napirendi pont :Kerékpárút kialakítása. 
Kisbér Város Önkormányzata és a BonumVia Kft. 2016 szeptembere óta dolgozik együttes erővel a városközpontot a 
Batthyány pusztai ipari parkkl összekötő kerékpárút tervezésén. A tervezők január 17-én bocsátották rendelkezésünkre a 
végleges engedélyezési tervdokumentációt, amely alapján elkezdődhetett a kerékpárút nyomvonalának ingatlan-érintettségi 
vizsgálata. Ehhez a Kft. a tervek alapján készített helyszínrajzokat, exceles kimutatásokat, valamint egy rövid szöveges 
tájékoztatást. A dokumentumokból jól kivehető, hogy a tervezett nyomvonalon közel 30 db ingatlan található, amik nem az 
önkormányzat tulajdonában vannak, és amelyekből területeket kell szereznünk. 
 
Mint ismeretes, a kerékpárút létesítését a Területfejlesztési Operatív Program forrásaiból kívánjuk megvalósítani, amely 
lehetővé tesz csekély mértékű ingatlanvásárlást is (közel 6 millió Ft értékben). A pályázat egyben előírja, hogy a 
tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzés lefolytatásáig meg kell tennünk, amelyre előreláthatólag 2018 első felében kerül 
sor. A rendelkezésünkre álló idő szűkös, így mihamarabb meg kell kezdeni a tárgyalásokat az érintett tulajdonosokkal. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kerékpárút kialakításához szükséges ingatlanokat belterületre és külterületre 
célszerű osztani, és felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a szükséges területek megszerzése érdekében tárgyalásokat 
folytasson az érintett tulajdonosokkal. Javasolja továbbá a szükséges négyzetméterek pontosítását, valamint földmérővel 
egyeztetni a hibahatáron belüli eltéréseket.  
 

9. Napirendi pont : Telephely használat. 
A bizottság januári ülésén kérdésként merült fel, hogy a Dobi – Wenckheim B. utcai sarkon lévő telephely használatára van-e 
Törzsök Sándornak az önkormányzattal szerződése. A kérdést megvizsgálva és a képviselő-testület elé tárva megállapították, 
hogy Törzsök Úr az önkormányzattal nem áll szerződéses viszonyban a terület használatára. A testület e kérdésben az ülésén 
döntést nem hozott, ezért ismételten napirendre került az ügy. 
 
Az érintett ingatlanrész a kisbéri 681/17 hrsz. (3721 m2) része volt, melyet még 2013-ban kellett a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak a középiskolákkal együtt átadni, mely szerződés 2015-ben szűnt meg, a KLIK helyett a 
Szakképzési Centrum lett a szerződő partner, akivel a vagyonkezelési szerződés aláírására a mai napig nem került sor. 
Időközben az ingatlan telekalakítására került sor (szomszédos ingatlan beolvadása és megosztása) és a Szakképzési 
Centrummal kötendő szerződésnek már nem képezi részét, jelenleg 681/20 hrsz. (4585 m2) és 681/21 hrsz. (2810 m2) alatt 
található, a 681/20 hrsz. magában foglalja az ún. „Forfa csarnokot” is.  
 



Törzsök Úr először az önkormányzattal, majd a szakközépiskolával és az iskola átadása után az azt működtetővel állt 
szerződésben egy kb. 15-17 m2 nagyságú garázs bérletére, 10.000,- Ft./hó ellenében. Elmondása szerint jelenleg az iskola nem 
tudta megmondani neki, hogy kivel kellene szerződnie. Törzsök Úr továbbra is szeretné a garázst használni és bérelni. 
 
A garázshasználat mellett az ingatlanon ideiglenes depózás és gépek tárolása is folyik, tehát az ingatlan telephelyként kerül 
használatra. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Törzsök Sándorral a kisbéri 681/20 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephely használatára 
bérleti szerződést köt 2017. december 31-ig bruttó 50.000,- Ft./hó bérleti díjjal, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti 
feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 

10. Napirendi pont :Önkormányzati lakások és önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata. 
 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2014. (I. 09.) önkormányzati rendeletea lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó helyi szabályokról szóló 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról önkormányzati rendeletében 
kerültek meghatározásra az önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti díjai, melyet minden év elején újra szoktak 
tárgyalni.  2014. március 01. napjától a díjak az alábbiak szerint vannak hatályban:  
 

Összkomfortos lakás    nettó 535,- Ft./m2/hó 
Komfortos lakás    nettó 365,- Ft./m2/hó 
Félkomfortos lakás    nettó 107,- Ft./m2/hó 
Komfort nélküli lakás    nettó   72,- Ft./m2/hó 
Szükséglakás      nettó   34,- Ft./m2/hó 
Összkomfortos (piaci alapú bérlakás)  nettó 610.- Ft/m2/hó. 

 
Tekintettel az éves infláció mértékére, a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy változatlan díjakon tartja továbbra is hatályban 
a rendeletet.  
 

11. Napirendi pont : Közterület-használati kérelem. 
Szőke Zsolt egyéni vállalkozó (Telephely: 2870 Kisbér, Illényi u. 5) kérelmet kíván benyújtani közterület-bérleti szerződés 
megkötéséhez. Büfékocsit szeretne a Fémműveknél, a buszmegálló mellet lévő közterületen üzemeltetni. Jelenleg még 
folyamatban vannak a működési engedélyek beszerzése. Az engedélyek beszerzését követően előreláthatólag határozott időre, 
ez év végéig kívánná kihelyezni a büfékocsit. A büfékocsin hamburgert, lángost, hod-dog-ot, egytálételeket, üdítőt kíván 
árusítani. A büfékocsi helyigénye 6 m2. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy közterület-használati szerződést köt Szőke Zsolt egyéni vállalkozóval a 2017-es év 
végéig. A közterület-használati szerződés alapján Szőke Zsolt jogosult a Fémművek Kft-vel szemben büfékocsi telepítésére 
Kisbér Város Képviselő-testülete 8/2016. (I. 22.) KVÖKt. számú határozatában rögzített díj megfizetése ellenében. (1320 
Ft/m2/hó) 
 

12. Napirendi pont :Kisbéri Újság megjelentetése. 
A testület 7 igen és 2 nem szavazattal úgy döntött, hogy az újságot kéthavonta kívánja megjelentetni, mely továbbra is ingyenes 
lesz. A kéthavi megjelenés kezdési időpontjáról a feltételek biztosítása után tájékoztatják a lakosságot. 
 

13. Napirendi pont : Csatlakozás „A  legszebb  konyhakertek” –  Magyarország  legszebb konyhakertjei országos 
programhoz. 

Karcag város alpolgármestere megkereséssel fordult az önkormányzathoz, melyben kérte, hogy csatlakozzon Kisbér városa„A  
legszebb  konyhakertek” –  Magyarország  legszebb konyhakertjei országos programhoz. 
A program célja, hogy minél többen műveljenek konyhakertet és ezáltal az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat 
tovább öröklődhessen a generációk között. 
 
A testület 8 igen és egy tartózkodás szavazattal úgy döntött, hogy nem kíván csatlakozni a programhoz. 
(A napirendi pont után egy képviselő távozott. A létszám 8 főre csökkent.) 
 

14. Napirendi pont :Gyepmesteri szerződés meghosszabbítása. 
Mint az ismeretes, a gyepmesteri szolgáltatást Kisbér városában, a győri Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 
végzi. Szerződésük határozott időre szólt, 2016. december 31-ével lejárt. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a gyepmesteri szerződést 2017. december 31.-ig megköti és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 

15. Napirendi pont :Parkolás. 
A Bakony Áruház, Benu Gyógyszertár és Rendőrkapitányság előtt a körforgalom építésekor egy új parkoló került kialakításra, 
mely kihasználtságával kapcsolatban több panasz is érkezett a hivatalhoz, mely szerint a parkolót az üzletekbe érkező vásárlók 



telítettségük miatt nem tudják használni. A parkolóhely hiányát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Benu Gyógyszertár 
képviselője parkoló kialakítási elképzeléssel kereste meg a Polgármester Urat. (A gyógyszertár és az áruház közé szeretnének 
parkolókat kialakítani, írásos megkeresésüket még várjuk.) 
 
Ha jobban megvizsgáljuk a parkolók kihasználtságát, akkor megállapíthatjuk, hogy a parkoló szomszédágában lévő üzletekben, 
intézményekben dolgozók szép számmal állnak a parkolóban, így elfoglalva azt a vásárlók elől, továbbá volt példa arra is, hogy 
a felfestett parkolókat használaton kívül hagyva felfestés nélkülibe parkoltak az azt használni tudók.  
 
A kialakult helyzet megoldást kívánt, mely megoldás megtalálásához dr. Szalay Péter c. r. alezredes, mb. kapitányságvezető 
segítségét kérte az önkormányzat. Kapitányságvezető Úr a parkolóban töltött idő korlátozására tett javaslatot a közúti 
közlekedési szabályokról szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 114. ábráján látható, kiegészítő jelzőtáblával ellátott 
várakozóhely jelzőtábla kihelyezésével. Kapitányságvezető Úr felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy az új közlekedési 
rendhez való alkalmazkodásra időt kell hagyni és annak rendszeres, következetes ellenőrzésével lehet eredményt elérni. 
 
A testület 7 igen és egy tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy elrendeli a Bakony Áruház környékére a parkolás 
szabályozására a várakozóhely jelzőtábla KRESZ 114. ábra szerinti kiegészítő jelzőtáblával történő kihelyezését. A várakozási 
időt 1 órában állapítja meg, és 30 nap türelmi időt (ez idő alatt csak figyelmeztetnek az arra illetékes hatóságok) határoz meg, 
egyben  
utasítja a közterület-felügyelőt az új közlekedési rend betartásának ellenőrzésére és a táblakihelyezéstől számított 30 nap eltelte 
után a szabálytalankodók bírságolására. 

 
16. Napirendi pont : Egyebek. 

 
a/ Deák Ferenc utca - Desseő Gyula utca – körforgalom : Mint arról már tájékoztatást adtunk, 
a tavasszal induló Deák Ferenc utca felújításának folytatásával a Desseő Gyula-Deák Ferenc 
utcai kereszteződés is átépítésre kerül. A testület elé kétféle költségbecslés érkezett az 
átépítéssel kapcsolatban. Az egyik egy mini körforgalom lenne, ami engedélyköteles tervezést 
igényel, az útépítésen kívül az ismert közmű átépítéseket, engedélyezési ktg-ket tartalmazza, de 
nem tartalmazza az idegen területek igénybevételi költségeit, és az esetleg szükségessé váló 
közmű kiváltásokat, amelyek időben is megnehezítenék a beruházás folytatását. 
 
A másik, amely nem engedélyköteles, egy a csomópont burkolati szintjének kiemelése lenne, 
ami annyit jelent, hogy az egész kereszteződés színezett burkolattal lenne ellátva és szintben 
kiemelve lenne, ezáltal is lassításra kötelezve a kereszteződéshez érkezőket mind a négy 
irányból. Ebben az esetben a forgalmi rend is változna : Az elsőbbséggel rendelkező út a Desseő 
Gyula utca lenne, a Deák Ferenc utca végén elsőbbséget szabályozó tábla lenne, s a Desseő utca 
vasútállomás felöli részére való rálátást tükör segítené. 
 
A testület 7 igen és egy tartózkodó szavazattal a csomópont szintjének kiemelését fogadta el, 
színezett burkolattal és az említett forgalmi rend változással. 
 
b/ Csuda Csapat Hántáért Egyesület - székhely- és névhasználat : A cégbejegyzés előtt álló"Csuda Csapat Hántáért " 
Egyesület fordult kérelemmel a testülethez, hogy a nevében a Hánta kifejezést, és a székhelyéül a Hántai Skrihár József 
Művelődési Házathasználhassa. 
A testület egyhangúlag hozzájárult mindkét kérelemhez. 
 
 
c/ Címer- és szimbólumhasználati hozzájárulás, kötet vásárlás :Az Akvirál’96 Kft. a Fejér-, a Komárom-Esztergom- és a 
Tolna Megyei Levéltárral egy országos sorozat keretén belül megjelentet egy könyvet, mely a települések régi címeres 
pecsétjeit hivatott felkutatni és bemutatni a jelenkori címerekkel és zászlókkal.   

Az elkészült megyei könyvek nem csak az adott megyékben, de a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának minden 
megyei levéltárában fellelhetőek lesznek, így a kutatók megtekinthetik a szomszédos, vagy akár az ország más táján található 
községek, városok pecsétjét, címerét és zászlaját is, azonos, egységes szerkezetbe foglalva. 

A testület 6 igen, 1 nem és egy tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy Kisbér Város Önkormányzata csatlakozik az AKvirál 
’96 Kft. felhívásához és címerét, valamint szimbólumait a kötetben jelentesse meg, melynek feltételeként 60.000 Ft + 5 % Áfa 
összegben 4 db kötetet megvásárol. 
 
d/ EOP pályázat :A közelmúltban kerültek kiírásra Magyarország Kormánya által a Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térségek című valamint a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek című pályázati felhívások, melynek keretében konzorciumok nyújthatnak be pályázatot. 
Egy korábbi egyeztetésen merült fel az alábbi konzorciumi partnerek bevonása : 



Kisbér Város Önkormányzata, Ács-Bartók Béla Művelődési Központ, Ászár-, Bakonysárkány-, Bábolna-, Ete-, és Tárkány 
Önkormányzata. 
A támogatás intenzítása mindkét pályázat esetében 100 %. Benyújtási határidő az első esetében 2017. március 16., a második 
esetében 2017. április 1. 
A támogatás mértéke mindkét pályázat esetében : 
4.000-20.000 fő közötti konzorciumi lakónépességnél maximum 250 millió forint, 
20.000 fő konzorciumi lakónépesség felett maximum 500 millió forint. 
 
A testület egyhangúlag támogatta a mindkét pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtását, a konzorcium 
létrehozását, valamint Kisbér Város Önkormányzata konzorciumvezetői szerepének vállalását, egyben felhatalmazta a 
polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására, a konzorciumi partnerségben való részvétel szándéknyilatkozatának 
aláírására, az abban való képviseletre, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
(A napirendi pont után egy képviselő távozott. A létszám 7 főre csökkent.) 
 
e/ Bölcsőde - tervezés :2016 májusában nyújtott be támogatási kérelmet az önkormányzat bölcsőde építésére, mely pályázat 
elbírálása pár héten belül elbírálásra kerül. Bízva a kérelem pozitív elbírálásában az időhiány elkerülése végett célszerű lenne a 
tervek elkészítésére már most leszerződni. Ennek szellemében a hivatal felkereste Mogyorósi László tervező urat - akivel már 
korábban több árajánlat alapján tartós megbízást kötött az önkormányzat építészeti feladatok ellátására, és akit az előismeretei, 
a projekt előkészítése során végzett közreműködése és az önkormányzattal való szoros kapcsolata alkalmassá tesz – a tervezés 
vállalása miatt. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a bölcsőde tervezésével megbízza a Kisbéri Átrium Márka Mérnökiroda Kft.-t. 
 

17. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. 
VadernaTamás bejelentette, hogy a Kishomok utca Széchenyi utcai bevezető szakaszán történt aszfalt burkolaton egy gödör 
keletkezett, s kéri annak 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 
/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete 

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában 
eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

1. §.(1)  Kisbér Város Önkormányzat(továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének  

a) bevételi főösszegét     2 187 301 785 Ft-ban   
   b) kiadási főösszegét     2 187 301 785 Ft-ban állapítja meg. 
   c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési       
   



  bevételek főösszegét 1 147 116 497 Ft-ban   
   

 
ezen belül: 

        

 
- a működési célú költségvetési bevételeket 

 
1 118 388 097 Ft-ban 

     

 
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket 

 
28 728 400 Ft-ban 

     

 
a költségvetési bevételek főösszegén belül: 

        

 
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét  436 788 706 Ft-ban 

 

 
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 0 Ft-ban 

 

 
közhatalmi bevételek összegét 

   
420 350 000 Ft-ban 

 

 
működési bevételek összegét 

   
288 405 652 Ft-ban 

 

 
felhalmozási bevételek összegét 

   
90 600 Ft-ban 

 

 
működési célra átvett pénzeszközök összegét 

  
843 739 Ft-ban 

 

 
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét 

  
637 800 Ft-ban 

 

          d) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási 
bevételek főösszegét 

      
     1 040 185 288 Ft-ban   
   

 
ezen belül: 

       

 
a belföldi finanszírozás bevételeit 

  
1 040 185 288 Ft-ban 

   

 
a külföldi finanszírozás bevételeit 

  
0 Ft-ban 

   

 
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft-ban 

   

 
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: 

      

 
betétlekötések megszűntetése 

   
0 Ft-ban 

 
forgatási célú értékpapírok beváltása 

   
449 985 414 Ft-ban 

 
maradvány igénybevétel 

   
0 Ft-ban 

 
irányítószervi támogatás 

   
590 199 874 Ft-ban 

         e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési 
kiadások főösszegét 

      
     1 585 592 689 Ft-ban   
   

 
ezen belül: 

        

 
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 1 170 984 185 Ft-ban 

    

 
        ebből: 

        

 
                személyi juttatás összegét 

   
529 326 007 Ft-ban 

 

 
               munkaadókat terhelő járulékok összegét 

  
120 256 968 Ft-ban 

 

 
               dologi kiadások összegét 

   
372 769 737 Ft-ban 

 

 
               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét 

  
7 040 000 Ft-ban 

 

 
               egyéb működési célú kiadások összegét 

  
141 591 473 Ft-ban 

 

 
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 414 608 504 Ft-ban 

    

 
        ebből: 

        

 
                beruházások összegét 

   
214 788 328 Ft-ban 

 

 
               felújítások összegét 

   
191 036 942 Ft-ban 

 

 
               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 

 
8 783 234 Ft-ban 

 

          f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási 
kiadások főösszegét 

      
     601 709 096 Ft-ban   
   

 
ezen belül: 

        

 
a belföldi finanszírozás kiadásait 

  
601 709 096 Ft-ban 

    

 
   ebből: irányítószervi támogatást 

   
590 199 874 Ft-ban 

 

 
ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése 

  
11 509 222 Ft-ban 

 

 
forgatási célú értékpapírok vásárlása 

   
0 Ft-ban 

 

 
a külföldi finanszírozás kiadásait 

  
0  Ft-ban 

    

 
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait 0  Ft-ban 

     

hagyja jóvá. 



 (2) a)A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként 
a 2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem 
tartalmaz. 

 
 b) A megállapított forráshiány a működési többlet385.880.104,- Ft-os és a felhalmozási hiány    385.880.104,-  Ft-os 

összegének különbözete. 
 

 c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány 
összegét 438.476.192,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 
438.476.192.- Ft-ban határozza meg.  
 

 (3)  A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 590.199.874.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 
9.790.800,- Ft felhalmozási célú, 580.409.074,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat 
összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli 
igényét figyelembe véve gondoskodik. 

 

2. §.(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és 
az 1/b. mellékletek tartalmazzák.  

 (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

 (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a.,a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet 
tartalmazza.  

 (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.  

 (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza. 

 (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.  

 (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza. 

 (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és 
összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8.,  9. és 10.  mellékletek 
tartalmazzák.  

 (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. 
melléklet tartalmazza. 

 (10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza. 

 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza. 

 (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét,  intézmények közti megoszlását a 14. melléklet 
tartalmazza. 

 (13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15.  melléklet tartalmazza. 

 (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b  mellékletek,  kiadási főösszeg feladatok és 
kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a  9. melléklet 
tartalmazza.  

3.§. Kisbér Város Önkormányzat képviselő-testület a Kisbéri polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 
az illetményalap összegét 48.000,- Ft-ban állapítja meg. 

Tartalék  

4. §. A helyi önkormányzat 2017. évi  tartalékát            43.268.565.- Ft-ban,  

 ezen belül 



a) az általános gazdálkodási tartalékot43.268.565,- Ft összegben, 
 
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)           0.- Ft összegben 
      határozza meg. 
 
 

II. 

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

5. §. Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt, az Őszi Napfény Idősek Otthona 
intézmény számlavezetője a Pannon Takarékbank. 

6. §. (1)Kisbér Város Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány 
csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei 
tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, 
intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt. 

 (2)A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának 
fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását. 

7. §. (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli: 
a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2016. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított 

lehetőségek szerint. 
b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel. 
 

 (2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott 
feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt. 

 
 (3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet 

rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni. 
 
 (4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti 

pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott 
gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról. 

 (5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2017. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel. 

 
8. §.    A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet 

ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg 
kell hirdetni. 

9. §.(1) A polgármester felhatalmazást kap a 2017. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját 
hatáskörben történő felosztására. 

 (2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő 
ülésen köteles tájékoztatni.  

 (3) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.  

 (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

10. §.(1)A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának 
növelésére kötelesek fordítani.  

 (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása 
után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. 

 (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a 
fenntartó előzetes engedélyével kezdhetik meg. 

 
11.§.A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli 

elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja. 



12. §.A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret 
felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.  

13. §.A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott 
meghatározott mérték szerint jogosult. 

14. §.Jelen rendelet 2016. február 10.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.  

 
Kisbér, 2017. február10. 
 
 
 
 Dr. Dörnyei Vendel sk. Sinkovicz Zoltán sk. 
 jegyző polgármester  
 

 
2. számú melléklet 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete  
a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 

5/2001.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) 
bekezdésében, valamint a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezések rendjérőlszóló 5/2001.(II.23.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. melléklete 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„I. Az önkormányzat tulajdonában levő temetőkben fizetendő temetési hely díjak:  
 

Egyes sírhely 12.500 Ft  
Kettes sírhely 25.000 Ft  
Gyermek sírhely ingyenes (14 év alatt) 
Urnasírhely 12.500  Ft (Egyes sírhely értékében) 
Urnafülke 31.750 Ft  
Kripta (2 személyes) 75.000 Ft 
Kripta (4 személyes) 100.000 Ft 
Kripta (6 személyes) 120.000 Ft 
Köztemetési parcella ingyenes  
 
A temetőkben fizetendő temetési hely díjak bruttó díjként kerültek megállapításra.” 

 
 
2. § Ez a rendelet 2017.05.01. napján lép hatályba. 
 
Kisbér, 2017. február 10. 
 
  SinkoviczZoltán        Dr.Dörnyei Vendel 
  polgármester             jegyző 
 
Kihirdetés napja: Kisbér, 2017. február 10. 
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