
Beszámoló a 2018. március 09.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette négy 

képviselő (Andrási Tamás, Spiegelhalter Ákos, Dr. Szinyi Károly, Vida Zsuzsanna) igazolt távollétét. 

A testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

1. Napirendi pont : Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről. 

216/2017.(IX.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a Magyar Telekom Nyrt. által kihelyezni kívánt nyilvános telefon elhelyezésének 

helyszínekén Hánta településrészt jelöli meg. A pontos helyszín kiválasztására felkéri a Hánta Bizottságot.  

 

A Hánta Bizottság a Művelődési Házat jelölte meg a nyilvános telefon elhelyezésére. A 

készüléket januárban beüzemelték. 

 

220/2017.(IX.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Istálló, Lovarda és Wellness épületében 

található tűzjelző rendszer karbantartásával a Consociator Biztonságtechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t bízta meg az 

ajánlatában szereplő bruttó 215.900 Ft/félév vállalási áron és feltételekkel. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti 

feltételeket tartalmazó szerződés összeállítására és felhatalmazott a szerződés megkötésére.  

 

A szerződés megkötésre került. 

 

28/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a napelemes erőművek megvalósításának állásáról szóló tájékoztatást, valamint a napelemes 

erőmű területének 24.401 m2 nagyságra történő növekedését tudomásul vette. Felhatalmazott a napelemes erőművek 

megvalósításához szükséges bérleti szerződés-módosítás aláírására, eljárások lefolytatására (többek között telekalakítási eljárás, 

termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó eljárás).  

 

A szerződés-módosítás aláírása megtörtént.   

 

30/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban felhatalmazott, hogy a Xantus János Állatkert Kft.-vel a gyepmesteri tevékenység 

ellátására vonatkozó szerződést 71.765 Ft + áfa / hó vállalkozói díjon, 2018. évre megkössem.  

 

Az ellátási szerződés megkötésre került. 

 

292/2017. (XI.10.), 236/2017.(IX.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

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

aláírására.  

A képviselő-testület a „Bursa Hungarica 2018.” című felhívásra érvényes pályázatot benyújtók részére 3.000 Ft/hó összegben 

támogatást biztosított 2018/2019. évi tanév vonatkozásában az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. 

 

A csatlakozási nyilatkozat aláírását követően kiírásra került a pályázat, azok 

elbírálását követően a megítélt támogatások kifizetése megtörtént. 

 

309/2018.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban az „Őszi Napfény Idősek Otthona épületegyüttesének külső felújítása 

energiahatékonysági fejlesztéssel” című pályázat megvalósítása érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás során az 

alábbi cégeket hívta fel ajánlattételre: 

 

- Agnus G’ Építőipari és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Vadász út 65.) 

- EP Konstruktív Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület) 

- Gombos-Földgép Kft. (2854 Dad, Dózsa GY. u. 41. a. ép.) 

- IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft. (2837 Vértesszőlős, Petőfi S. u. 3.) 

- WF Kivitelező és Szolgáltató Kft. (2900 Komárom, Laktanya köz 9.) 

 

A képviselő-testület az eddig tervezett önerő összegén (5,2 millió Ft) felül, az indikatív ajánlat alapján hiányzó további önerő 

összegét (13,5 millió Ft) az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosította, ezért utasította a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a költségvetés összeállítása során a felújítási alapban szerepeltesse a szükséges összegeket.  

 



A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, de azt a képviselő-testület  

eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatok a 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összege felett voltak. 

 

313/2018.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület felhatalmazott, hogy a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde udvarán lévő intézményi 

játszótér, valamint a város további két pontján (makett park, Angol kert) lévő játszótér eszközinek jogszabály által előírt 

időszakos felülvizsgálatával a legjobb ajánlatot adót megbízzam.  

 

A felülvizsgálatra vonatkozó szerződést az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző 

Zrt.-vel megkötöttem.  

 

22/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2018. február 9.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

23/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette 

a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást. 

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

26/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a 2017. évi adóügyi feladatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta.  

 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk   

 

35/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban pályázatot írt ki a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói 

tisztségének betöltésére, 5 év határozott időtartamra az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A pályázati kiírás megjelentetésre került. 

 

37/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban pályázatot írt ki a Kisbéri Városigazgatóság igazgatói tisztségének betöltésére, 5 év 

határozott időtartamra az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A pályázati kiírás megjelentetésre került. 

 

39/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Skrihár József Művelődési Ház házirendjét az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érintetteket tájékoztattuk   

 

41/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban csatlakozott a Tiszta Település Programhoz, melynek keretében a helyben szokásos 

díjtételek mellett megjelenési lehetőséget biztosított a Kisbéri Újságban a program szervezőjének.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

45/2018.(II.26.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2018. február 26.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

A testület a fenti jelentést egyhangúan tudomásul vette. 

 

A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről : 

 

A polgármester 

 

a/ Bejelentette,hogy a társtelepülésekkel közösen nyert uniós pályázatból a Kisbérre jutó 60 milliós összeg (tóparti játszótér) 

78 millió forintra módosult;  

 

b/ Közmeghallgatást tartotta Polgármesteri Hivatalban, melynek témája a város tervezett fejlesztései voltak; 



 

c/ Részt vett a Máltai Szeretet Szolgálat kisbéri csoportjának közgyűlésén; 

 

d/ Tárgyalt a Tankerület megyei vezetőivel, melyek témája a tervezett tanuszoda építése miatt a sportpálya átépítése, az iskolai 

karbantartások, valamint az iskolai pályázatok, és az ezekkel kapcsolatos együttműködésük voltak; 

 

e/ Részt vett a Megyei Rendőr-főkapitányság évértékelő rendezvényén; 

 

f/ Bejárást tartottak a tervezett kerékpárút nyomvonalán azokkal a lakókkal, akik igényelték az egyeztetést; 

 

g/ Sajtótájékoztatót tartottakCzunyiné Dr, Bertalan Juditképviselő asszonnyal és a Batthány Kázmér Szakkórház vezetőivel  

a kórház ez évi 412,3 millió forintos fejlesztéseiről; 

 

i/ Bejelentette, hogy a városi rendezvényekre és a külhoni magyarsággal történő kapcsolattartásra 1,5 millió forint támogatást 

nyert el a város. 

 

j/ Részt vett Czunyiné Dr, Bertalan Judit képviselő asszonnyal a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokban a Kárpát-medencei 

Erdészek Vadászok Természetjárók Alapítvány („KEVTA”) által felállított jurtában tartott környezetvédelmi órán, amelyet 150 

fő 2., 3., és 4. osztályos tanulóknak tartott Varga Zoltán, vadgazda-, és vadgazdálkodási mérnök. 

 

A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 
 

2. Napirendi pont :Beszámoló a Kisbéri Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról. 

A képviselő-testülete elfogadta a Kisbéri Rendőrkapitányság Kisbér város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját. 

A beszámoló és a hozzá tartozó statisztikai táblázatok jelen beszámoló külön mellékletét képezik. 

 

3. Napirendi pont :Meghívásos közbeszerzési eljárások lefolytatása. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az „Őszi Napfény Idősek Otthona épületegyüttesének külső felújítása 

energiahatékonysági fejlesztéssel” című pályázat megvalósítása érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás során az 

alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre: 

- Név: Gádor Kft., Székhely: 2881 Ászár, József A. u. 4. 

- Név: EP Konstruktív Kft., Székhely: 2800 Tatabánya, Erdész út D. épület 

- Név: Gombos-Földgép Kft., Székhely: 2854 Dad, Dózsa György utca 41. a. ép. 

- Név: IMV Kft., Székhely: 2837 Vértesszőlős, Petőfi út 3. 

- KOM-ÚT Kft., Székhely: 2900 Komárom, Babits Mihály utca 50/A. 

 

4. Napirendi pont :Sportcsarnok fűtési rendszere. 

A Zsivótzky Gyula Sportcsarnok fűtési rendszerével kapcsolatos problémákra kapott a város a karbantartási feladatok 

ellátásával megbízott Ganzler Gábortól ajánlatot. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megbízza a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok fűtési rendszerének javításával az 

intézmény karbantartási feladataival is megbízott Ganzler Gábort az ajánlatában foglalt bruttó 3.471.010,- Ft-on azzal, hogy a 

javításnak az új sportburkolat elhelyezése előtt el kell készülnie, és amely összeget a felújítási alap terhére biztosítja. 

Utasítjaa Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó vállalkozói szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a város 

polgármesterét annak aláírására. 

 

5. Napirendi pont : TÖRLÉS !!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

6. Napirendi pont :Lakásvásárlási megkeresés. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Németh Kitti kérelmét elutasítja és kifejezi azon szándékát, hogy nem kívánja 

megvásárolni a kisbéri 824 hrsz. alatti, természetben Kisbér, Szent János tér 16. szám alatti ingatlant.  

 

7. Napirendi pont :Ingatlanvételi ajánlat. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a „Kossuth Lajos utca járda- és csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója” című 

pályázat megvalósítása érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás során az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre: 

- Magyar Közút Nonprofit Zrt., Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság (2800 Tatabánya, Táncsics M. út 1/c) 

- RenovációBau Kft. (2870 Kisbér, Szabadság u. 7.) 

- Gombos-Földgép Kft. (2854 Dad, Dózsa GY. u. 41. a. ép.) 

- Vértes Aszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti u. 174.) 



A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Jaros Jánosné kisbéri 2604/30 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra 

érkezett vételi ajánlatában szereplő összeget nem fogadja el, az ingatlant azon az értéken nem kívánja értékesíteni. 

 

8. Napirendi pont :Kerékpárút – talajvédelmi terv. 

A Kisbéri-Ipari Park kerékpárút a város külterületi szakaszán több ingatlant is érint. A külterületi ingatlanok esetében a 

kerékpárút által érintett sávoknak a beruházás megvalósíthatósága érdekében önkormányzati tulajdonban kell lenni.  

Ahhoz, hogy a kerékpárút megépülhessen, szükség van a külterületi mezőgazdasági területek esetében a termőföld más célú 

hasznosításának engedélyezésére. Az engedély megszerzésének feltétele a talajvédelmi terv elkészíttetése és benyújtása.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kisbéri városközpontot az ipari parkkal összekötő kerékpárút megvalósítása 

érdekében, a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárásához szükséges talajvédelmi terv elkészítését 

megrendeli a Földért 2005. Kft.-től (2890 Tata, Szilágyi E. u. 101. ) az ajánlatában szereplő nettó 120.000 Ft + Áfa vállalási 

áron, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt a vállalkozási szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a város polgármesterét 

annak aláírására. 

 

9. Napirendi pont :2018. évi közbeszerzési terv. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2018. évi közbeszerzési tervét megismerte, tartalmával egyetért, és elrendeli annak 

közzétételét. 

A 2018. évi közbeszerzési terv jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

10. Napirendi pont :Díszterem – székbeszerzés. 

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évben sikeres pályázat keretében valósította meg a Skrihár József Művelődési Ház 

felújítását. A felújítás döntő többsége építési munkákat jelentett, így a berendezéshez Kisbér Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete további 1 millió Ft-os keretösszeget állapított meg. Ezen keretösszegből bútorok, függönyök kerültek 

megvásárlásra, azonban a terem közösségi használatához szükséges berendezéseket, azaz asztalokat és székeket már nem 

sikerült beszerezni. 

A Művelődési Ház 2017. december 17.-i átadó ünnepségének megtartásához a Kisbéri Polgármesteri Hivatal Dísztermében 

lévő, jobb állapotú székek kerültek kiszállításra. A több mint 10 éves székek és asztalok nagyrészének fizikai és esztétikai 

állapota jelentősen leromlott. Felújításuk, tisztításuk szinte megoldhatatlan, vagy jelentős költséget jelentene. Dísztermünk 

közösségi használata miatt is (esküvők, konferenciák) szükségessé vált új székek, asztalok beszerzésének átgondolása. A 

jelenlegi berendezés 100 db székből és 10 db tárgyalóasztalból áll.  

Több vállalkozót, illetve bútorgyártót is megkeresett a hivatal, akik az alábbi táblázatban összefoglalt ajánlatokat adták: 

 

 Szék (db) Asztal (db) Összesen 

Jakab Kft. (Pacsa) Andrea típusú szék  

17.500 Ft + Áfa 

szerelhető lábbal  

43.000 Ft + Áfa 

2.180.000 Ft + Áfa 

Balaton Bútor Kft. 

(Veszprém) 

Viora 5 típusú szék  

34.500 Ft + Áfa 

összecsukható fém lábszerkezettel 

51.960 Ft + Áfa 

3.969.600 Ft + Áfa 

Kanizsa Bútor Kft. 

(Nagykanizsa) 

Senator típusú faragott fa szék 

45.300 Ft + Áfa 

fix lábakkal, faragott fából 

140.315 Ft + Áfa 

5.933.150 Ft + Áfa 

 

A beszerzés fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése Beruházási Alapja terhére biztosítja. 

 

11. Napirendi pont :Főépítészi feladatellátás. 

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2017. december 19-i ülésének 22/2017. ( XII. 19.) számú KTKT TT 

határozata alapján felkérte a Kisbéri Polgármesteri Hivatalt, mint a KTKT munkaszervezetét, hogy 2018. januári ülésre készítse 

elő számszakilag a térségi főépítészi feladatok ellátásának költségvetését két lehetőség szerint, vállalkozóként történő 

foglalkoztatás esetében, illetve alkalmazottként történő foglalkoztatás esetében. 

2018. január 29- i ülésén a rendelkezésre álló egy darab ajánlat alapján nem döntött a Tanács a térségi főépítész 

foglalkoztatásáról. A 4/2018. (I.29.) számú KTKT TT határozata alapján felkérte a Kisbéri Polgármesteri Hivatalt, hogy 

szerezzen be több vállalkozótól ajánlatot, ebben lehetőség szerint a tag települések is nyújtsanak segítséget, majd ezen ajánlatok 

alapján kíván dönteni a térségi főépítészi feladatellátásról. 

A Tanács 2018. február 28-i ülésére a megkeresett Komárom-Esztergom megyében tevékenységet végző főépítésztől ajánlat 

nem érkezett. A rendelkezésre álló információk, iratok, ismeretek alapján a Tanács a 8/2018. (II.28.) számú KTKT 

TT.határozatot hozta a térségi főépítészi tevékenység vonatkozására, mely alapján a Társulási Tagok Képviselő- testületeinek 

döntéseiket meg kell hozniuk. Jelenleg egy köztisztviselői és egy vállalkozói ajánlat áll rendelkezésre főépítész 

foglalkoztatására vonatkozóan. 

A vállalkozóként történő foglalkoztatásra Tétényi Éva vezető tervező tervezői ajánlata érkezett a 2018. év vonatkozásában, 

mely szerint a térségi főépítész havi díjazása 620.000 Ft + áfa. Éves szinten ez 9.448.800 Ft.A pénzügyi iroda számítása szerint 

alkalmazottként történő foglalkoztatás esetén a térségi főépítész díjazása éves szinten 7.800.000 Ft. (melléklet szerint) 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogya Kisbéri Polgármesteri Hivatal dísztermi berendezésének (székek, asztalok) cseréjét 

támogatja, az új berendezés beszerzését a legjobb ajánlatot adó Jakab Kft,-tól (8761 Pacsa, Szent István tér 23.) rendeli meg 

nettó 2.180.000 Ft + Áfa összegben. 



A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a főépítészi feladatok térségi főépítész útján történő ellátását, valamint a 

Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

A képviselő-testület a térségi főépítész határozatlan idejű foglalkoztatásának valamennyi költségeihez lakosságarányosan 

hozzájárul, melynek megfizetését a tárgyhót megelőző hónap 20.-ig vállalja. A térségi főépítész foglalkoztatása költségeihez 

való hozzájárulás megfizetésére irányuló kötelezettség elmulasztása esetére a meg nem fizetett hozzájárulás összegéig a Kisbéri 

Polgármesteri Hivatal részére inkasszójogot biztosít. 

 

12. Napirendi pont :Spartacus SE elszámolása. 

A Kisbéri Spartacus Sportegyesület 2018 februárjában kereste meg önkormányzatunkat, melynek tárgya: 

- Kisbér Város Önkormányzata részéről a Kisbéri Spartacus Sportegyesület irányába fennálló 13.881.189,- Ft összegű 

követelés, 

- a Kisbéri Spartacus Sportegyesület Magyar Labdarugó Szövetség irányába visszafizetendő 1.098.238,- Ft lehívott, de 

el nem számolt TAO támogatási összeg. 

Az irat készítője, az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból dolgozott, mely szerint; 

„az Önkormányzat szóbeli tájékoztatásából eredően került felszínre az Önkormányzat által nyilvántartott, ugyanakkor az 
Egyesület könyveiben nem szerepeltetett 13.881.189, összegű Önkormányzat irányából fennálló követelésre.” 

Valamennyi támogatási szerződést az egyesület képviselője aláírt, kézhez kapott. 2016. február 8-án Nagy Dániel aláírással 

átvételre került a 2015. december 31-i egyenlegközlő, melyben az ekkor érvényben lévő 19.881.189,- Ft tartozás állt.  

Több ízben kérték a Bizottságok és a Képviselő-testület, hogy számoljon be a beruházásról, valamint a TAO pénzekről az 

egyesület.  

2018. február 27-én kapott dokumentumokban arról tájékoztatta a hivatalt az egyesület elnöke, hogy az új vezetés a 2013-2016-

os évek könyvelését önrevíziózza és csak ezt követően tud könyvelési anyagot az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy részletesen vizsgálja meg a Kisbéri Spartacus SE 

részére folyósított támogatások feltételeit, valamint azok elszámolásának rendjét, és a Kisbéri Spartacus SE-vel folytatott 

egyeztetéseket követően a következő képviselő-testületi ülésen kívánja érdemben tárgyalni a Spartacus SE elszámolását. 

 

13. Napirendi pont :Deák F. u. 71. szám alatti bérlakások szennyvízkezelése. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Deák F. u. 71. szám alatti bérlakás szennyvízszippantása során keletkező költség 

50%-át vállalja, amennyiben a másik felét a lakók előre befizetik Kisbér Város Önkormányzatának számlájára.Felkéri továbbá 

a lakókat, hogy végezzék el a lakókörnyezet rendezettsége érdekében a házban és a ház körül szükséges feladatokat. 

 

14. Napirendi pont :WAMK alapító okirat-, és SZMSZ módosítása, 2017 évi beszámoló, 2018 évi rendezvényterv, 2018 

évi szabadságterv. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 

- elfogadja a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát és felkéri Kisbér Város Jegyzőjét a módosító és alapító okirat megküldésére a Magyar 

Államkincstár Komárom Esztergom Megyei Igazgatósága részére, 

- jóváhagyja a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, 

- elfogadja a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 

2018. évi rendezvénytervet, amely jelen beszámoló végén a 2. számú mellékletben olvasható, 

- tudomásul veszi a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója által előterjesztett szabadságolási 

tervet. 

 

15. Napirendi pont :Veterán autós felvonulás. 

A testület egyhangúlag úgy döntött  hozzájárul, hogy a Hungaria Classic veteránautós túra mezőnyének résztvevői a Kisbér, 

Angol kert közterületét 2018. április 7. napján tartandó felvonulásuk alkalmával használják. 

A veterán autós felvonulásról illetve a programról, a szervezők részletes tájékoztatása után tájékoztatjuk az érdeklődőket 

facebook oldalainkon. 

 

16. Napirendi pont :Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartása. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról — a nyári 

karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése céljából — az intézményvezető által megadott időpontoknak megfelelően dönt az 

alábbiak szerint: 

2018. július 30 — 2018. augusztus 10. napja között a kisbéri óvoda fogadja igény szerint a hántai gyerekeket. 

A képviselő-testület kéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyári zárva tartásról a szokásos módon értesítse az érintetteket. 

 

17. Napirendi pont :Sportcsarnok. 

 

Kisbér: Kisbér :2018. július 2. — 2018. július 27. (4 hét), ez idő alatt az óvoda zárva lesz. Nyitás: 2018. július 30. 2018. július 2.-13 

napja között a hántai csoport fogadja igény szerint a kisbéri gyerekeket. 

Hánta: 2Hánta : 2018. július 16. — 2018. augusztus 10. (4 hét), ez idő alatt az óvoda zárva lesz. Nyitás: 2018. augusztus 13. 



Sportcsarnok – csempe bevizsgálása :A testület egyhangúlag úgy döntött,utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Zsivótzky 

Gyula Sportcsarnokban található csempézett felületek kijavítására szólítsa fel a felújítást végzőVE-Pannon Kft.-t, továbbá hívja 

fel a felújítást végző VE-Pannon Kft.-t a minőségbiztosítási bevizsgálások elvégzésére.A javítási munkálatokat a felújítást 

végzó Kft. a levél átvételét követő 15 napon belül kezdje meg és 30 nap áll rendelkezésére a javítások elvégzésére. 

Amennyiben ezen munkálatokat határidőn belül nem végzi el, úgy a képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt a 

kivitelezővel szembeni peres eljárás megindítására. 

 

Villanyoszlop kiváltás – Széchenyi utca: A testület egyhangúlag úgy döntött, elfogadja a Powcr 02 Kft. ajánlatát és megrendeli 

a Széchenyi utcában található villanyoszlopok kiváltásának tervezését bruttó 960.666 Ft vállalási áron. 
A képviselő-testület a tervekre vonatkozó engedélyek rendelkezésre állását követően a kivitelezés pontos idejéről további 

egyeztetéseket kíván folytatni a Power 02 Kft.-vel. 

 

18. Napirendi pont :Képviselői bejelentések. 

 

Dákai József : 

- javaslatot tett egy útszűkület kiépítésének lehetőségére a Bakonyszombathely felől a város határához érkező forgalom 

lassítására; 

- kéri a műszaki bizottságot, hogy vizsgálja meg a Sport büfénél illetve a Sport büfé oldalán lévő buszmegállónak  az 

Újszőlő előtt, a fagyizóval szembeni áthelyezésének lehetőségét. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet. 

Kisbér Város Önkormányzata 
2018. évi közbeszerzési terve 

 

Közbeszerzés 

Tárgya: Típusa: 
Eljárás megindításának 

várható időpontja: 

Összege: 

(nettó) 

Kossuth Lajos utca járda- és csapadékvíz-

elvezetésének korszerűsítése 

Építési 

beruházás 
2018. május - június 26 millió forint 

Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és 

feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és 

fejlődésének segítésére Kisbéren 

Építési 

beruházás 
2018. április - május 398 millió forint 

Kisbér Város települési kerékpárút-hálózat 

fejlesztése 

Építési 

beruházás 
2018. június - július 147 millió forint 

Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren 
Építési 

beruházás 
2018. április - május 69 millió forint 

CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok 

létrehozása, a kulturális örökség innovatív 

használata 

Építési 

beruházás 
2018. április - május 60 millió forint 

Vállalkozási szerződés keretében Őszi 

Napfény Idősek Otthona A-B-C épületének 

energetikai korszerűsítése 

Építési 

beruházás 
2018. január 39 millió forint 

Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben – Térségi együttműködés a 

Bakonyaljától a Dunáig 

Szolgáltatás 

megrendelése 
2018. április - május 60 millió forint 

Készült: 2018. március 5. 

 



2. számú melléklet. 

 

A WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 

BESZÁMOLÓJA 2017  

ÉS MUNKATERVE 2018. évre 

A Művelődési Központ és Városi Könyvtár működésével a helyi lakosság információs és művelődési érdekeit 

szolgálja. Számos művelődési lehetőséget kínál a helyi közösség számára. Könyvtári szolgáltatásaival célja, 

hogy az egyéneket és csoportokat egyaránt segítse tanulmányaikban, munkájukban, a napi élet ügyeinek 

intézésében, a szabadidő hasznos eltöltésében. Továbbá képessé tegye őket egyrészt a könyvekhez, 

információhoz, tudáshoz, az egyetemes és nemzeti művelődés alkotásaihoz való korlátlan és részrehajlástól 

mentes hozzáféréshez, másrészt alkalmassá tegye őket az egész életen át tartó ismeretszerzés, tanulás 

képességének elsajátítására.  

Intézményünk további feladata, hogy közösségi térként lehetőséget teremtsen a településen élők társas 

kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, megfelelő színteret biztosítson a kulturális értékek 

közvetítéséhez, a közművelődési, közösségi igények szolgálatához, segítséget nyújtson a földrajzi helyzetéből 

adódó hátrányok leküzdéséhez és ösztönözze a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi 

önszerveződését. A napi szintű közgyűjteményi- és közművelődési feladatellátás tervezettségének- 

szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése. 

1. SZERVEZETI-, SZEMÉLYI-, TÁRGYI- ÉS GAZDASÁGI FELADATOK 

Az intézmény belső életét, működését szabályozó intézményi, szervezeti dokumentumokkal kapcsolatos 

feladataink: 

- Az intézményi szabályzatok folyamatos frissítése, aktualizálása. 

- A kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium partner az önkéntes diákmunka biztosításához.  Ezek konkrét 

formáinak, gyakorlatának kidolgozása folyamatos feladatunk ebben az évben 

- A kulturális illetve egyéb közfoglalkoztatási program részeként elérhető előnyök, lehetőségek további 

kiaknázására törekszünk. 

1. 2. Személyzeti feladatok  

Foglalkoztatás  

- A közművelődési feladatellátás jelenleg 1 fő művelődésszervező és az igazgató látja el. Az igazgató 

kinevezése 2018. május 31-én lejár. A pályázat a fenntartó részéről kiírásra került.  

- A könyvtári feladatokat jelenleg fél állásban 1 szakképzett könyvtáros (kinevezése 05.31-én lejár) és 1 

fő segéd könyvtáros végzi a kulturális közfoglalkoztatottak segítségével.  

- Mivel a könyvtárnak rendelkeznie kell főiskolai képzettséggel rendelkező szakemberrel a könyvtárosi 

állás kiírásra került. 

 

1. 2. 2. Szakalkalmazottak képzése  

A továbbképzési tervünket az idei évben kell elkészíteni. 

 

1. 3. Tárgyi-technikai feladatok  

- Az Művelődési Központ és Városi Könyvtár működéséhez szükséges berendezési tárgyak 

megvásárlását költségvetésünktől függően és pályázati lehetőségek kihasználásával hajtjuk végre. 

- Elöregedett gépállományunk 2017-es évben 4 db új számítógéppel és egy 1 db projektorral bővült. 

Egyre nagyobb igény merült fel fénymásolásra illetve nyomtatásra melyet intézményünk kis teljesítményű 

fénymásolója már nem igazán tudott kiszolgálni. Reménykedtünk, hogy könyvtári pályázatunk (EFOP) sikeres 

elbírálásban részesül, de sajnos nem így alakult. Nagy mennyiséget képvisel rendezvényeink szóró illetve 

plakát anyaga ezért egy korszerű színes nyomtatós, fénymásoló bérlése mellett döntöttünk.   

- Az első országos mazsorett versenynek és az adományoknak köszönhetően a mazsorett csoportunk 

kellék- és ruhatára két új garnitúrával gyarapodott. 

- 2017-ben a városszépítők segítségével elvégeztük a belső udvarok újraparkosítását. 

- Az emeleti szakaszon több helyiség frissítő és javító meszelést kapott, valamint átfestésre kerültek a 

kiállító paravánok. 



- 2017 decemberében átadásra került a felújított Hántai Skrihár József Művelődési Ház, melynek 

garanciális munkái a közeljövőben valósulnak meg. 

- Terveink szerint nyár elejére kialakításra kerül az épületben egy kihelyezett könyvtári állomány a 

lakosság részére. 

- 2018-ban váratlan kiadásként jelentkezett a kazánok felújítási költsége melyet reményeink szerint az 

érdekeltség növelő támogatás kompenzálni fog. 

- Az idei évben szeretnénk a színpad felfestését és a kamaraterem parkettájának rendbetételét elvégezni. 

1.4. Gazdálkodás 

Pénzügyi forrásaink között kiemelt jelentőségűek a költségvetési támogatások, állami hozzájárulások és a saját 

bevételek. Gazdálkodásuk alapdokumentuma a költségvetés. Tevékenységüket nem haszonszerzési céllal, 

hanem ellátási kötelezettséggel végezzük. Vagyonuk rendeltetése a közérdek szolgálata. A vezetőre széles körű 

felelősség hárul a gazdálkodással kapcsolatban 

1.4. 1. Költségvetés  

- Gazdasági lehetőségeinket alapvetően az éves költségvetés keretei szabják meg, 

- A költségérzékeny- és hatékony gazdálkodással azonban az önkormányzat által biztosított forrásból az 

intézmény biztonsággal működtethető.  

-  Az előirányzatok teljesítéséhez, a költségvetés végrehajtásához szükséges a tárgyi és személyi 

feltételek megfelelő szintű biztosítása. A gazdálkodás során elődleges szempont a következő 

jogszabályok betartása: 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)  

-  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.)  

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 

-  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.)  

- A nemzetgazdasági miniszter 68/2013. (XII.29.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, 

államháztartási szakfeladatok és szakágazatok szabályozási rendjéről  

Gazdálkodással kapcsolatos jogkörök szabályozása: 

- Pénzügyi ellenjegyzésre: Az intézmény tekintetében a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezető 

jogosult, távollétében a pénzügyi ügyintézők közül felhatalmazott személyek.   

Az érvényesítést: Az intézmény tekintetében a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezető végzi, 

távollétében a főkönyvelő helyettesíti.  

Utalványozásra: Az intézmény tekintetében az intézményvezetők, vagy az általa írásban felhatalmazott 

személy jogosult. Utalványozni utalványrendeleten, vagy érvényesített okmányra való rávezetéssel lehet.  

Kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági 

eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet.  

 Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. 

Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki e 

tevékenységet közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. A kötelezettségvállalással kapcsolatos 

szabályozás kiterjed a hitel felvételére is.   

A vezető tevékenysége, amelyekért felelősséggel tartozik:  

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,   

- az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 

ellátásáért,  

 - a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

érvényesítéséért,  

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 

hitelességéért,  

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért 

Intézményre meghatározott gazdasági kötelezettségek:  

- irányító szerv feladatai között előírtaknak megfelelés az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony 

gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése  

- gazdálkodási lehetőségek s a kötelezettségvállalások összhangja, a kiadási előirányzatoknak a költségvetésben 

megállapított, vagy módosított mértékéig való teljesítése  



- tervezési (költségvetés-készítési) kötelezettség teljesítése (előírt tartalommal)  

- gazdálkodás szabályai megtartása, közterhek teljesítése  

- különféle információszolgáltatás, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok teljessége, hitelessége, 

megismerhetővé tétele  

- a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettsége, a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága - 

költségvetési támogatások (pl. pályázatok) kedvezményezettjét terhelő kötelezettségek teljesítése  

- ellenőrző szervezettel való együttműködés   

- SZMSZ elkészítése  

Költségvetés bevételei:  

Bevételek: közfeladatok ellátása során nyújtott szolgáltatások ellenértéke, államháztartáson belüli támogatások. 

Költségvetés kiadásai:  

A működési költségvetés a kiadási kiemelt előirányzatai: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások. A 

felhalmozási költségvetés kiadási kiemelt előirányzatai: a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási 

kiadások.  

1.4. 2. Forrásbővítés  

A kiegyensúlyozott, biztonságos intézményi gazdálkodásban nagy szerepe lesz annak, hogy mennyire sikerül a 

bevételek maximalizálása és a kiadások minimalizálása mellett a rendelkezésre álló forrásokat pályázati és / 

vagy egyéb támogatásokkal bővíteni. Gazdasági lehetőségeink, bevételeink növelése érdekében megtettük és 

folyamatosan megtesszük a szükséges és lehetséges lépéseket: szolgáltatási díjainkat ugyan nem emeltük, de új 

kezdeményezésekkel és a pályázati lehetőségek fokozottabb kihasználásával igyekszünk bővíteni bevételeinket 

ebben az évben is. Jelentős bevételi forrásunk lehet a tanfolyamokhoz, képzésekhez, rendezvényekhez helyszín 

biztosítása. A 2018-as évre rendelkezünk szerződésekkel, mely hosszú távúan lefoglalja helységeinket.   

(WalkEnergie, Tatabányai Járási Hivatal) 

1.4. 2. 1. Pályázatok 

Természetesen a 2018. évben kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket is igyekszünk maximálisan kihasználni. 

Ennek érdekében fokozzuk a pályázatfigyelő tevékenységet, illetve elektronikus regisztrációt készítettünk az 

Nemzeti Kulturális Alaphoz. Ugyanakkor az is igaz, hogy a 2018-as évben is csak olyan pályázati projektben 

gondolkodhatunk, amely nem igényel önerőt.  2017-es év őszén beadott pályázataink eredményeit csak részben 

tudjuk. 

1.4. 2. 2. Szponzoráció  

Ebben az évben is nyitottak vagyunk arra, hogy önzetlen támogatókat vonjuk be a kulturális és szórakoztató 

programok megrendezéséhez (Gyermeknap, Kisbéri Napok) 

II. Rendszeres feladathoz szükséges kiadások  

1. SZAKMAI FELADATOK  

A Kulturális Központ és Városi Könyvtár éves rendezvényei:  

- Könyvtári programok szervezése   

- Kiállítás szervezés   

- Zenei koncert   

- Színházi előadások (felnőtt és gyermek) 

- Őszi könyvtári napok 

 - Éves rendezvényterv szerinti nemzeti ünnepek  

- Városnap  

- Hánta Városrész programjai 

Önkéntesség: 

2016. január 1-je után az érettségizőknek szükségük van az érettségi megszerzéséhez 50 óra önkéntes munkát 

végezni, illetve ezt igazoltatni. így a különböző rendezvényeknél mindkét fél számára hasznos tevékenység 

végezhető, melyről a ház szintén jogosult igazolást kiadni 

Diákmunka 

- Kiskastély 

- Művelődési Központ 

- Gyermeknap, Kisbéri Napok rendezvény alkalmával 

- Mini Magyarország Makettpark 

Kulturális közfoglalkoztatás: 



 A program célja a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézettel együttműködésben - annak szakmai 

mentorálása mellett-, az ellátandó kulturális, közgyűjteményi feladatokhoz a helyben hiányzó személyi 

feltételek biztosítása – átmenetileg – közfoglalkoztatottak alkalmazásával.  2017-ben 2 fő kulturális 

közfoglalkoztatott látott el feladatokat a házban. Információk alapján sikeres elbírálás esetén 2018-ban június 

végéig lesz lehetőség a szerződésük meghosszabbítására. 

2. 1. Városi Könyvtár 

 2. 1. 1. Általános feladatok  

 a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti- működési szabályzatban, a helyi közművelődési 

rendeletben foglalt fő céljait nyilatkozatban teszi közzé,  

 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,  

 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,  

 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ- cserében,  

 gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,  

 közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, őriz 

meg. 

 

2. 1. 2. Kiegészítő feladatok  

- telematikai szolgáltatások („Teleházi” szolgáltatások: fénymásolás, internet- használat, e- Magyarország 

Pont működtetése) nyújtása. 

     2.1. 3. Konkrét feladatok  

 Foglalkoztatottak feladatköre 

könyvtárszakmai munkakör feladatkör 

könyvtárvezető  

- a technikai alkalmazottak 

munkájának közvetlen irányítása, 

felügyelete,  

- a városi könyvtári tevékenység 

tervezése, szervezése, irányítása, 

végzése; könyvtári programok 

tervezése, szervezése, irányítása 

és felügyelete, 

- részvétel a közösségi- és 

közművelődési tevékenység 

tervezésében, szervezésében 

- könyvtári minőségfejlesztési 

folyamat tervezése- szervezése és 

irányítása  

- könyvtárszakmai kapcsolattartás 

könyvtáros 

- részvétel a könyvtári tevékenység 

tervezésében, szervezésében, 

ezen feladatok végzése,  

-  részvétel a közösségi- és 

közművelődési tevékenység 

tervezésében, szervezésében,    

-  kapcsolattartás a partner 

gyermekintézményekkel  

- könyvtári játék szervezése, 

vezetése, (Baba-Mama Klub) 

- a Nyugdíjas Klub 

tevékenységének segítése 

- könyvgyűjtő- akció vezetése 

 

 



2.1.4 Könyvtárszakmai alapfeladatok a 2017-2018. évben  

Kiemelt szakmai feladatok:  

A kötelező könyvtári statisztika elkészítése, a statisztikai adatszolgáltatás teljesítése 

Kiállítás szervezés  

Kiskastély – helytörténeti kiállítás 

Író – Olvasó találkozók   

 

Folyamatos szakmai feladatok: Olvasószolgálat zavartalan működésének biztosítása: beiratkozás, kölcsönzés, 

hosszabbítás, előjegyzés, visszavétel ügyintézése, bevételek kezelése, olvasói terek felügyelete, raktári rend 

biztosítása, raktári kérések teljesítése. 

Könyv- és folyóirat beszerzés. 

A beszerzett dokumentumok formai és tartalmi feltárása. 

Könyvek és folyóiratok retrospektív feldolgozása. 

A feldolgozáshoz kötődően az integrált könyvtári rendszer részadatbázisainak egységesítése, javítása. 

Állományellenőrzés és apasztás. 

Folyamatos kapcsolattartás legfontosabb beszerzési forrásunkkal, a Könyvtárellátóval. 

Az olvasók igényei alapján történő könyv- és folyóirat beszerzés. 

 Elektronikus olvasószolgálat.  

A szak-és kézikönyv bázis folyamatos fejlesztése.  

Könyvtári rendezvények:  

Könyvtári órák lehetőségének folyamatos biztosítása-és ajánlása társintézményeknek.  

Író- olvasó találkozók szervezése.  

 

Oktatási tevékenység:  

Internet- és számítógép- használat vezetése az igények alapján.  

E Magyarország Pont: A szabad internetezési lehetőség biztosítása, a „Net- rend” szabályainak betartatása, 

szakmai segítségnyújtás az elektronikus ügyintézésben az azt igénylőknek. 

Egyéb tevékenységek:  

- Archiválási tevékenység folyamatos végzése. (Kisbér – 24 óra és Kisalföld cikkei) 

- Kisbéri Újság számainak gyűjtése, lehetőség szerinti köttetése. 

- „Kisbéri helytörténeti részleg” folyamatos fejlesztése-gondozása. 

- Ünnepkörhöz kötődő gyermekrendezvények, kézműves foglalkozások megtartása. (Baba-Mama Klub 

keretén belül) 

- A könyvtári állomány folyamatos elektronikus feldolgozása.  

- Szakmai kapcsolattartás a József Attila Megyei Könyvtárral 

- Könyvtári játék, könyv- és könyvgyűjtő akció,  

- Könyvtári minőségfejlesztési rendszer fokozatos kiépítése, működtetése. 

- a mozgó könyvtári tevékenység megszűnése utáni feladatok végzése (a kistérségi települések 

könyvállományának kivétele a textlib rendszerünkből) 

 

2.1.5  Statisztikai adatok - 2017 

 

a.) Aktív használók száma: 253 

b.) Könyvtárhasználatok száma: 74816 alkalom. Ez a szám tartalmazza, az un. 

távhasználatok (honlapok, Facebook, OPAC, stb.) számát is. 

c.) Kölcsönzés éves szinten: 3855 dokumentum. 

Helyben használt (de ki nem kölcsönzött) dokumentumok: 10890 db. 

d.) Leltárba vett dokumentumok száma: 481db melynek értéke: 1.160.000.Ft 

h.) Könyvtárközi kérések: Más könyvtártól kért: 54 db, ebből sikeres: 54 db 

 

2. Közösségi- Kulturális Központ  

2. 2. 1. Általános feladatok  

 a település lakossága igényeinek megfelelő; a fenntartó elvárásait kielégítő közművelődési 

tevékenységek- és lehetőségek kutatása, tervezése és lebonyolítása; a közösségi- lakossági-, intézményi 

és kulturális- közművelődési szolgáltatások szabad igénybevételének biztosítása,  



 a települési önkormányzat közművelődési rendeletének, kulturális koncepciójának megfelelő program- 

és szolgáltatás-szerkezet kialakítása, s annak a változó igényeknek megfelelő folyamatos működtetése,  

 a lakossági igényeknek és a fizetőképes keresletnek megfelelő kulturális és közhasznú szolgáltatások; 

programok és képzések szervezése, működtetése, 

 a település önkormányzatával, intézményeivel és civil szervezeteivel való folyamatos együttműködés; a 

kultúra és közművelődés területén való építő, koordináló szerep, 

 a közösségi-, kulturális-, társadalmi- és politikai rendezvényeknek helyet  adni;  

 szervezni és lebonyolítani az állami-, nemzeti-, társadalmi- és helyi ünnepségeket,  

 tevékenységével az egyetemes kultúra értékeinek gondozása, kultúra- és művészetközvetítő szerep 

ellátása,  

 a település hagyományainak feltárása, őrzése, hagyományok teremtése,  

 közösségfejlesztő funkciója keretében segíti a helyi civil társadalom fejlődését, fejlesztését, 

önigazgatását;a helyi civil közösségeknek helyet biztosít, szakmai tanácsadást, támogatást nyújt, 

elősegíteni a helyi nyilvánosság: a demokratikus döntéshozatal és társadalmi kontroll kialakulását, 

folyamatos működését. 

 elősegíteni és ápolni a helyi amatőr művészeti alkotókedv kialakulását, a csoportok és egyének 

kreativitását; fenntartja- és menedzseli a helyi amatőr művészeti csoportokat.  

 előmozdítani a mindennapi élet kultúrájának fejlődését.  

2. 2. 3. Konkrét feladatok  

 a kiemelt szakmai programok megvalósítása,  

 folyamatos a Kisbéri Hírlevél működtetése 

 Kisbéri Újság szerkesztésének és rendszeres megjelenésének biztosítása, 

 az állami-és nemzeti ünnepségek megszervezése  

 pályázatfigyelés- és pályázati projectek elindítása, sikeres pályázat esetén eredményes lebonyolítás,   

 a város Képviselő-testülete által elfogadott 2018. évi rendezvénytervben foglalt közösségi 

nagyrendezvények, szórakoztató programok megvalósítása,  

 az intézmény honlapjának és facebook profiljának működtetése 

 a helyi civil szervezetek közösségi- kulturális programjainak támogatása,            

 a partneri igények szerinti körben és mértékben kulturális közfoglalkoztatás koordináció 

 az amatőr művészeti csoportok menedzselése,  

 kiállítások szervezése  

 

1. 2. 4. Közművelődési munka- és feladatkörök 

 

munkakör feladatkör 

igazgató 

 

- igazgatói teendők ellátása, 

- települési közművelődési tevékenység tervezése, szervezése 

és irányítása, 

- kulturális- és közhasznú információk nyújtása, tanácsadás, 

- pályázatfigyelés-, pályázatírás, 

- kapcsolattartás a civil szervezetekkel, tevékenységük 

támogatása, 

- WAMK csoportok munkájának támogatása, 

- Kisbéri Újság szerkesztése 

 



művelődésszervező 

 

 

- részvétel a közösségi- és közművelődési tevékenység 

tervezésében, szervezésében 

- kapcsolattartás a kistérség kulturális – közművelődési 

intézményeivel, színtereivel, 

- információnyújtás a település és az intézmény terveiről, 

eredményeiről, tevékenységéről: 

- település-és intézmény-marketing; a városi és intézményi 

honlaphoz információk gyűjtése, 

- kiadványszerkesztés: szórólap, plakát, meghívó, 

programfüzet, 

- kapcsolattartás az elektronikus és írott sajtó munkatársaival, 

- intézményi honlap, facebook profil gondozása, folyamatos  

frissítése, 

- látogatottsági adatok folyamatos gyűjtése, elemzése, 

- önkéntes tevékenység szervezése, koordinálása, 

- könyvtári játék szervezése, vezetése, (Baba-Mama Klub) 

- a Nyugdíjas Klub tevékenységének segítése 

-  

NMI munkatársak – 

szervező 

- részvétel a közösségi- közművelődési tevékenység 

tervezésében, szervezésében, irányításában, 

- részvétel a városi könyvtári feladatok ellátásában 

- intézményi szakmai adminisztráció naprakész vezetése: 

- A helytörténeti múzeum (Kiskastély) és Mini 

Magyarország Makettpark ügyeletének ellátása 

nyitvatartási időszakban 

- látogatói elégedettség-és igényfelmérések készítése és 

elemzések készítése,  E- Magyarország pont működtetése, 

e-tanácsadás, 

 

2. 3. Lapkiadás  

Kisbéri Újság – tervezett 2 havi megjelenés 

2. 4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   

Az intézményi bevételek legjelentősebb forráslehetősége a nem lakóingatlanok tartós és / vagy alkalmi 

bérbeadása; hasznosítása. Az ezzel kapcsolatos szolgáltatási díjtételeinket 2018. évre vonatkozóan nem 

emeltük.  

Alkalmi bérbeadással kapcsolatos elveink: 

 - minden haszonszerző (üzleti) tevékenység bérleti díjköteles, 

 - minden helyi civil szervezet, helyi önkormányzati intézmény díjkedvezményt élvez,  

- a kamaratermet direkt árusításra, vásárra nem; kizárólag ülő közönségnek szervezett előadásra adjuk bérbe, 

 - szabadtéri nagyrendezvénynél az általunk kifejezetten meghívott kézművesek, népi- iparművészeti cikket 

árusítók díjmentességet élveznek; egyéb árusok, mutatványosok az önkormányzati rendeletben foglalt 

területfoglalási díjat kötelesek meg- fizetni,   

 

2.5  Statisztikai adatok 

Rendezvények összlátogatói létszám: 20 608 

Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma: 159 

Klubbok, körök, szakkörök résztvevőinek száma: 116 

Kiállítások, műsorok, rendezvények résztvevőinek száma: 12 950 

 

3. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI 

Információs tevékenység  

A hagyományos formák (újság, szórólap, plakát, meghívó és műsorfüzet, személyes információ-szolgáltatás) 

mellett keresnünk kell az új lehetőségeket, modern és hatékony információs formákat, csatornákat.  



Folyamatossá tettük a havi programplakát készítését a tavalyi évben, melyet idén is folytatunk. Az intézmény 

facebook-on történő megjelenése biztosított, heti szinten kb 2000 érdeklődővel állunk közvetlen kapcsolatban. 

A programok, események, felhívások hirdetése ezen a felületen is folyamatos, megosztás, meghívás útján, 

valamint a Kisbéri Hírlevélben.  A Hírlevél hetente 380 e-mail címre kerül kiküldésre. 

Kiállítás rendezése  

2017-ben 4 kiállításunk volt. Az év folyamán 5-6 saját kiállítást tervezünk, de természetesen nyitottak vagyunk 

több lehetőség fogadására is. 

Állandó időszaki kiállításaink a Helytörténeti Múzeum (Kiskastély) és a Mini-Magyarország Makettpark 

Művelődő közösségek tevékenysége  

saját közösségek: Baba-Mama Klub, Szép az Élet Nyugdíjas Klub,WAMK Mazsorett Csoport, Csipke 

Szakkör,Sakk szakkör, Pro Cantata Kamarakórus, Képzőművészeti szakkör, Fazekas szakkör, Színjátszó kör.  

2018-ban tervezett új csoportok: szalontánc, fakanál barát csoport 

Partner közösségek:Thai Chi,Jóga, Hipp-Happ,Aerobik,Flexibar,Senior Tánc,Kis Langallik Néptáncegyüttes, 

Nagy Langallik Néptáncegyüttes 

Rendezvények szervezése  

A rendezvényszervező munkánkban az idei évben is folytatjuk azt a tavaly bevált gyakorlatunkat, hogy 

igyekszünk súlypontozni a rendezvényeket, azokat konkrét személyi felelősségi körben tervezzük, szervezzük 

és bonyolítjuk le.  

Kiegészítő jellegű szolgáltatások  

Természetesen az idei évben is működtetjük az e- Magyarország pontot, ahol a könyvtáros áll az érdeklődők 

rendelkezésére; és fontos feladatunknak tartjuk azt is, hogy működési infrastruktúrát biztosítsunk a civil 

szervezetek és csoportjaink részére.  A civil szervezetek hatékony működésének elősegítése érdekében 

folyamatosan biztosítjuk a nyomdai, irodai- és számítástechnikai segítséget. 

Származtatott alapszolgáltatások 

 - telekommunikációs szolgáltatások keretében számítógép-használatot, az internethasználat lehetőségeit,  

- terembérleti lehetőséget biztosítunk árubemutatókhoz, vásárokhoz 

Munkaszervezés 

NYITVA TARTÁS 

 
Felnőttrészleg Gyermekrészleg 

Hétfő zárva zárva 

Kedd 10-18 10-18 

Szerda 14-18 14-18 

Csütörtök 10-18 10-18 

Péntek 10-18 10-18 

Szombat 9-12 9-12 

Vasárnap zárva zárva 

 

Művelődési Központ: 

Hétfőtől péntekig: 8-16 óra, rendezvények esetén az időpontokhoz illeszkedően 

HETI REND 

 KAMARA NYUGDÍJAS SZAKKÖRI FELDOLG 
GYEREK-

KÖNYVTÁR 

HÉTFŐ - - - - - 

KEDD 19-21 FLEXIBAR - 15.30-18 CSIPKE - 
16-18 SAKK 

 

SZERDA 
16-20Mazsorett 

18-20 AEROBIK 
- - 

16-17.30 Senior 

tánc 

16 Baba-

MamaKlub (2. 

héten!) 

CSÜTÖRTÖK 18-19 THAI-CHI 
NYUGDÍJAS 

KLUB 
- 18-20 JÓGA - 

PÉNTEK 
17-20 Kis Langallik  

(páratlan héten) 
- -  - 



SZOMBAT 

11-14 Kis Langallik 

(páros héten) 

 14-19 Nagy 

Langallik  

(páros héten) 

16-19 Nagy 

Langallik  

(páratlan héten) 

9-12 Mazsorett  

16:30-18:30 

KÓRUS 

9-12 FAZEKAS 

14-18 RAJZ  

(páros héten) 

- 
14-17 

Színjátszó kör 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tisztelt Bizottság!  
 

A Művelődési Központ és Városi Könyvtár az alapításakor megfogalmazott feladatok és célok szerint igyekszik 

betölteni szerepét a város kulturális életében. Természetesen, ahogy az eddigi, úgy a jövőbeni sikerekhez is 

elengedhetetlenül szükséges a Képviselő- testület bizalma, támogatása; a civil szervezetek és a társintézmények 

együttműködése; saját csoportjaink munkája.  

Abban a reményben, hogy erre a támogató együttműködésre a jövőben is biztosan építhetünk, tisztelettel kérjük 

a tisztelt Képviselő-testülettől 2018. évi munkatervünk megvitatás utáni elfogadását.  

Tisztelettel:  

Géringer Istvánné ig. 

 

 

 

 

 

RENDEZVÉNYNAPTÁR 

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

2018 

 

Hónap/nap Rendezvény Rendező Helyszín Időpont 

Január 

január 10. Szalagavató próba Gimnázium WAMK színházterem 14-16 

január 17. Szalagavató próba Gimnázium WAMK színházterem 14-16 

január 18. 
Honismereti kör - 

találkozó 
Honismereti kör 

WAMK nyugdíjas 

terem 
14-16 

Január 20. 
Fel is út, le is út színházi 

előadás 
WAMK WAMK színházterem 18-21 

január 23. EFOP megbeszélés 
 

WAMK nyugdíjas 

terem 
17-18 

január 24. Szalagavató próba Gimnázium WAMK színházterem 14-16 

január 24. Kisbér RK fórum Rendőrség WAMK kamaraterem 13-15.30 

január 27. Disznótoros lakoma WAMK Bánki Donát SZKI 18-03.00 

január 31. Szalagavató próba Gimnázium WAMK színházterem 14-16 

január 9-31. felzárkóztató oktatás 
Tatabánya Járási 

Hivatal 

WAMK nyugdíjas 

terem 
FOLY. 



 

Február 

február 1. AVON bemutató LBM Kft WAMK jógaterem 16-18 

február 2. Szalagavató Gimnázium WAMK színházterme 17-20 

február 3. Óvodás Bál 
Gyöngyszem 

Óvoda 
WAMK kamaraterem 17-02.00 

február 7. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

február 9. Szalagavató 
Bánki Donát 

SZKI 
WAMK színházterem 17-20 

február 14. 
Gyermekszínház – 

Szépség és a szörnyeteg 
WAMK WAMK színházterem 10-11 

február 15. Filharmónia 
Filharmónia 

Hungary Kft 
WAMK színházterem 11-12 

február 16. 
Négy férfi gatyában – 

színházi előadás 
WAMK WAMK színházterem 18-20 

február 17. Baba-börze Aradi Andrea WAMK aula 9-12 

február 22 rajzkiállítás 
WAMK 

rajzszakkör 
WAMK kiállító terem 17-18 

február 24. Pál Feri atya előadása WAMK WAMK színházterem 18-20 

február 25. Horgászgyűlés Hófer Jenő WAMK kamaraterem 8-12 

február 27. Málta évzáró gyűlés Varga Jánosné 
WAMK nyugdíjas 

terem 
14-15 

február 1-28. felzárkóztató oktatás 
Tatabánya Járási 

Hivatal 

WAMK nyugdíjas 

terem 
FOLY. 

február 5-27. kisgép kezelői oktatás 
Munkaügyi 

Központ Kisbér 

WAMK feldolgozó 

terem 
FOLY. 

 

 

Március 

március 2. Véradás Rossmann aula Vöröskereszt 10-18 

március 7. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

március 14. 

Nemzeti ünnep - 

koszorúzás, Kőszívű 

ember fiai –színházi 

előadás 

WAMK 
WAMK színházterme, 

Kisbér Petőfi szobor 
17-20 

március 18. Sakkverseny Malomsoki László WAMK kamaraterem 8-17 



március 21. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

március 22. Filharmónia 
Filharmónia 

Hungary Kft 
WAMK színházterem 11-12 

március 1-31. felzárkóztató oktatás 
Tatabánya Járási 

Hivatal 

WAMK nyugdíjas 

terem 
FOLY. 

 

 

Április 

április 2. Hántai tojásgurítás WAMK Hánta- Tuskós domb 16-20 

április 4. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

április 5. Hérics Nándor kiállítás WAMK WAMK kiállító terem 17-18 

április 6. 
Az üvegcipő 

színház 
WAMK WAMK színházterem 18-20 

április 8. VÁLASZTÁS 
 

Színházterem előtere 6-19 

április 16. 
Makett park és 

Kiskastély nyitás 
WAMK Park tó, angolkert FOLY.őszig 

április 18. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

április 21. Langallik gála Hangfestő Iskola WAMK színházterem 18-20 

április 27. Rendőrnap Dr. Szalai Péter 
Színház és 

kamaraterem 
9-15 

 

 

Május 

május 3. 
Bruncz János fafaragó 

kiállítása 
WAMK WAMK kiállító terem 17-18 

május 4. Óvodai gála 
Gyöngyszem 

Óvoda 
WAMK színházterem 17-19 

május 9. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

május 9. Dr. Csernus előadása WAMK WAMK színházterem 18-20 

május 12. 
Anconai szerelmesek 2 – 

színház 
WAMK WAMK színházterem 18-20 

május 15. Grillus Vilmos koncert 
Tégy jót, tégy 

többet Alapítvány 
WAMK színházterem egyeztetés alatt 

május 19. Kis Langallik gála Hangfestő Iskola WAMK színházterem 18-20 



május 23. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

május 19. Hántai gyermeknap WAMK Hánta szervezés alatt 

május 26. Táncsics gála TMG Kisbér WAMK színházterem egyeztetés alatt 

május 27. Városi gyermeknap WAMK Lovarda tér szervezés alatt 

 

Június 

június 3. Kárpátia koncert WAMK Lovarda tér 19-21.30 

június 6. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

 

Július 

július 7. Hántai falunap WAMK Hánta műv ház udvara szervezés alatt 

július 27-29. KISBÉRI NAPOK WAMK 

Lovarda tér, 

Kastélykert, 

Kiskastély, Majális tér, 

WAMK 

szervezés alatt 

 

Augusztus 

 

augusztus 20. 
Szent István napi 

ünnepség 
WAMK Kiskastély szervezés alatt 

 
Szeptember 

szeptember 12. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

szeptember 20. Alma Együttes koncert WAMK WAMK színházterem 11-12 

szeptember 22. 
A feketeszárú cseresznye  

színházi előadás 
WAMK WAMK színházterem 18-20 

szeptember 26. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18 

szeptember 30 Terményáldás WAMK Kiskastély 12-13 

 

Október 

október 6. 
Aradi vértanúk 

emléknapja 
WAMK WAMK szervezés alatt 

október 10. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18.00 



október 13. 
Magyar nóta éneklő 

verseny 
Wamk WAMK Színházterem 

pályázattól 

függően! 

október 20. II. mazsorett verseny 
WAMK mazsorett 

csoport 
WAMK színházterem 8-20 

október 23. 
Megemlékezés a 

forradalom hőseiről 
WAMK 

WAMK,  

Pilbauer köz 
szervezés alatt 

október 24. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18.00 

október 27. 
Csókos asszony 

színházi előadás 
WAMK WAMK színházterem szervezés alatt 

 

November 

november 4. 

Forradalom és 

szabadságharc 

leverésének emléknapja 

WAMK ’56-os kopjafa 17-18 

november 7. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18.00 

november 8. Idősek napja WAMK Hánta tervezés alatt 

november 15. Idősek napja WAMK Kisbér tervezés alatt 

november 17. 
Égben maradt repülő 

színházi előadás 
WAMK WAMK színházterem szervezés alatt 

november 21. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18.00 

 

December 

december 1. adventi gyertyagyújtás WAMK 

Nagyboldogasszony 

Római Kat. Templom 

melletti tér 

17.00 

december 5. Baba-mama klub WAMK Gyermekkönyvtár 16-18.00 

december 8. adventi gyertyagyújtás WAMK 

Nagyboldogasszony 

Római Kat. Templom 

melletti tér 

17.00 

december 11. 
gyermek színházi 

előadás 
WAMK WAMK színházterme 10-12 

december 14. színházi előadás WAMK WAMK színházterme 18-20 

december 15. adventi gyertyagyújtás WAMK Nagyboldogasszony 17.00 



Kat. Templom melletti 

tér 

december 20. 
VÁROSI 

KARÁCSONY 
WAMK WAMK színházterme 17.00 

december 22. 

adventi gyertyagyújtás 

Szentegyházi Gyermek 

Filmharmónia koncertje 

(szervezés alatt) 

WAMK 

Nagyboldogasszony 

Római Kat. Templom 

melletti tér 

17.00 

 

Az őszi és téli kiállítások valamint egyéb előadások időpontja még tervezés és szervezés alatt! 

 

 

 

 

 

 


