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

(Dr. Szinyi Károly, Dákai József) 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. 

 

75/2018.(III.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a kisbéri 132/4 hrsz alatti temetőhöz a Petőfi Sándor utcából vezető út rendezése 

kapcsán a Batthyány Pusztai Mezőgazdasági Kft-vel folytatott tárgyalásokat a Kft. kérésére kiegészíti az út szennyvíztisztító 

telep irányába vezető szakaszával. A képviselő-testület a kisbéri 0265/13 hrsz. alatti ingatlan 0265/14 hrsz felöli agyagbánya 

részének telekhatár-rendezését támogatta a Batthyány Pusztai Mezőgazdasági Kft-vel. A képviselő-testület kifejezte azon 

szándékát, hogy a 0265/13 hrsz. 0265/14 hrsz felöli agyagbánya részét el kívánja cserélni a Batthyány Pusztai Mezőgazdasági 

Kft-vel a temetőhöz vezető úttal (a szennyvíztisztító telep irányába vezető szakasszal együtt) és a 0120 hrsz. alatti ingatlannal. 

A képviselő-testület felhatalmazott a cseréhez szükséges tárgyalások és telekhatár-rendezések, valamint cseréhez szükséges 

eljárások lefolytatására. 

 

A csereszerződést megkötöttük. 

 

84/2018.(IV.13.), 122/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokban és a Spartacus Sportpályán lévő büfét üzemeltetésre 

meghirdette. Felhatalmazott a legjobb ajánlatot adó kiválasztására és vele a szerződés megkötésére. 

A képviselő-testület elfogadta a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér pályázatát a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok büféjének 

üzemeltetésére nettó 15.000 Ft + Áfa6hó bérleti díj ellenében a pályázat tartalmának megfelelően. Utasította a Polgármesteri 

Hivatalt a szerződés előkészítésére és felhatalmazott annak aláírására. 

 

A bérleti szerződést megkötöttük. 

 

145/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Pons Danubii EGTC részére a 2018. évi 

költségvetés szereplő 1 éves tagdíjat fizesse ki.  

 

A tagdíj megfizetésre került. 

 

208/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2018. október 12.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

209/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a 

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

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

210/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évéről készült 

beszámolót. Köszönetét fejezte ki az óvoda vezetőjének és az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájukért.  

A képviselő-testület döntéséről az óvodavezetőt tájékoztattuk. 

 

215/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban nem kívánta megvásárolni a kisbéri 104 hrsz. alatti ingatlan megosztásával létrejövő 

104/1 hrsz. alatti ingatlant a Ko&Ra Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Kft-től. 

 

A képviselő-testület döntéséről a Kft.-t tájékoztattuk. 

217/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület fedezet hiányában nem tudta megvalósítani a Szent Imre utca csapadékvíz elvezető árkának 
zárttá tételét. 

A képviselő-testület döntését az érdekelteknek kiadtuk. 

 

223/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület ezen határozatban – a határozat 1. mellékletét és 2. mellékletét képező – a Kisbéri Polgármesteri Hivatal és 

a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, valamint a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár közötti 

munkamegosztási megállapodást jóváhagyta.  

 

A megállapodások megkötésre kerültek. 

54/2018.(III.9.), 140/2018.(VI.8.), 225/2018.(X.12.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a „Kossuth Lajos utca járda- és csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója” című 

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

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

-  Renováció Bau 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.) 

- Kom-Út Kft. (2900 Komárom, Babits Mihály u. 50/A.) 

 

A képviselő-testület a „Kisbér, Kossuth Lajos utcai járdarekonstrukció” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárásának 

lefolytatására az Őszy és Őszy Kft.-t bízta meg nettó 400.000 Ft + Áfa vállalási áron. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a 

szerződés előkészítésére, és felhatalmazott annak aláírására. Az alábbiak szerint módosította az 54/2018.(III.9.) KVÖKt. 

határozatát: 

„Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kossuth Lajos utca járda- és csapadékvíz-elvezetésének 

rekonstrukciója” című pályázat megvalósítása érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás során az alábbi cégeket hívta 

fel ajánlattételre: 

- Mágnes Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 81.) 
- LANG SZOLG Kereskedelmi és szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, István u. 213.) 

- MARÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Egység út 22.) 

- Renováció Bau 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.) 

- Kom-Út Kft. (2900 Komárom, Babits Mihály u. 50/A.) 

 

A képviselő-testület a „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Kossuth Lajos utca járda és csapadékvíz-elvezető rendszerének 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította 

tekintettel arra, hogy a GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 

ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban előírtaknak, továbbá, arra hogy az ajánlatkérő felhívására végső ajánlatot nem nyújtott be, így a Kbt. 73. § 

(1) bekezdés e) pontja, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

21. § (2) bekezdése alapján – az eredeti ajánlatot érvénytelennek nyilvánította. 

 

A képviselő-testület döntése alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó 

szerződést megkötöttem, az eljárás lefolytatásra került, de sajnos eredménytelenné 

kellett nyilvánítani, melyről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 
  Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta. 

 

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

 

A polgármester 

 
a/ Részt vett a Szülők - Nevelők bálján; 

 

b/ Bejelentette hogy a Kisbéri Polgárőrség tisztújító gyűlésén az új elnöknek Róth Istvánt választották meg; 

 

c/ Részt vett egy egyeztetésen jegyző úrral a Mezőgazdasági Minisztériumban, ahol dr. Felmann Zsolt államtitkár fogadta őket. 

Az egyeztetés tárgya a kisbéri félvér Kisbérre történő visszahozatala volt, melynek támogatásáról biztosította őket államtitkár 

úr; 

 

c/ Rést vett, és koszorút helyezett el Zsivótzky Gyula emléktáblájánál, abból az alkalomból, hogy 50 évvel ezelőtt az 1968 évi 

Mexikóvárosi olimpián aranyérmet nyert kalapácsvetésben; 
 

d/ Részt vett a november 4.-i megemlékező ünnepségen ; 

 

e/ Részt vet az immár hagyományos Falkavadászati rendezvényen; 

 



f/ Részt vett a csatorna beruházást lezáró rendezvényen, tekintettel arra, hogy lejárt a szennyvíztisztító 3 éves garanciája. 

Bejelentette, hogy az egyeztetés eredményeként a még elvégzendő javítások az önkormányzatnak már nem jelentenek anyagi 

terheket; 

 

g/ Részt vett a második alkalommal megtartott igen sikeres, Bakony Kupa Mazsorett versenyen, amely a WAMK-ban került 

megrendezésre; 

 

h/ Részt vett Csótár Zoltánnal a Belügyminisztériumban azon az ünnepségen, ahol a közfoglalkoztatási programok 

megvalósításában kiemelkedő szakmai eredményeket elérő önkormányzatok elismerésére került sor. Átvehette, megyénkből 

egyedüliként a belügyminiszteri elismerést és a vele járó 10 millió forintot, melyet eszközbeszerzésre kíván fordítani a 

Városigazgatóság. 

  

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
  

2. Napirendi pont :  Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosítása. 

 

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására a képviselő-testület döntései, a mérlegelést nem igénylő 

állami támogatások, elnyert pályázat, előre nem tervezhető kiadások, valamint különböző belső átcsoportosítások miatt 

szükséges. 

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének főösszege 4.156.455.995,- 

Ft-ról   4.126.579.561,- Ft-ra változik. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a módosítást. 

 

3. Napirendi pont : Új transzformátor telepítés –helyszín kijelölés. 

 

A FŐMTERV tervezői keresték meg hivatalunkat az E.ON ÉDU Áramhálózati Zrt által tervezett beruházás előkészítése során 

adategyeztetésért.  A hálózat fejlesztése érdekében új 132/22 kV-os transzformátor állomás telepítését tervezik Kisbéren, 

amihez két helyszínt tartanak elképzelhetőnek az előzetes becslések szerint. A 13-as út és a 81-es út csatlakozását a  majdani 

körforgalom közelében a jelenleg meglévő konténerhez tartozó telken – 0142/13 hrsz- („A” helyszín)  vagy a Batthyány pusztai 

iparterület még nem beépített részén a keleti legszélső telken – 0199/4 hrsz - („B” helyszín).  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a megismert dokumentumok alapján az E.ON ÉDU Áramhálózati Zrt által Kisbér 

területére tervezett 132/22 kV-os transzformátor állomás telepítésére a „B” helyszínt (a Batthyány pusztai ipari terület 

legkeletibb része) támogatja. 
 

4. Napirendi pont :  Kisajátítás eljárás megindítása – új utcanyitás. 

 

A 268/2016. (X.14.) KVÖKt. határozatban hosszas tárgyalás után döntöttek arról, hogy a Sport utca mögötti, rendezési terven 

falusias lakó övezetként jelölt terület városközponthoz közelebbi részén új utcát nyit és az utcanyitáshoz szükséges ingatlanokat 

(0233/61 hrsz. Bencsik János tulajdona és 0233/57 hrsz. Gellér Béla tulajdona) sikertelen tárgyalások esetén kisajátítás útján 

szerzi meg. Az ingatlantulajdonosokkal a tárgyalás nem vezetett eredményre, ezért a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal munkatársával egyeztettünk a kisajátítási eljárás menetéről, mely egyeztetés után abban maradtunk, hogy az 

ingatlanokra előzetes szakértői véleményt készíttetünk. A Bermark Szakértő Kft. (1027 Budapest, Bem József u. 6.) 

munkatársai a kisbéri 0233/57 hrsz. alatti, 4 ha 2717 m2 nagyságú szántó négyzetméterárát 129,- Ft-ban (5.510.493,- Ft.) 

állapították meg, a tulajdonos, Gellér Bélának járó kártalanítás mértékét pedig 5.638.644,- Ft.-ban (az ingatlan értékét növelték 

az elvégzett talaj előkészítési munkák költségével). A kisbéri 0233/61 hrsz. alatti, 1 ha 2883 m2 nagyságú szántó 98,- Ft./m2-t ér 

(1.262.534,- Ft.), a tulajdonos, Bencsik János 1.391.364,- Ft. kártalanítást kapna ingatlana után (elvégezett talajmunkával 

növelték az ingatlan értékét).  

 

Ezen szakvélemény birtokában a 179/2017. (VI.9.) KVÖKt. határozatban döntött a testület arról, hogy a szakvéleményben 

szereplő négyzetméter árakkal újabb vételi ajánlatot tesz az ingatlantulajdonosoknak, továbbá felhatalmazta a Polgármester 

Urat az ajánlatok elutasítása esetén kisajátítási eljárás lefolytatására.  

 

A vételi ajánlatok elutasítása után megindítottuk a kisajátítási eljárást, mely eljárás során a teljes ingatlanokat kértük 

kisajátítani. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály hiánypótlásra 

szólított fel minket. Tekintettel arra, hogy a kisajátítani kívánt ingatlanok művelési ága szántó, ezért az ingatlanok végleges más 

célú hasznosítását engedélyező döntést kérték bemutatni.  

 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a termőföld igénybevételét az indokolt szükségletnek 

megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. Alapkövetelmény az is, hogy termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban 

a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra 

hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 



A kisajátítással érintett ingatlanok esetében átlagosnál jobb minőségi termőföld kisajátítására került volna sor, melyhez korábbi 

földhivatali tájékoztatás és tapasztalat (ipari parki) alapján a végleges más célú hasznosítási engedélyt nem kaptuk volna meg. 

Így nem készült talajvédelmi terv, mely alapján a végleges más célú hasznosítási engedélykérelmet be lehetett volna nyújtani. 

Engedély hiányában pedig a kormányhivatal megszüntette az eljárását.  

 

Megoldás a beruházási célterületté nyilvánítás lehetett volna, melynek Kormány elé terjesztését a Nemzetgazdasági 

Minisztériumtól kértük. Ez a kezdeményezésünk elhalt.  

 

Az esztergomi földhivatalnál tett látogatásunk alkalmával azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az átlagosnál jobb minőségű 

termőföldekre a végleges más célú hasznosítási engedélyt csak akkor tudjuk megkapni, ha indokolni tudjuk a helyhez 

kötöttséget. A komáromi földhivatalnál jártunkkor elmondták, hogy a helyhez kötöttségnek nem elég indoka az, hogy a 

település rendezési terve ezen helyre jelöli a település bővülését, vizsgálják, hogy más felé nem tudna-e terjeszkedni a település.  

A jelenlegi rendezési terven új utca nyitással több terület is érintett, úgymint a Kossuth Lajos utca -  Petőfi Sándor utca telkei 

által határolt terület, Kishomok utca folytatása, Párizs-domb, Perczel Mór utca vasútállomás felöli részén lévő telkek vége, 

Ritter Ferenc utca folytatása és Hántán két terület.  

 

A jelenlegi rendezési terven az utcanyitás nem érinti teljes hosszban az ingatlanokat, így ha a helyhez kötöttséget alá tudnánk 

támasztani, a más célú hasznosítási engedélyt csak a rendezési terven falusias lakó övezetként jelölt részre kellene kérni és 

ezzel összhangban a kisajátítást is ezen ingatlanrészekre kellene megindítani. A telekmegosztások kapcsán elvárás, hogy a 

létrejövő ingatlanok közút kapcsolattal rendelkezzenek. Ez ezen esetben az utcanyitással nem érintett, visszamaradó telekrészek 

kapcsán nincs biztosítva. Kérdés, hogy így kaphatunk-e engedélyt a kisajátításra, és ha megkapjuk, akkor az 

ingatlantulajdonosok a visszamaradt ingatlanukat miként tudjuk megközelíteni, tudják-e továbbra is hasznosítani.  

 

A jelenleg folyamatban lévő rendezési terv módosításnak egyik pontja ezen utcanyitás újra gondolása. A tervezők az érintett 

ingatlanokat a lehetséges teljes hosszban új utcaként jelölik és védőerdőként a leendő elkerülő út védőterületét, a sportpálya 

folytatásként pedig további területeket jelölnek. Ezen módosítást a képviselő-testület a 183/2018. (IX. 14.) KVÖKt. 

határozatában rendelte el. A jelenlegi jogszabályi rendelkezések szerint a rendezési terv módosítását 2019. december 31-ig kell 

befejezni. 

 

Egy új kisajátítási eljárás megindításához a képviselő-testület ezen irányú döntésére van szükség. A kisajátítási eljárás 

megindításához várhatóan ismételten vételi ajánlatot kell tenni az ingatlantulajdonosoknak a korábbi vételi ajánlat óta eltelt idő 

miatt és annak elutasítása esetén kezdődhet meg az eljárás, melyhez végleges más célú hasznosítási engedélyt kell csatolnunk. 

A végleges más célú hasznosítási engedély megkéréséhez talajvédelmi tervet kell készíttetni, melyet várhatóan az után tud a 

szakértő elkészíteni, ha az ingatlanok megosztására változási vázrajzokkal rendelkezünk. Ha most elkezdjük a kisajátítási 

eljárást, akkor arra a jelenleg hatályos rendezési terv alapján kerülhet sor. Az eljárás megkezdése előtt a kisajátítást végző 

hatósággal egyeztetnénk. Ha ezt az eljárást most eredményesen le fogjuk tudni folytatni és menet közben végbe megy a 

rendezési terv módosítása, akkor a kialakításhoz szükséges engedélyeket már az új rendezési terv alapján kell megkérnünk, 

mely terv és a jelenleg hatályban lévő között nagyfokú eltérés látható, tehát várhatóan további területekre lesz szükségünk, 

melyek megszerzésére és alkalmassá tételére ismételten le kell folytatnunk az összes eljárást (kisajátítás, végleges más célú 

hasznosítás stb.).  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a jelenleg folyamatban lévő rendezési tervmódosítás részeként folyó Sport 

utca mögötti, új utca nyitásával érintett terület újra gondolását és a rendezési terv módosításának lezárulta után, az új 

utcakiosztás megvalósítását. 

 

5. Napirendi pont : Zöldmalmi-tó telkének rendezése. 

 

Az önkormányzat tulajdonban lévő Zöldmalmi-tó (03/5 hrsz.) telke a tavakon kívül egyéb fával, úttal borított területeket is 

magában foglal. A Kishomok utca és Szent Imre utcai telkek felöli oldalon vélelmezhetően több telektulajdonos is a telkét 

túlhasználja a Zöldmalmi-tó telkének kárára, továbbá a téli időszakban a területen engedély nélküli favágások is szoktak 

történni.  

 

Annak érdekében, hogy a túlhasználatokat megszűntessük és elejét vegyük egy esetleges elbirtoklásnak, az a bizottságok 

javaslata, hogy a Zöldmalmi-tó telkének ezen szakaszára eső telekhatárát mérettessük ki és arról az érintett 

ingatlantulajdonosokat tájékoztassuk. A kimérés után már látni fogjuk, hogy ténylegesen történnek-e ingatlan túlhasználatok. 

Amennyiben igen, akkor az ingatlantulajdonost ennek megszüntetésére fel tudjuk szólítani, továbbá, ha a területről engedély 

nélkül vágnak ki fát, el tudunk járni az ügyben. 

 

A tó lakóingatlanokkal, vasúti területtel és vízfolyással határos, annak útkapcsolata nincs, a töltésen futó út sem jelenik meg a 
térképeken és rendezési terven. A tó és a lakóingatlanok közötti telekhatár egyben a bel- és külterület határa is, mely két terület 

elkülönülését jobban ki lehetne emelni, ha a rendezési tervre ezen irányból egy utat jelöltetnénk ki a Kishomok utca irányából 

most is használt lejáróval együtt. Az út most csak a rendezési tervre kerülne fel, annak tényleges kialakítására egyelőre még 

nem kerülne sor.  

 



A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy utasítja a Polgármesteri Hivatalt a Zöldmalmi-tó (kisbéri 03/5 hrsz.) Kishomok utca 

és Szent Imre utca felöli telekhatárának kitűzettetésére és kezdeményezi, hogy a rendezési terven ezen oldalra út kijelölésének 

lehetőségét a Kishomok utcai lejáróval együtt a rendezési terv módosítását készítő céggel vizsgáltassa meg.  

 

A telekhatár kitűzésére bruttó 300.000 Ft fedezetet biztosít a dologi kiadások belső átcsoportosításával. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tavak megközelítéséhez szükséges út kialakítása érdekében vételi ajánlatot tegyen az 

érintett területrészekre. 

 

6. Napirendi pont :  Sportcsarnok használati megállapodás Tatabányai Tankerületi Központtal. 

 

A Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulói testnevelés órákra és egyéb 

sportrendezvényekre a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokot használják. A sportcsarnok használatára a 2017/2018-as tanévre szólt a 

szerződésünk, a mostani tanévre új szerződést kell kötni. Az intézmény igazgatója a tavalyi szerződés alapján megküldte a 

sportcsarnok használatra vonatkozó megállapodás tervezetét. 

A mellékelt órarendet áttekintve megállapítható, hogy a tavalyi évhez képest egy órával több szerepel benne heti szinten. A 

sportcsarnok vezetőjével egyeztettünk, aki akként tájékoztatott, hogy kisebb súrlódásokat leszámítva a sportcsarnokban az 

intézmények a testnevelési óráikat meg tudják tartani.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája tanulói testnevelés óráinak és egyéb sportrendezvényeinek a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokban történő 

megtartására vonatkozó, a Tatabányai Szakképzési Centrummal kötendő sportcsarnok használati megállapodást a 

megállapodásban megjelölt kiegészítésekkel együtt elfogadja és annak aláírására felhatalmazza a város polgármesterét.  

 

7. Napirendi pont :  Bölcsőde pályázat. 

 

Kisbér Város Önkormányzata 2016 májusában pályázatot nyújtott be Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren címmel. A 

projekt célja a volt zeneiskola épületének bölcsődévé való átalakítása volt. 

A pályázat benyújtásakor egy br. 60 millió Ft-os felújítási költségbecslés állt a rendelkezésünkre, a pályázat elbírálásának 

számottevő csúszása és az építőipari árak ugrásszerű emelkedésének köszönhetően viszont az idén júniusban lefolytatott 

közbeszerzési eljárás során már egy br. 147,5 millió Ft-os ajánlatot kaptunk. A hiányzó közel 90 millió Ft-os összeget 

önkormányzatunk önerőből képtelen a projekthez hozzátenni, így a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-vel 

egyeztetve arra jutottunk, hogy az egyetlen járható út a pályázatunk visszavonása és az 1-2 héten belül megjelenő új felhívásra 

történő újbóli benyújtása. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy visszavonja a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012 azonosító számú nyertes pályázatát, a 

megvalósítás során lehívott pályázati előleget visszafizeti, valamint támogatja új pályázat benyújtását a fenti cél megvalósítása 

érdekében. 

 

8. Napirendi pont :  Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi munkaterve. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a 2019 évi munkatervét, amely jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

9. Napirendi pont : Villamosenergia-beszerzés. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a beérkezett ajánlatok közül az E2 Hungary Zrt. ajánlatát fogadja el 2 év 

vonatkozásában. 

 

10. Napirendi pont :  Őszi Napfény Idősek Otthona szakmai programja. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona szakmai programját, amely jelen beszámoló külön 

mellékletét képezi. 

 

11. Napirendi pont : Egyebek. 

 

a / Leader-pályázat fenntartása :  

Kisbér Város Önkormányzata 2018 februárjában pályázatot nyújtott be a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési 

Egyesülethez. A pályázat 2 db turisztikai információs pont és pihenőhely létesítésére irányul, melyek a településünkre látogatók 

számára biztosítanának pihenési, kerékpár-tárolási és információszerzési lehetőséget: 

 egy 12 m2-est Hánta főutcáján, valamint 
 egy 35 m2-est a Zöldmalmi-tavak mellett.  

 

A pályázatunk kapcsán a közreműködő szervezet hiánypótlást írt ki, melyben a kérelmünk fenntartásáról szóló Képviselő-

testületi határozat csatolását kérik. 



A támogatás intenzitása 95%, a biztosítandó önerő összege 248.285 Ft, melyet Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2018. évi költségvetésébe betervezett és biztosított. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a VP6-19.2.1.-8-1-17 azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott, 1917373878 

kérelemazonosítójú projekt finanszírozásához szükséges, a 2018 évi költségvetési rendeletben e célra elkülönített fedezet 

összegét továbbra is biztosítja, a benyújtott pályázati kérelem fenntartását támogatja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

b/ ŐNIO felújítása – közbeszerzési eljárás :  
Kisbér Város Önkormányzata eddig 3 alkalommal folytatta le eredménytelenül a „Vállalkozási szerződés keretében Őszi 

Napfény Idősek Otthona A-B-C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást. A 2018. 07. 11-én 

benyújtott kimentési kérelmünket az Irányító Hatóság 2018. 10. 05-én jóváhagyta, a támogatási előleg pedig 2018. 10. 31.-én 

kiutalásra került Önkormányzatunk számára, így minden akadály elhárult a közbeszerzési eljárás 4. alkalommal történő kiírásra. 

Az eljárást előkészítő dokumentáció összeállítása folyamatban van, a közbeszerzést végző ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. pedig várja 

tőlünk az ajánlattételre meghívandó cégek listáját. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 4. alkalommal lefolytatásra kerülő, „Vállalkozási szerződés keretében Őszi 

Napfény Idősek Otthona A-B-C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 

ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket hívja fel: 

 Gádor Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.) 

 Angus G’ 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.) 

 Kom-Út Kft. (2900 Komárom, Babits Mihály u. 50/A.) 

 Dibusz Kft. (2921 Komárom, Széchenyi u. 4.) 

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

 Gerecse House Kft. (2051 Biatorbágy, Kölcsey u. 1.) 

 Balom Bt. (2870 Kisbér, Komáromi u. 17.) 

 Mágnes Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 81.) 

 Univarmix Kft. (2800 Tatabánya, Bem József u. 2.) 

 Túra – Truck Kft. (2840. Oroszlány, Vasút út 2.) 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

c/ Pons Danubii – támogatási kérelem : h 

A Pons Danubii EGTC 2018. május 22-én tartotta meg a 2018. évi 1. Közgyűlését. A Közgyűlésen az EGTC igazgatója által 

kifejtésre került, hogy a folyamatban lévő pályázatok finanszírozhatósága, illetve a Csoportosulás működőképességének 

megőrzése érdekében szükség van a tagok költségvetési támogatására, ami egy éves tagdíjnyi összeg (2.900 EUR) befizetését 

jelentené. A Közgyűlés a 2018/10/b határozatában kérte a településeket, hogy nyújtsanak egyszeri támogatást az EGTC-nek. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elrendeli a Pons Danubii EGTC részére a 2019 évi  tagdíj előre történő megfizetését 

2.900 EUR összegben a 2018 évi költségvetés általános tartalék terhére. 

 

d / Tanuszoda parkolóhelyei : h 

Kisbér Város Önkormányzata nagy örömére Kisbér bekerült azon települések sorába, amelyeken a Járási Tanuszoda építési 

program II. ütemében tanuszoda épülhet. A tanuszoda megépítésével kapcsolatos kérdésekben az uszoda építése tárgyában 

beruházó Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) több fordulóban egyeztettünk, mely egyeztetések egyik kulcskérdése az új 

létesítmény építésének engedélyezéséhez szükséges parkolóhelyek biztosítása volt. 

A vonatkozó előírások alapján a tervezőknek 15 normál, és +1 mozgáskorlátozott parkoló biztosítását kell igazolniuk az 

engedélyező hatóság felé, melyeket a Zsivótzky Gyula Városi Sportcsarnok előtt meglévő parkolók terhére az Önkormányzattal 

történő megállapodás alapján szeretnének biztosítani. A tanuszoda beruházás előkészítése során a gazdasági számításokat is úgy 

végezték el, és továbbították a döntéshozóknak, hogy a tanuszoda helyén meglévő aszfaltos kézilabda pálya és lelátó bontása 

miatt adódó többletköltségeket a meglévő önkormányzati parkolók biztosításából adódó költségmegtakarítás kompenzálja. A 

helyszínen 2018. november 7.-én folytatott legutóbbi egyeztetésen a parkoló biztosításának részleteit oly módon egyeztettük, 

hogy az önkormányzat döntése alapján a polgármester kiad egy nyilatkozatot, hogy a szükséges parkolóhelyeket a meglévők 

terhére biztosítjuk, ami alapján a tanuszoda építésének engedélyezésére az NSK megindítja az eljárást. 

A parkoló biztosítás ezen módja három további kérdést vet fel. Az első, hogy a területen már működő funkciók - általános 
iskola és sportcsarnok – ellátásához szükséges pakolókat és a tanuszoda funkciójához szükséges parkolókat egyidejűleg kell 

biztosítani, így valószínűsíthető, hogy a területen új parkolóhelyek építése lesz szükséges. A második, hogy a parkoló területét a 

városközpontot a 13-as út melletti ipari területtel összekötő kerékpárút is érinti. A harmadik, hogy a területen meglévő parkolók 

állapota miatt azok felújítása is szükséges lesz, amit célszerű lesz a tanuszoda megépülte után elvégezni.  

A beruházások zökkenőmentes folytatása érdekében a képviselő-testületnek több mindent vállalnia kell.  

 



A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Zsivótzky Gyula Városi Sportcsarnoknál meglévő parkolók terhére a tanuszoda 

építéséhez szükséges 15+1 parkolóhelyet a Nemzeti Sportközpontok részére biztosítja az alábbiak szerint : 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a meglévő parkolókat a tanuszoda építkezés befejezése után felújítja, 

- a területen meglévő funkciók működtetéséhez szükséges számú parkolót új parkolóhelyek építését is vállalva biztosítja, 

- a parkolók kialakítását az épülő kerékpárút terveivel összehangolva rendeli el, ezért a kerékpárút tervezésére fennálló 

szerződését a Via-Trita Kft.-vel ezen parkolók megtervezésére kiterjedően módosítja, 

- mindezek költségét biztosítja oly módon, hogy  

a. a 2018. évi költségvetés terhére a tervezési szerződés módosításával felmerülő költségeket vállalja, 

b. a területen ellátott (meglévő és az új tanuszoda) funkciók a tanuszoda működéséhez átadott parkolók pótlásához az új 

parkolók építésének a 2019. évi költségvetésben rendeli el biztosítani, és az ahhoz szükséges területet a Zsivótzky 

Gyula Városi Sportcsarnok melletti zöldterületen biztosítja, 

c. a területen jelenleg meglévő parkolók felújítását, átépítését a tanuszoda megépülte után elvégzi, és annak költségeit a 

2020. évi költségvetésben rendeli el biztosítani. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a költségek fentiek szerinti vállalására, és a szükséges 

megállapodások aláírására. 

 

 

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

Szociális Munka Napja – elismerések, egyszeri díjazás). 

 

 

 

1. számú melléklet. 
 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi munkaterve 
 

 

2019. január hó: 

 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

  Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság munkacsoport 2018. évi munkájáról. 

 Előadó: Csótár Zoltán csoportvezető 

 

3) Közterület használati díjak felülvizsgálata. 

 Előadó: Képviselő-testület bizottságai 

   

       

 

2019. február hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése. (rendelet-tervezet) 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

3) Önkormányzati lakások és önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata. 

 Előadó: Képviselő-testület bizottságai 

 
4)   Beszámoló a 2018. évi adóügyi feladatok ellátásáról. 

 Előadó: Dr. Dörnyei Vendel jegyző 

 

 

 

2019. március hó 

 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 



2)  Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. évi kulturális rendezvényterve. 

 Előadó: Takács József igazgató 

 

3) 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

4) Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról önkormányzati rendelet módosítása. 

     Előadó: Dr. Dörnyei Vendel jegyző 
 

 

 

2019. április hó 

 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtása. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 
 

3) Beszámoló a Kisbéri Rendőrkapitányság tevékenységéről. 

 Előadó: dr. Szalay Péter c.r. alezredes, kapitányságvezető 

 

4)  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról. 

 Előadó: Dr. Dörnyei Vendel jegyző 

 

2019. május hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 
 

2)  Beszámoló a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról.  

 Előadó: Finta János intézményvezető 
 

3)  Beszámoló az Őszi Napfény Idősek Otthona 2018. évi munkájáról. 

 Előadó: Szarvas Szilveszter igazgató 
 

 

2019. június hó: 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 
 

2) Beszámoló a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2018. június 1. és 2019. május 31.-e közötti munkájáról. 

Előadó: Takács József igazgató 
 

3)   ÉDV Zrt. beszámolója. 

Előadó: ÉDV Zrt. 
 

 

2019. szeptember hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)   Gördülő Fejlesztési Terv. 

 Előadó: ÉDV Zrt. 
 

 

2019. október hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Beszámoló a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda 2018/2019. nevelési évről. 

 Előadó: Csőréné Ladányi Edit intézményvezető 

 



3)  Vízkárelhárítási terv aktualizálása. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 
 

 

2019. november hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

2)  Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi munkaterve. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 
 

 

2019. december hó 
 

1)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

 Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

Kisbér, 2018. október 25. 

         Sinkovicz Zoltán 

            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


