
Beszámoló a 2018. február 09.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, a testület teljes létszámban 

jelen van. 

A testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

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

Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről. 

 

222/2017.(IX.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kisbéri 0233/59 hrsz. alatti ingatlant hirdesse 

meg hasznosításra. Felhatalmazott a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény előírásai 

szerint megfelelő, az a szerint a rangsorban első helyen álló pályázóval a szerződés megkötésére.  

 

A meghirdetést követően az egyetlen pályázóval, a Batthyány Pusztai Mg. Kft.-vel 

kötöttünk szerződést. 

 

262/2017.(X.13.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület támogatta a kisbéri lovas oktatást és biztosította annak pénzügyi fedezetét akként, hogy a 

Vállalkozók SE Kisbér részére havi bruttó 200.000 Ft + 50.000 Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének tartaléka terhére. A lovas oktatás pénzügyi fedezetének biztosítása, a felelősségi körök rögzítése, a gyermekek 

kiválasztásának módja, illetve a teljesítésigazolások és elszámolások rendjének átláthatósága érdekében egy háromoldalú 

megállapodást köt a Vállalkozók SE Kisbérrel és a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 

Petőfi Sándor Általános Iskolájával. Az idei évben eddig oktatott órák számának igazolását követően utasította a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a Vállalkozók SE Kisbér részére bruttó 1,4 millió Ft-ot fizessen meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 

tartaléka terhére.  

 

A megállapodás megkötésre került, a 2017-ben eddig oktatott órák leigazolását követően 

a bruttó 1,4 millió Ft-os összeg kifizetésre került. Az ezt követő oktatási díj rendezése 

havonta történik   

 

284/2017.(XI.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban támogatta a Skrihár József Művelődési Ház felújításához kapcsolódó belső berendezések 

beszerzését akként, hogy azok költségei a költségvetésen belüli átcsoportosítással kerülnek finanszírozásra.  

 

A berendezései tárgyak, függönyök beszerzése megtörtént. 

 

304/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet véleményezési 

eljárásáról szóló tájékoztatást.  

Az eljárás lezárult, a képviselő-testület 2018. január 19.-i ülésén megalkotta a 

településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet. 

 

311/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület az önkormányzatnál és azon intézményeinél, ahol a munka- és tűzvédelmi tevékenység 

ellátására 2018. január 01-től nem rendelkeznek szerződéssel, a BCS és Társa Kft.-t bízta meg a tevékenység ellátásával 2018. 

december 31-ig az ajánlatában szereplő bruttó 45.000,- Ft/negyedév/intézmény áron. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti 

feltételeket tartalmazó szerződések előkészítésére és felhatalmazott az Önkormányzat által kötendő szerződés aláírására  

 

A szerződéseket megkötöttük.  

 

1/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2018. január 19.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

2/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette 

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

 

A képviselő-testület döntését az érdekelteknek kiadtuk. 

 

3/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 



E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Kisbéri Városigazgatóság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-

testület köszönetét fejezte ki az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájukért.  

 

A képviselő-testület döntéséről az intézmény vezetőjét tájékoztattuk.  

 

4/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét és 

utasította a Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítésére az előterjesztés 

alapján. Utasította továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési tervezetben rögzített személyi juttatások és járulékok 

összegét az előterjesztésben rögzített módon építse be az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe.  

 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete a képviselő-testület 

2018. február 9.-i ülésére beterjesztésre kerül. A kapcsolódó személyügyi feladatokat 

elvégeztük. 

 

6/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban támogatta „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtását. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy előzetes egyeztetést folytasson le a Véncser-dűlő zártkerti ingatlanjainak megközelítését szolgáló út felújítása kapcsán. 

Utasította továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy ajánlatokat kérjen be pályázatírásra, valamint, hogy a pályázat 

előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat végezze el. Felhatalmazott a legelőnyösebb ajánlatot adó pályázatíró kiválasztására, 

vele a szerződés megkötésére, valamint a pályázat benyújtására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.  

 

Tekintettel arra, hogy nem találtunk a kiírásnak megfelelő támogatási célt, elálltunk a 

pályázat benyújtásától. 

 

13/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a közterület-használat után fizetendő díjak mértékét állapította meg 2018. február 01-től.  

 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.  

 

14/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a sajtóreferens 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, továbbá hozzájárult 

megbízási szerződése 1 évvel történő meghosszabbításához változatlan feltételekkel.  

 

A megbízási szerződés meghosszabbítása megtörtént. 

 

15/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló Együttműködési 

Megállapodást felülvizsgálta, azt változatlan formában tartja fenn.  

 

A képviselő-testület döntéséről a Nemzetiségi Önkormányzatot tájékoztattuk. 

 

16/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület támogatta Kisbér csatlakozását a betelepítést elutasító településekhez.  

A képviselő-testület és a város polgármestere sok más település vezetőivel együtt aggodalommal figyeli a Brüsszelből és a 

Soros-birodalomból érkező híreket, mely szerint Soros György bevándorlást szervező irodákat akar nyitni a magyar vidéki 

városokban, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy megerősítse vidéki hálózatát. Azt is látjuk, hogy 

Brüsszelben gőzerővel zajlik a Soros-terv végrehajtása, és egyre nő a nyomás Magyarországon, hogy álljon el a Soros- terv 

útjából, és fogadja el a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvótát. Ráadásul a betelepítések célpontjai elsősorban azok a 

tagállamok lennének, amelyek eddig nem vagy kevés migránst fogadtak be, ilyen Magyarország is. A brüsszeli tervek szerint a 

bevándorlók akár 30-as csoportokban, kiszélesített családegyesítéssel lennének betelepíthetők. Ez a terv a magyar településekre 

rendkívül veszélyes, megszűnteti a mindennapok biztonságát, veszélybe sodorja a települések jövőjét. Minket, önkormányzati 

képviselőket és polgármestert azért választottak meg, hogy a településeink érdekét képviseljük. 

Kisbér Város Önkormányzatának képviselő-testülete kimondta, hogy Kisbér csatlakozik a betelepítést elutasító településekhez. 

Kisbér nem akar sem bevándorlást szervező irodákat, sem migránsokkal teli magyar városokat. 

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk.  

 

17/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a Vásártér utcában, a volt malom előtti 

parkolóhoz a „várakozóhely személygépkocsik részére” (KRESZ 112. sz. ábra) közúti jelzőtáblát helyezze ki.  

 

A tábla kihelyezése megtörtént. 

 



18/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a forgalomszabályozásról szóló 176/2017. (VI.9.) KVÖKt. határozatának végrehajtása 

során a Perczel Mór utcában kihelyezett sebességcsökkentő küszöbök kikerülésének megakadályozása érdekében, az Ászár 

felöli küszöb mellé, mindkét irányból figyelmeztető táblák kihelyezését rendelte el, valamint a meglévő sebességcsökkentő 

küszöbök jobb minőségűre történő kicserélésére utasította a Kisbéri Városigazgatóságot. A képviselő-testület a táblák és 

küszöbök költségeit az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 

A figyelmeztető táblák kihelyezése megtörtént. A sebességcsökkentő küszöbök jobb 

minőségűre történő cseréje nem lehetséges, mert más típus jelenleg nincs 

Magyarországon forgalomban.  

19/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület elrendelte a hántai Skrihár József Művelődési Ház edzőteremként is használt helyiségének 

gumiszőnyeggel való borításának érdekében gumiszőnyeg beszerzését és beépítését. Felkérte Dr. Szinyi Károly alpolgármestert, 

hogy a volt téglagyár területén található futószalag hántai művelődési ház edzőteremként használt helyiségben 

gumiszőnyegként való hasznosítása érdekében egyeztetéseket folytasson az ingatlan tulajdonosával. Amennyiben a futószalag 

nem felel meg a fent megjelölt használati célra, úgy a képviselő-testület felhatalmazott a beérkezett ajánlatok közül a 

legkedvezőbb ajánlatot adó kiválasztására és a gumiszőnyeg megrendelésére.  

 

A gumiszőnyeget megrendeltük, lerakása is megtörtént.  

 

21/2018.(I.19.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban tekintettel a garantált bérminimum növekedésére elrendelte az Önkormányzat által 

fenntartott intézmények vezetőinek jövedelemváltoztatását.  

 

A kapcsolódó személyzeti feladatokat elvégeztük. 

A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta. 

 

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

 

A polgármester 

 
a/ Bejárást tartottasportcsarnokban, és felmérték a garanciális javításokat; 

 

b/ Részt aWAMK-ban tartott közbiztonsági fórumon; 

 

c/ Részt vetta városi disznótoros mulatságon; 

 

d/ Állampolgári eskületételt tartott; 

 

e/ Részt vett a Polgármesteri Hivatalban tartott foglalkoztatási paktum soron következő ülésén; 

 

f/ Felköszöntött egy kisbéri hölgyet 90 éves születésnapja alkalmából; 

 

g/ Sajtótájékoztatót tartott Czunyiné Dr. Bertalan Judit képviselő asszonnyal a WAMK-ban, melynek témája az elnyert TOP-os 

pályázatok voltak: 210 millió forint új kerékpárút építés, illetve a meglévő felújítása, valamint a SPAR-ral szemközti területen 

18 állásos parkoló építése. A másik nyertes pályázat egy 20 millió forintos támogatású belterületi vízelvezetéses pályázat; 

 

h/ Sajtótájékoztatót tartott Czunyiné Dr. Bertalan Judit képviselő asszonnyal a Polgármesteri hivatalban, melynek témája egy 

konzorciumi 500 millió forintos, 100 %-os intenzitású elnyerttámogatás, mely összegből Kisbérre, mint projektgazdára 122 

millió forint jut. 

 

A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 
 

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

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetet akként, hogy a lószoborra 

elkülönített 15 millió Ft-ot a pályázati alapba javasolja átcsoportosítani. 

A rendelettervezet előterjesztése jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

3. Napirendi pont :A háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a VikomTrans Kft.-t bízza meg 2018. február 1. napjától a csatornahálózatba nem 

vezetett háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási feladat ellátásával.  

A hulladék elszállításának díja 45.000 Ft /forduló + Áfa. A hulladék befogadási díja 1500 Ft /m3 + Áfa. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés fenti feltételekkel történő aláírására.  



Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ÉDV Zrt.-vel folytasson tárgyalásokat a kisbéri szennyvíztisztító telepre történő 

szennyvíz befogadás tárgyában. 

A háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet jelen beszámoló végén a 2. számú mellékletben olvasható. 
 

4. Napirendi pont :A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletének 

módosítása. 

A lakások bérleti díjai, melyet minden év elején újra szokott tárgyalni a testület,2014. március 01. napjától nem változtak. Az 

utolsó emeléstől eltelt négy évre és az az alatt végbement ingatlanpiaci változásokra való tekintettel a testület egyhangúlag úgy 

döntött, hogy 2018. március 1-től az alábbi díjakat alkalmazza. 

 

LAKÁS TÍPUSA 

2014. MÁRCIUS 01-TŐL 

HATÁLYBAN LÉVŐ 

DÍJ 

2018. MÁRCIUS 01-

TŐL JAVASOLT DÍJ 

Összkomfortos lakás nettó 535,- Ft./m
2
/hó nettó 570,- Ft./m

2
/hó 

Komfortos lakás nettó 365,- Ft./m
2
/hó nettó 390,- Ft./m

2
/hó 

Félkomfortos lakás nettó 107,- Ft./m
2
/hó nettó 120,- Ft./m

2
/hó 

Komfort nélküli lakás nettó   72,- Ft./m
2
/hó nettó   80,- Ft./m

2
/hó 

Szükséglakás nettó   34,- Ft./m
2
/hó nettó   40,- Ft./m

2
/hó 

Összkomfortos (piaci alapú bérlakás) nettó 610.- Ft/m
2
/hó nettó 650.- Ft/m

2
/hó 

 

5. Napirendi pont :Beszámoló a 2017. évi adóügyi feladatok ellátásáról. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogya 2017. évi adóügyi feladatairól szóló beszámolót az előterjesztés elfogadja, amely 

beszámoló jelen beszámoló végén a 3. számú mellékletben olvasható. 
 

6. Napirendi pont :Beruházási Terv. 

A Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes (Kisbér 1598; 1599/1 és 1071 hrsz.) vagyonkezelésére kötött szerződés 4.3. 

pontjában foglaltak értelmében Kisbér Város Önkormányzata 2016-ban elkészítette a 2 évre szóló – 2016. június 1-jétől 2018. 

május 31.-ig tartó időszakra vonatkozó – Beruházási terv javaslatát. A javaslatot az MNV Zrt. 2017. július 31-i válaszában 

fogadta el.  

A Tervben elsődlegesen az 1071 hrsz.-ú közterület zöldfelületének felújítási terve, park kialakítása szerepel. 

Amennyiben az amortizációs keretösszeg, valamint az elsődlegesen meghatározottak költségei lehetővé teszik, úgy 

másodlagosan a Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes Wellness- Fitness épületében található wellness épületrész sportcélú 

fejlesztése kerül megvalósításra. 

A Deák Ferenc utcai forgalomcsillapító megépítése, valamint a korábban az 1071. hrsz-ú közterületen megvalósított járdaépítés 

miatt a park terve is módosításra szorult. A park tervezésével megbízott tervező a módosításokat elvégezte. 

 

7. Napirendi pont :Napelemes erőmű megvalósítása. 

 

A képviselő-testület 2017. márciusi ülésén döntött arról, hogy az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. megkeresése kapcsán 

támogatja a „Pajtai-dűlőben” napelem park telepítését.  

A MVM Zrt. munkatársaival több körben egyeztettünk, ők szakértők bevonásával vizsgálták a „Pajtai-dűlő” telepítésre való 

alkalmasságát és az áprilisi testületi ülésre összeállt egy bérleti szerződés-tervezet, melyben a 0129/14 hrsz. alatti ingatlan 1,5 

ha nagyságú része került megjelölésre, mint fotovoltanikus erőműpark kiépítésére szánt terület. A bérleti szerződés megkötésre 

került, elindultak az MVM Zrt-nél a tényleges tervezési munkák.  

A szeptemberi ülésen konkrét telepítési rajzzal bemutatásra került, hogy a 0129/14 hrsz. mely részén fog a napelempark 

elhelyezkedni.  

Tekintettel arra, hogy a 0129/14 hrsz. művelési ága szántó, a telepítéshez annak végleges más célú hasznosítását kell kérni, 

mely eljárás lefolytatására a Polgármester Urat felhatalmazták. A végleges más célú hasznosítást az ingatlan 4-es minőségi 

osztályú szántó részére az eljáró hatóság nem adja ki, tekintettel arra, hogy az az átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint. 

Ezért a tervezők elkezdtek azon dolgozni, hogy hogyan tudnák úgy megoldani az erőműpark kiépítést, hogy az ne érintse a 4-es 
minőségi osztályú részeket. A benapozási szög és egyéb elhelyezési paraméterek miatt be kellett látni, hogy az nem 

kivitelezhető, hogy az ingatlan ezen részét ne érintsék. A megoldást a beruházási célterületté nyilvánítás jelentette, melyre a 

1904/2017. (XII.06.) Korm. határozatban került sor. Tovább folytak a tervezések az ingatlan rendezési terven szereplő 

felosztásához igazodó megosztásról és telepítési tervek kidolgozására. Az előkészítő munkálatok során az világossá vált, hogy 

az áprilisi ülésen megjelölt, a szeptemberi ülésen bemutatott telepítési rajzzal érintett 1,5 ha nagyságú ingatlanrészen nem 

A képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a háztartási szennyvíz begyűjtése díjának csökkentését 

kezdeményezze a térség országgyűlési képviselőjének irányába. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja az 1071 hrsz.-ú közterület, Járási Hivatal előtti zöldfelületére és park 

kialakítására vonatkozó módosított tervet. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a módosított terv engedélyezési eljárásának lefolytatására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. és a Műemlékvédelmi Hivatal irányába és felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. 



fogják tudni megvalósítani a beruházást. A megosztási változási vázrajz alapján a napelempark 2 ha 4401 m
2
 nagyságú 

telekrészt fog érinteni. A telek nagyságának változásával a korábban megkötött megállapodást és a Polgármester Úrnak adott, a 

napelempark kialakításához szükséges eljárások lefolytatására adott felhatalmazást ismételten meg kell erősíteni. 

Időközben a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI.22.) Korm. rendelet is megszületett, melyben 

szerepel a kisbéri napelemes erőmű is.  

Jelenleg a 0129/14 hrsz.  megosztása zajlik és a megosztással létrejövő 0129/15 hrsz. (leendő napelempark ingatlana) és a 

létrejövő 0129/16 hrsz. (majdani feltáró út) alatti ingatlanokra talajvédelmi terv készítése és végleges más célú hasznosításuk 

kezdeményezése.  

 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét a napelemes erőművek megvalósításához szükséges bérleti szerződés-módosítás 

aláírására, eljárások lefolytatására (többek között telekalakítási eljárás, termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó 

eljárás). 

 

8. Napirendi pont :WAMK statikai probléma. 

Az előző év végén jelezte az önkormányzat felé Géringer Istvánné intézményvezető asszony, hogy a művelődési központ 

néhány földszinti termében olyan statikai problémára utaló repedések jelentek meg, melyek aggodalomra adnak okot. Tartottak 

egy helyszíni bejárást, melynek során az az álláspont alakult ki, hogy mindenképpen indokolt egy statikai szakértő bevonása a 

probléma forrásának feltáráshoz. 

Felkeresték Besey László urat, aki a Polgármesteri Hivatal 2017-es statikai megerősítésében is a segítségünkre volt, hogy tárja 

fel a probléma okait és tegyen javaslatot az elhárítására. Ennek megfelelően a szakmérnök úr január 12-én helyszíni bejárást 

tartott, melyet követően a szakvéleményét megküldte. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elrendeli a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár épületében a 

balesetveszély elhárításához feltétlenül szükséges munkálatok haladéktalan elvégzését. 

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár építési beruházása során készült 

statikai véleményeket szerezze be, és felhatalmazza a város polgármesterét, hogy amennyiben a statikai vélemények 

szükségessé teszik, úgy az épület alatt lévő talaj vizsgálatát rendelje meg, valamint egy bővített statikai véleményt készíttessen. 

 

9. Napirendi pont :Gyepmesteri tevékenység ellátása. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) „A települési – a főváros belterületén a 

fővárosi – önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.”  E törvény által előírt feladat 

ellátására a Xantus János Állatkert Kft-vel kötöttünk szerződést a tavalyi évben. Szerződésünk alapján a Xantus János Állatkert 

Kft. havi 68.345,- Ft. + áfa vállalkozói díjért havi két bejelentés esetén jött ki és vitte el a kóbor ebeket. (A vállalkozói díj 

tartalmazta a kiszállást és annak járulékos költségeit, a befogott ebek 14 napi tartását és gazda hiányában elaltatását - azok 

mennyiségétől függetlenül.) A Kft. 2017-ben 23 db kóbor ebet fogott be és szállított el településünk utcáiról. 

A Kft. előkészítette az idei évre vonatkozó szerződés-tervezetet, melyben változatlan feltételek mellett, 71.765,- Ft. + áfa/hó 

vállalkozói díjat jelölnek meg, mely ~5%-os emelésnek felel meg. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Xantus János Állatkert Kft.-vel a gyepmesteri 

tevékenység ellátására vonatkozó szerződést 71.765,- Ft. + áfa/hó vállalkozói díjon, 2018. évre megkösse.  

 

10. Napirendi pont :Érintésvédelmi- és tűzvédelmi szabályzatok. 

Az intézményekre és lakásokra 2015-ben Morvai József által készített érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati 

jegyzőkönyvek 2018 áprilisában lejárnak. Az érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv mellé tűzvédelmi felülvizsgálati 

jegyzőkönyvet is kell készíteni. A jegyzőkönyvek elkészítésére ajánlatokat kért be a hivatal, melyre 3 ajánlat érkezett. 

Az intézmények közül az Őszi Napfény Idősek Otthona és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár saját 

hatáskörben készítteti el a jegyzőkönyveket. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az önkormányzati intézmények (kivéve Wass Albert Művelődési Központ és Városi 

Könyvtár és Őszi Napfény Idősek Otthona) érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatával és tűzvédelmi szabványossági 

felülvizsgálatával, valamint az önkormányzat által kiadott lakások érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatával és 

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a legkedvezőbb ajánlatot adó Morvai Józsefet bízza meg azzal, hogy a 

jegyzőkönyveknek a jelenlegi jegyzőkönyvek érvényességi idején belül el kell készülniük.  

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét 

a szerződés megkötésére.  

 

11. Napirendi pont :Pékház raktárbontás. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a napelemes erőművek megvalósításának állásáról szóló tájékoztatást, valamint a 

napelemes erőmű területének 24.401 m2 nagyságra történő növekedését tudomásul veszi. 



A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Pékház melletti raktár bontására a Balom Bt. ajánlatát fogadja el nettó 2.487.500 Ft 

+ áfa vállalási áron.A bontás pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetés felújítási alap terhére javasolja biztosítani. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírásár. 

 

12. Napirendi pont :Angol kerti 12 lakás fűtési rendszere. 

Az Angol kert 5. szám alatti 12 lakásban  található radiátorszelepek elromlottak, elavultak, csöpögnek. A régi szelepek helyett 

új, hőérzékelős, állítható szelepek kerülnének beszerelésre. A fűtési rendszer felújítása kapcsán Ganzler Gábor, aki az 

önkormányzati tulajdonban, illetve használatban lévő lakások fűtési rendszerének karbantartását végzi, ajánlatot küldött be.A 

lakásokban a felújítás anyagköltsége és munkadíja összesen bruttó 588.440,- Ft.  

Az ajánlat 2018. január 15-ig volt érvényes, ezért egyeztettünk Ganzler Úrral, aki azt mondta, hogy az ajánlata abban az esetben 

változik, ha az alkatrészek beszerzési árai változtak. A munkálatok a fűtési szezon után kerülnének elvégzésére.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja Ganzler Gábor bruttó 588.440,- Ft. összegű ajánlatát az Angol kert 5. szám 

alatti 12 lakás fűtési rendszerének felújítására, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés 

előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés aláírására.  

 

13. Napirendi pont :Lovas pálya. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér által rendelkezésre bocsájtott dokumentáció 

alapján vagyonkezelői hozzájárulását a kültéri lovaspálya kialakításához megadja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a 

Műemlékvédelmi Hatóság hozzájárulásának megadása, és a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér részéről vállalt 10 millió Ft 

összegű pénzügyi hozzájárulás teljesítése esetén a lovas pálya megépítését elrendeli, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi 

forrást, 20 millió Ft + Áfa összegben az MNV Zrt.-hez benyújtott támogatási kérelmét fenntartva, megelőlegezi. 

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt egy üzemeltetési szerződés előkészítésére a kialakításra kerülő lovas pálya vonatkozásában, 

melynek aláírására a képviselő-testület jóváhagyását követően kerül sor. 

 

14. Napirendi pont :Intézményvezetői pályázatok kiírása, szakértő bizottság választása. 

 

a/ Intézményvezetői pályázat – Városigazgatóság :A testület egyhangúlag úgy döntött, hogypályázatot ír ki a Kisbéri 

Városigazgatóság igazgatói tisztségének betöltésére, 5 év határozott időtartamra. 

 

b/ Intézményvezetői pályázat – WAMK :A testület egyhangúlag úgy döntött, hogypályázatot ír ki a Wass Albert Művelődési 

Központ és Városi Könyvtár igazgatói tisztségének betöltésére, 5 év határozott időtartamra 

 

c/ Szakértői bizottság :A testület egyhangúlag úgy döntött, hogya Wass Albert Művelődési Központ és Városi könyvtár 

intézményvezetői pályázatainak véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottság tagjai közé az alábbi személyeket 

választja: 

- Németh Gyula - igazgató, Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok (Ács). 

 

 

15. Napirendi pont :Egyebek. 

 

a/ Hánta, Kossuth Lajos utca tulajdon átruházása : 

A hántai Kossuth L. utcában (5388 hrsz.) épített autóbuszmegálló 2010-ben azon feltétellel kapott útépítési engedélyt a 

Nemzeti Közlekedési Hatóságtól, hogy „a közlekedési létesítmények forgalomba helyezésének megkéréséig az illetékes 

földhivatalnál az érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatainak rendezését el kell végezni, és Hatóságom felé igazolni kell 

hiteles tulajdoni lap és térkép másolattal: az országos közúti területnek „országos közút” megnevezéssel kell szerepelnie, a 

Magyar Állam tulajdonaként.” 

2015-ben forgalomba helyezési engedélyt kapott az autóbusz-megállóhelyi peron és járdakapcsolat, azonban továbbra is kérték 

az ingatlan telekkönyvi rendezését. 

 
2011 márciusában kezdtünk el tárgyalásokat folytatni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal az ingatlanátadás 

kapcsán, mely egyeztetések 2013 januárjában tették lehetővé, hogy a Kossuth L. utca megosztását megrendeljük. (Hántán a 

Kossuth L. utca 5388-as helyrajzi száma kerítéstől kerítésig ér, ezért meg kellett osztani a területet közterület-út-közterület 

részekre, mert átadni csak az útrészt, a 82116. jelű országos közutat kell.) Az elkészült vázrajzot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-

vel kellett leegyeztetni, aki hozzájárulása megadásához további adatokat, rajzokat kért, melyeket ugyan a földmérő megküldött, 

de nem fogadott el sem a közútkezelő sem a földhivatal. A földmérőt próbáltuk olyan teljesítésre bírni, melyet a hivatalok 

vártak, de nem jártunk eredménnyel.  

- Hófer Jenő - képviselő és helyi érdekeltségű civil szervezet vezetője, 

- Pásztiné Ács Edit - Kisbéri Gyöngyszem Óvoda közalkalmazottja, szakszervezeti képviselő, 

- Morvai Attila Zoltánné - Kisbéri Gyöngyszem Óvoda közalkalmazottja, Közalkalmazotti Tanács elnöke, 

- Magyar Népművelők Egyesülete - országos szakmai szervezet által delegált tag, 



Végül 2016-ban egy új földmérő lett megbízva ismételten a megosztáshoz szükséges változási várzajok elkészítésével, 

melyekre a telekalakítási engedélyt 2017. júliusában kaptuk meg, azonban a megosztással létrejövő ingatlanokat nem tudtuk 

bejegyeztetni, mert az átadásra kerülő ingatlanrész megnevezése országos közút, melyet önkormányzati tulajdonként nem 

jegyeztek be. (Korábbi információnk az volt, hogy a megosztással létrejött ingatlant kell átadnunk, mely így, ebben a formában 

lehetetlenné vált.)  

 

Időközben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megszűnt, feladatkörét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vette át, akik 

ahhoz, hogy az utat átvegyék, a megyei igazgatóságuk hozzájárulást kérték.  

A hozzájárulás birtokában mostanra jutottunk el addig, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a mellékelt térítésmentes 

tulajdonjog átruházási szerződéssel átvenné az 5388 hrsz. megosztásával létrejövő 5388/2 hrsz. alatti ingatlant, mely a Kossuth 

L. utca útrészét foglalja magában és nyilvántartási értéke bruttó 19.804.356,- Ft. 

 

A szerződéskötésre a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. torvény 32. § (1) bekezdés (az országos közutak az állam 

tulajdonában vannak), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja (az állam kizárólagos 

tulajdonába tartoznak az országos közutak és azok műtárgyai) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 108. § (az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam javára ingyenesen 

átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében) előírásai szerint kerül sor.  

A szerződés-tervezet még egyeztetés alatt áll a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, apróbb pontosításai még lehetnek. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogyelrendeli a kisbéri 5388 hrsz. alatti, Kisbér, H-Kossuth Lajos utca ingatlanának 

megosztásával létrejövő 5388/2 hrsz. alatti, országos közút megnevezésű ingatlan Magyar Állam tulajdonába történő 

térítésmentes átadását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. torvény 32. § (1) bekezdés, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

108. § alapján. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés aláírására.  

 

b/ Skrihár József Művelődési Ház házirendje és nyitva tartása : 
 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Skrihár József Művelődési Ház házirendjét. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogyelfogadja a Skrihár József Művelődési Ház nyitva tartását, amely az alábbi : 

 

Nyitva tartás: 

Kedd:   16.00-19.00 

Szerda:   17.00-19.00 

Csütörtök: 16.00-19.00 

Péntek:   16.00-20.00 

Szombat:  15.00-19.00 

 

Tűz esetén értesítendő:  

Orbán Lajos Pálné 

tel: 06/70-3457924 

 

c/ HÉSZ módosítás :hh 

Kisbér Város Településrendezési eszközeinek több önkormányzati döntéssel kiegészített sokpontos módosításának 

(munkaszáma: 15052) több körben folytatott egyeztetési eljárása a véleményezés zárószakaszába került, mely véleményt a 

KEM KH Állami Főépítészétől kell megkérni.  

 

Az egyeztetési folyamatban a véleményeltérési szakhatósági tárgyalásra 2018. 01. 22-én került sor, mely eseményre meghívást 

kaptak a korábban véleményt megfogalmazó hatóságok, szervezetek valamennyien. Többen írásban jelezték távolmaradásukat, 

illetve megküldték egyetértő véleményüket. Az ellenvéleményt megfogalmazó örökségvédelmi hatóság és az Állami Főépítész 

részt vettek a megbeszélésen, ahol a kifogásolt pontokban konszenzus alakult ki.  

 

Az Állami Főépítész és örökségvédelmi hatóság által kért változtatásokat a tervező Talent -Plan Kft (Németh Gyula vezető 

tervező irányításával) a megbeszélésen elhangzottak szerint  átvezeti a záró dokumentumon.   

 

A záróvélemény megkérésének egyik jogszabályi feltétele, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a véleményezési 

szakaszban beérkezett és az egyeztető tárgyaláson rögzített véleményeket elfogadja és a véleményezési szakaszt lezártnak 

tekintse.  
 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogyelfogadja a véleményezési szakaszban beérkezett – egyeztető tárgyalást nem érintő – 

véleményeket, az egyeztető tárgyalásra beérkezett írásos véleményeket és az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében leírtakat.  

A Képviselő-testület Kisbér Város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló (msz: 15052) tervezési folyamatban a 

véleményezési eljárási szakaszt lezártnak tekinti.  



 

d/ Tiszta Település Program – csatlakozás : 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy csatlakozik a Tiszta Település Programhoz, melynek keretében a helyben szokásos 

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

 
16. Napirendi pont :Képviselői bejelentések. 

 

Dákai József : 

- Javasolja, hogy készüljön egy koncepció a város utcáinak felújítására és azok elkészülési sorrendjére. Sinkovicz Zoltán 

polgármester válaszában elmondta, hogy már megtörtént a lakossági felhívás a javaslatokra. Azok beérkezése és 

összegzése után tér vissza a testület a koncepció összeállítására. 

- Javasolja, hogy valamit kezdeni kellene az áruház és a gimnázium közötti területtel, mert esőzések során kész tó alakul 

ki a területen. 

 

Dr. Szinyi Károly :Kérdést intézett a hivatalhoz, hogy történt e valami a Perczel Mór utca fekvőrendőrrel ellátott szakaszán. 

Dr. Dörnyei Vendel jegyző válaszában elmondta, hogy a kint lévő figyelmeztető táblák megfelelő figyelem felhívást 

szolgálnak, és még a fekvőrendőrök két oldalán figyelem felkeltő festéssel ellátott vasoszlopok lesznek kihelyezve annak 

érdekében, hogy a gépjárművek ne tapossák ki az útpadkákat.  

 

Hófer Jenő : 

- Felhívta a figyelmet arra, hogy a Petőfi utcában sürgős megoldásra várna a vízelvezetés, a kátyúzás illetve a járda 

állapota is kritikus. 

- Felhívta a figyelmet arra, hogy a Pacsirta és a Táncsics utca kereszteződésében az átereszt valaki betemette, és így a 

víz nem folyik el. 

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

kerékpárút kialakítása, szavazatszámláló bizottság tagjai). 

 
 

1. számú melléklet. 
 

 

Előterjesztés 

Kisbér Város Képviselő-testülete 

2018. február 9-i ülésére 

Tárgy: Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet és 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az azt módosító rendelkezések 

értelmében Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét 2018. január 19-i ülésén hozott határozatnak 

megfelelően a következők szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

Kisbér Város Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését érintő kérdésekkel, a 2018. január 19-i ülésén foglalkozott.  A 

központi költségvetési forrásból származó bevételek, valamint tervezhető saját bevételeink, és a költségvetési igények 

figyelembe vételével összeállításra került Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet tervezete.  

 

A Magyar Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében, a helyi önkormányzat költségvetése, az 

államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi 

költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből 

finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként 

vállalt feladatait. 

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 

 

Az önkormányzat költségvetését a helyben képződő tervévi bevételek, a költségvetési törvényben biztosított támogatások, az 

ismert kötelezettségek figyelembevételével kell összeállítani. 



Önkormányzatunk pénzügyi kereteit a rendelkezésre álló források szabják meg, melyek a központi költségvetésből származó 

támogatások, és a saját bevétek.  

 

Önkormányzatunk által ellátandó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki 

(igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető fenntartás, helyi adózás).  

 

Önkormányzatunk költségvetésének szerkezetét ellátandó feladataink, és intézményeink szerkezete határozza meg. 

Költségvetésünk a Polgármesteri Hivatal, a Gyöngyszem Óvoda, a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Őszi 

Napfény Idősek Otthona, Kisbéri Városigazgatóság, valamint az Önkormányzat (önkormányzati feladatok) költségvetéséből 

épül fel.  

 

2018. évi költségvetés rendeletünk tervezése során a különböző intézményi költségvetési igények figyelembe vételével, az 

ellátandó feladatok forrásigénye, a pénzügyi keretek számbavétele, a bevételi és kiadási előirányzatok egyeztetése során 

alakultak ki. 

 

A központi forrásokon túl egyre fontosabb szerep jut önkormányzati saját bevételeinknek, így a működési bevételeknek, bérleti 

díjak, helyi adók várható bevételeinek is.  

A költségvetési rendeletben megfogalmazott feladatok teljesíthetőségének feltétele a bevételek maradéktalan teljesülése. A 

rendelkezésre álló tartalékokat csak akkor célszerű felszabadítani, ha a bevételek teljesíthetősége biztosított. 

Kiemelt feladatként kezelendő a városunk fejlődését megalapozó, pályázattal támogatott beruházásaink finanszírozása, a 

pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása. 

 

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritását kell biztosítani, önként vállalt 

feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető. 

Jelen költségvetési rendelet tervezetünk célja, hogy anyagi lehetőségeinknek megfelelően a jogszabályi előírások és a lakosság 

elvárásainak figyelembe vételével működtessük intézményeinket, likviditásunk fenntartásával biztosítsuk a folyamatos és 

zavartalan működést, ugyanakkor biztosítsuk a további fejlesztési elképzelések megvalósítását. 

Hosszú távú céljaink között a gazdasági egyensúly további javítása, tartós egyensúlyőrzés, valamint a pályázati források 

felhasználására támaszkodó erőteljes fejlesztések megvalósítása szerepel. 

 

2018. január 1-jétől nem történik szerkezeti változás az önkormányzati intézményekben. 

 

Költségvetési rendeletünket mind a bevételek, mind pedig a kiadások tekintetében a költségvetési szemlélet szerinti tagolásban 

(bontásban) készítettük el. 

 

 

2018. évi tervezett bevételek alakulása 

 

Működési bevételeink főbb összegeit (ezer Forintban), valamint arányainak összetételét az alábbi táblázat tartalmazza. Az 1/a. 

számú mellékletben intézményenként részleteztük a működési-, valamint a finanszírozási bevételeket.  

 

Működési célú állami támogatások 995 052 58,6% 

Közhatalmi bevételek (adók) 392 700 23,1% 

Működési bevételek 310 878 18,3% 

Összes működési bevétel 1 698 630 100,0% 

 

 

Saját működési bevételünk az összes működési bevétel 41,4 %-a, ami 19,6 %-kal alacsonyabb az előző évi arányánál, ez az 

arányváltozás a támogatások emelkedése miatt, valamint a közel 530 m Ft-os térségi foglalkoztatási pályázati pénzeszköz 

biztosítása miatt alakult ki.  

Az állami támogatások részletes jogcímeit és összegeit a 19. számú mellékletben láthatják.  A központi támogatás tartalmazza a 

Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény (szociális szolgáltató központ) központi költségvetési 

támogatásának összegét is, mivel a jogszabályi előírások alapján e támogatásokat a társulás székhelye szerinti 

önkormányzatnak kell igényelni. 



2018. évtől az egyes ágazatok – eddig havonta utólag kapott és tervezett ágazati pótlékait – a Magyar Államkincstár utasítására 

– meg kell tervezni az eredeti költségvetésben mind bevételi, mind kiadási oldalon. 

A 2018. évi költségvetési törvény rendelkezik az igényelhető támogatások összegéről, mértékéről, mely önkormányzatunk 

adóerő-képességének növekedése következtében évről-évre csökken.  

 

Közhatalmi bevételek, 392.700 e Ft-os előirányzat összegén belül: 

Vagyoni típusú adóbevételként a 63.000 e Ft-os az építményadót 28.000 e Ft kommunális adót terveztünk. 

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen tervezett 328.000 e Ft-os bevétel legnagyobb részét az iparűzési adók teszik ki 

(311.000 e Ft), de e jogcímen belül kellett az önkormányzatunkat megillető gépjárműadó összegén kívül az idegenforgalmi adó, 

valamint a talajterhelési díj összegét tervezni. 

Egyéb közhatalmi bevételként a pótlékok és bírságok 2.200 e Ft összegével számoltunk.  

 

Intézményi működési bevételek 2018. évre tervezett összege, 310.878 e Ft, mely valamennyi, a feladatellátáshoz 

kapcsolódóan keletkező bevételünk összegét tartalmazza. A tervezés során számoltunk az iskolai és szociális étkeztetés 

bevételei mellett a lakbérek, a különböző bérleti díjak és közvetített szolgáltatások ellenértékével, a várható kamatbevétellel és 

a kapcsolódó ÁFA összegével, az Őszi Napfény Idősek Otthona térítési díjbevételével, valamint az ágazati pótlékokra központi 

forrásból biztosított pénzeszközzel. 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek (ezer Forintban) 

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 318 983 91,9% 

Közhatalmi bevételek (kommunális adó) 28 000 8,1% 

Összes felhalmozási bevétel 346 983 100,0% 

 

Az átvett pénzeszközök között szerepel a már megítélt, de nem folyósított támogatások összege, többek között a kerékpárút, az 

Őszi Napfény Idősek Otthona szigetelése, az ipari parkhoz megítélt támogatás még ki nem utalt része. 

 

Működési és felhalmozási bevételek összesen 2 045 613 53,0% 

Finanszírozási bevételek: 1 813 291 47,0% 

Összes bevételek, tervezett költségvetési főösszeg: 3 858 904 100,0% 

 

2018. évi tervezett kiadások 

 

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

Intézményenkénti részletezést a 1/b. számú mellékletben láthatják. 

 

Személyi juttatások 601 293 34,2% 

Munkaadókat terhelő járulékok 120 292 6,8% 

Dologi kiadások 900 338 51,3% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 750 0,4% 

Egyéb működési célú kiadások  127 051 7,2% 

Összes működési kiadás 1 756 724 100,0% 

 

 
A működési kiadások 41 %-át a személyi juttatások és járulékok teszik ki, a fennmaradó összegekből kell megvalósítani a 

működtetést, üzemeltetést.  

Ez az arány alacsonyabb az előző évinél, melynek oka a térségi foglalkoztatási pályázatra tervezett dologi kiadás összege. 

A személyi juttatások és járulékok összege 11 %-kal növekedett az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. 

A garantált bérminimum növekménye maga után vonzza a magasabb bérezésű dolgozók illetményemelését. Ahhoz, hogy a jó 

szakembereket meg tudjuk tartani és önkormányzatunk minden területen felkészült szakmai munkaerővel tudja ellátni feladatát, 

a 2018. évi bérfejlesztést átlagosan legalább 10 % mértékben meg kell valósítani. 

A Pénzügyi Bizottság az óvatosság elvét figyelembe véve javasolja, hogy a garantált bérminimum feletti bérfejlesztéseket, 
határozott időre, 2018. december 31-ig kapják meg az érintettek. 

A költségvetési törvény felhatalmazása alapján előző évben a Kisbéri Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 

illetményalapján 48.000,- Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület, melyen jelenleg nem kíván változtatni, az érintett 

dolgozók a többi önkormányzati dolgozókkal összhangban átlagosan 10 %-os bérfejlesztésben részesülnek határozott időre, 

2018. december 31-ig. 

 



Járulék költségek, a személyi juttatásokat terhelő, és az alkalmazáshoz kapcsolódó járulék kiadások várható összege 120.292 e 

Ft lesz 2018-ban, a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt e kiadási tételünk alig változott az előző évi eredeti előirányzat 

összegétől. 

A személyi juttatások és járulékok tervezett összege tartalmazza az önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafetéria 

juttatását, mely egységesen nettó 100 e Ft készpénz, polgármesteri hivatalnál a költségvetési törvényben szabályozott összeg.  

 

Dologi és egyéb folyó kiadások, tervezésének intézményenkénti részletezését az 1/b mellékletben láthatják, melyben a 

készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, kiküldetési és reklámköltségek, valamint a különféle 

befizetések és egyéb dologi kiadások összegét terveztük meg. Rendelettervezetünk szerint, az önkormányzatunk és 

intézményeink működését megalapozó, és biztosító, feltétlenül szükséges dologi kiadások összege 900.338 e Ft lesz. A 

költségvetési év során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a takarékossági intézkedések betartására és betartatására (fűtés, 

világítás, stb.). A dologi kiadási előirányzatok minden intézményünk tekintetében alacsonyak. Az összegek tovább már nem, 

vagy csak átszervezéssel, intézmény-átalakítással csökkenthetők, megtakarításokat e kiadások esetében nehéz lesz elérni.  

 

Ellátottak pénzbeli juttatása; 7.750 e Ft-os előirányzat fedezetet nyújt a különböző rendszeres és rendkívüli szociális 

ellátások finanszírozására, mely az előző évi eredeti előirányzatánál 10 %-kal magasabb.  

 

Egyéb működési célú 127.050 e Ft-os kiadási előirányzat, fedezetet nyújt az államháztartáson belüli és kívüli működési célú 

támogatások folyósítására. 

 Az előirányzat összegén belül a következő kiadások kerültek tervezésre: 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: e jogcímen belül terveztük meg a KTKT által fenntartott 

intézmény működtetéséhez igényelt költségvetési támogatás KTKT részére történő átadását, Orvosi,- fogorvosi ügyeletekre 

fordított kiadások, valamint a vizi-társulásnak átadott pénzeszköz. 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:  a jogcímen tervezett előirányzat a társadalmi, sport és egyéb 

szervezetek támogatására nyújt fedezetet 2018. évi költségvetésünkben. 

 

Felhalmozási célú tervezett kiadásaink  (ezer Forintban) 

 

Beruházások 1 037 452 78,1% 

Felújítások 288 894 21,7% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 0,2% 

Összes felhalmozási kiadás 1 328 346 100,0% 

 

A 2018. évre tervezett beruházások részletes listáját a 3/a. melléklet, a felújítások részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza. 

Felsorolásra került az intézmények által benyújtott felhalmozási célú igény, a 2017. évben képviselő-testületi döntések szerinti 

kötelezettségek, az elnyert pályázatok kiadásai. 

 

Az előző évi költségvetési rendeletünkhöz hasonlóan az alábbi alapok kerültek tervezésre, melyek az év során meghozott 

döntések fedezetéül szolgálhatnak.   

 

 Beruházási alap: 28.000 e Ft 

 Pályázati alap: 28.000 e Ft 

 Felújítási alap: 30.000 e Ft 

 Út- és járdafelújítások: 50.800 e Ft 

 

Felhalmozási kiadásaink megvalósítása csak a 2017. évben lekötött betét feloldásával lehetséges, a felhalmozási negatív 

eredménye miatt.  

 

Működési és felhalmozási kiadások összesen 3 085 070 79,9% 

Finanszírozási kiadások 773 834 20,1% 

Összes kiadások tervezett költségvetési főösszeg: 3 858 904 100,0% 

 

 

2018. évi költségvetésünk összeállítása során 19.200 e Ft tartalékkal számoltunk. Kötelező tartalék mértéke, a költségvetési 

főösszeg minimum 0,5 %-a, önkormányzatunk ezzel a mértékkel tervezett az előzetes számítások szerint, mely a 2017. évi 

beszámoló elfogadását követően változhat. 

 

 

2018. évi költségvetési rendeletünk összeállítása során forráshiánnyal nem számoltunk. A működési mérleg többlet bevételei a 

felhalmozási hiányt finanszírozzák, így összességében költségvetésünk egyensúlyos.  

2018. évben törekedni kell a tervezett bevételek beszedésével a biztonságos gazdálkodáshoz szükséges forrásteremtésre, a 

kiadások tekintetében a pedig a takarékos, előirányzatokat figyelembe vevő gazdálkodásra.  



 

 

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének előkészítése során intézményeink és a Polgármesteri Hivatal igényelt kiadásait és 

tervezett bevételeit több alkalommal egyeztettük és felülvizsgáltuk. E minden részletre kiterjedő egyeztetés során értük el, hogy 

költségvetésünket hiány nélkül lesz elfogadható.  

 

 

2018. évi költségvetési rendelet-tervezetünk engedélyezett álláshelyek számát tartalmazó 11. számú melléklet a Képviselő-

testület által hozott döntésnek megfelelően tartalmazza az álláshelyek számát.  

A Polgármesteri Hivatal létszáma január 1-jétől 1 fővel nő, de 2018. július 1-étől 1 fővel csökken.  A Városigazgatóság által 

üzemeltett konyhán, a több éve közfoglalkoztatottként dolgozó felvételre kerül 2018. március 1-jétől. 

A nyári időszakra 2018. április 1-től 2018. október 31-ig a Makett parkba felvételre kerülne két fő, akikkel a folyamatos nyitva 

tartás megoldottá válik, mely létszámnövekedés a bevételre is hatással lesz. 

 

Továbbra is részt vesz önkormányzatunk a közfoglalkoztatási programban, melynek pontos létszámadatai a pályázatok 

elfogadását követően válnak ismertté. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. évi költségvetés rendelet-tervezet előterjesztését szíveskedjenek megvitatni, s 

ezt követően a rendeletet elfogadni.  

 

Kisbér, 2018. február 1. 

 Sinkovicz Zoltán sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet. 
 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

/2018. (II.9.) önkormányzati rendelete 
a háztartási szennyvíz begyűjtéséről 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.Általános rendelkezések 
 

1.§ (1) Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint a közüzemi 
csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére 
közszolgáltatást szervez a településen.  
(2) A közszolgáltató megnevezése: VikomTrans Kft.(a továbbiakban: közszolgáltató), aki az (1) bekezdésben 
meghatározott közszolgáltatást folyamatosan biztosítja a település teljes közigazgatási területén. Az ártalmatlanítás 
céljából történő átadás helye: szentgyörgypusztaiszennyvíztelep.  
(3) A település területén az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező a közüzemi csatornahálózatba vagy a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi 
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz közszolgáltatónak történő átadásáról az e 
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 
 

2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 

2.§ Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán az 1. § (3) bekezdésben meghatározott módon keletkező háztartási 
szennyvizet az 1. § (2) bekezdés szerinti közszolgáltatónak átadni, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 

 
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje,a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 
3.§ (1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a 4. §- ban meghatározott 
közszolgáltatási szerződés hozza létre. 
 (2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost felhívás közzététele útján 
tájékoztatja. 
 

4. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésegyes tartalmi elemei 



 
4.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között 
létrejövő szerződés határozza meg.  

(2)A szerződésben meg kell jelölni: 
a) a közszolgáltatót és az ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét amennyiben az 
ingatlant a tulajdonoson kívül más személy használja, a használó nevét, lakcímét és a használat időtartamát, 
b) a szolgáltatással érintett ingatlan címét, 
c) a közszolgáltatás igénybevételének napját, 
d) a teljesítés helyét, 
e) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit, 
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét, 
g) a szerződésmódosításának, felmondásának a feltételeit, és  
h) az irányadó jogszabályok meghatározását. 
 

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

5.§(1) A háztartási szennyvíz elszállításának megrendelése személyesen, vagy telefonon a közszolgáltató 
ügyfélszolgálatántörténik. A megrendeléseket a közszolgáltató azok sorrendjében, egy héten belül köteles teljesíteni. 
(2) A közszolgáltató a megrendelésekről munkautalványt illetve számlát állít ki, melyet a munka elvégzését követően a 
megrendelővel igazoltat. 
(3) A munkautalványon fel kell tüntetni: 

a) megrendelő nevét, lakcímét, 
b) az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét, 
c) a szállítás dátumát, 
d) a szállítást végző gépjármű rendszámát, 
e) a gépjármű vezetőjének aláírását, és 
f) a megrendelő aláírását. 

 
6. A közszolgáltatási díj 

 
6.§ (1) A díj megfizetésére az ingatlantulajdonos köteles, aki a díjat közvetlenül a közszolgáltató felé minden egyes 
ürítést követően haladéktalanul, de legkésőbb kettő napon belül köteles megfizetni. A megfizetés a közszolgáltató 
bankszámlájára történő utalással, vagy postai csekken történik 
(2) A díj mértéke 2018. 02. 01. – 2018.12.31. között: 
 

45.000 Ft/forduló + ÁFA és 1.500 Ft /m
3
+ ÁFA. 

 
 

7. Üdülőingatlanokra, időlegesen használt és az időlegesen nem használt ingatlanokra vonatkozó közös 
szabályok 

 
7. § (1) Az üdülőingatlanok, illetve az időlegesen használt és az időlegesen nem használt ingatlanok tulajdonosai az 
ingatlanban történő tartózkodásuk során keletkező 1 § szerinti szennyvíz közszolgáltatónak történő átadásáról e rendelet 
előírásai szerint kötelesek gondoskodni.  
 

8. Záró rendelkezések 
 

8. §(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 21/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet. 
 
Kisbér, 2018. február 9. 
 
    Sinkovicz Zoltán      Dr. Dörnyei Vendel  
  polgármester    jegyző 
Kihirdetés napja:  
2018. február 9. 

Dr. Dörnyei Vendel 
jegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. számú melléklet. 
 
 

Beszámoló Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi adóügyi feladatainak teljesítéséről és az 

adóigazgatási feladatokról 
 

Tisztelt Képviselő –testület! 
 
A beszámoló tájékoztatást ad Kisbér Város Önkormányzat adóhatóságának a 2017. évi adóügyi feladatainak teljesítéséről, 

melynek számszerű adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Adónem 2017. évi eredeti 

költségvetési terv 

(E Ft) 

Költségvetési bevétel  

(E Ft) 

Teljesítés (%) 
 

Építményadó 62 000                  67 442 108,8 

Magánsz.komm.adója 28 000                  28 794 103,5 

Iparűzési adó            311 000                321 522 103,4 

Gépjárműadó              14 500                 15 358  105,9 

Talajterhelési díj                1 000                   1 668  166,8 

Idegenforg.adó                1 500                   1 706   113,7 

Pólék, bírság                2 000                          847   42,4 

Összesen:           420 000               437 337 104,2 

 
Építményadó: 
2017. évre adómérték emelés nem történt. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről értesítés 

formájában történt. 

Az adóalanyok száma 167 db. 

Magánszemélyek kommunális adója: 
2017. évre adómérték emelést nem hajtottunk végre. Az adómérték 14.000 Ft/év. Az adóalanyok tájékoztatása az éves 

adófizetési kötelezettségükről értesítés formájában történt. 

Az adózók száma 2083 db. Adóalanyok felderítése, illetve tisztázása folyamatos. 

Iparűzési adó: 
Az adómérték 2%. Az adótétel száma 652 db. A beérkezett bevallások feldolgozása megtörtént, a hiányzó bevallások 

pótlására történő felszólítás az adóévben folyamatos. 

Gépjárműadó: 
2017. évben 1953 db az adótétel. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről a jogszabályi 

előírásnak megfelelően határozat formájában történt. 

Az év folyamán a gépjármű állomány havi változásának feldolgozása folyamatosan megtörtént. 

Talajterhelési díj: 
2017. évben beérkezett bevallások száma 57 db. A talajterhelési díj mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi 

LXXXIX tv. -en alapul, mértéke 2017. év-re vonatkozóan 1.800,- Ft/m3.  

 

Idegenforgalmi adó(tartózkodás után): 
Mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft/fő/éj 2017. évben. Adóalany tételszám 4 db. Az adóalanyok 

bevallási kötelezettségüket jellemzően határidőben teljesítik.  Az adónem aránya az összes adóbevételhez képest csekély.  

 

A 2017. évi adóigazgatási feladatok során összesen 8.882 db folyó évi adót megállapító határozat, fizetési meghagyás és 

értesítés került kiadásra. 47 db méltányossági kérelmet bíráltunk el. E mellett folyamatos az adóigazolások kiadása, adó-

és értékbizonyítványok, vagyoni bizonyítványok kiállítása. Az adók módjára behajtandó köztartozások száma és 

összetétele továbbra is nagy terhet ró az adóhatóságra. 
 

Az adóbevételek teljesülése érdekében az adóhatóság 652 db fizetési felszólítást küldött ki, 49 db munkabér letiltás került 

foganatosításra, 27 db vállalkozó terhére lett hatósági átutalási megbízás benyújtva. 

 



Összességében megállapítható, hogy 2017. évben az adóbevételek jól teljesültek. A többlet-bevétel a sikeres adóhatósági 

eljárásoknak köszönhető. 

 

Az önkormányzati adóhatóságnak 2018. évben is fokozott figyelmet kell fordítania az adóhátralékok behajtására, illetve 

az adóalanyok felderítésére. 
 

4. számú melléklet. 
 

 

HÁZIREND 
 

Skrihár József Művelődési Ház 

2879 Hánta, Kossuth u 

 

Az intézményben való tartózkodás során betartandó előírások: 

 
- A Skrihár József Művelődési Ház Kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár felügyelete alapján 

működik.  

- Az intézményt a hivatalos nyitva tartási időben minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait a házirend feltételeinek 

kötelező betartásával veheti igénybe.  

- 14 év alatti kiskorúak – felnőtt felügyelet nélkül- este 19.00 óráig tartózkodhatnak az intézményben. 

- Az intézmény területén minden látogatónak- a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően- kulturált magatartást 

kell tanúsítania, kötelesek az intézmény rendjére és tisztaságára vigyázni, a Házirendet, a munka- és tűzvédelmi, 

egészségvédelmi, higiénés, balesetelhárítási szabályokat betartani. 

- A szakköri csoportok tagjai csak a csoport vezetőjének jelenlétében vehetik használatba a számukra kijelölt termeket és 

kötelesek ugyanolyan állapotban átadni, ahogy átvették. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai 

tartózkodhatnak. 

- A foglalkozások, próbák nem zavarhatják más foglalkozások tevékenységét ill. az intézményben folyó munkát. 

- A foglalkozásvezetőknek, illetve az intézmény dolgozóinak kötelességük távozáskor az általuk használt berendezéseket 

kikapcsolni, a helyiségeket bezárni. 

- Minden foglalkozás vezetője felelős az általa irányított csoport tagjainak testi-lelki épségéért. 

- Dohányozni az egész épületben és bejáratának 5 méteres körzetében TILOS.  

- Az intézményben alkoholt fogyasztani az engedélyezett rendezvények kivételével tilos.  

- A helyiségekben, a színpadon nyílt láng használata, tűzveszély és egyéb anyag használata, tárolása tilos! 

- Az intézmény által használt audiovizuális eszközök és egyéb berendezések csak az arra felhatalmazott személy 

felügyelete mellett használhatók. 

- Az intézmény személyes tárgyakért, értékekért (pl. pénz, telefon, ékszer, ruházat…) anyagi felelősséget nem vállal. 

- Az intézmény épületét vagy tulajdonát rongálókat kártérítési kötelezettség terheli. Az intézményi tulajdon védelme 

minden látogató kötelessége. A felszerelés és a bútorzat rongálása tilos!  

- A művelődési ház hivatalos nyitva tartási rendjét- belső utasításban- az igazgató határozza meg, melyet a helyben 

szokásos módon jól látható helyen ki kell függeszteni. 

- A látogatók, rendezők és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni! 

- A rendezvények végén mindenki köteles elhagyni a helyiségeket! 

- Aki a Házirend ellen vét, ideiglenesen eltiltható a művelődési ház látogatásáról. 

 

Gondnok és elsősegélynyújtással megbízott személy: Orbánné Lajos Pálné Tel:06-70-3457924 

 

Kisbér, 2018. február 6. 

 

                  Géringer Istvánné 

          igazgató 


