
Beszámoló a 2018. január 19.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette két képviselő 

(Andrási Tamás, 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. 

 

302/2016.(XI.18.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban előterjesztés szerint elfogadta Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi munkatervét.  

 

A munkatervben elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

230/2017.(IX.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület az Önkormányzatnál felmerülő földmérői feladatok ellátásával Zsugya Lórántot bízta meg 

az ajánlatában szereplő díjtételek mellett. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a feladatellátáshoz szükséges szerződés 

előkészítésére és felhatalmazott a szerződés aláírására.  

 

A szerződés aláírása megtörtént.  

 

258/2017.(X.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a makett-parkhoz érkező látogatók fogadásának biztosítása érdekében a Kisbér, 854/1 

hrsz-ú ingatlan (GAMMA ABC melletti terület) érintett részének térkövezését rendelte el a Városigazgatóság által készített 

ajánlatnak megfelelően, összesen 1.210.000 Ft-os bruttó bekerülési költséggel, melyet az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetése út- és járdafelújítási keretének terhére biztosított. Utasította a Városigazgatóságot a munkálatok haladéktalan 

megkezdésére.  

A Kisbéri Városigazgatóság a térkövezést elvégezte. 

 

279/2017.(XI.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban az Őszi Napfény Idősek Otthona által üzemeltetett főzőkonyha nyersanyagnormáját, 

valamint térítési díjait 2018. január 1-jétől az alábbiak szerint határozta meg. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 

gondozottak intézményi térítési díjainak változását, annak megállapítását, rendeletbe történő beépítését a 2018. februári ülésére 

terjessze elő. A külsős (vendégétkezők) rezsidíjjal növelt ebéd térítési díját bruttó 700,- Ft/adagban határozta meg.  

 

A képviselő-testület 2018. január 19.-i ülésére beterjesztésre került az egyes szociális 

és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása a térítési díjak módosítására vonatkozóan. 

 

280/2017.(XI.10.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a 2018. évi Start közmunka programban a „Szigeten” (1090 hrsz.) közpark kialakítását 

kívánta megpályázni a Kisbéri Városigazgatóság elképzeléseinek megfelelően. 

 

A pályázat benyújtásra került, a miniszteri döntést február második felében várható.  

 

288/2017.(XI.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban az AvEnGarde Vívó Sport Egyesület 240.000 Ft összeg erejéig támogatást biztosított 

akként, hogy a 2017-es évben 87.500 Ft, míg a 2018-as évben 152.500 Ft kerül az Egyesület részére kifizetésre. A képviselő-

testület engedélyezte továbbá, hogy a tavalyi évi támogatás összegéből 87.500 Ft a 2016-os év vonatkozásában, míg 152.500 Ft 

a 2017-es év vonatkozásában kerüljön elszámolásra.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

296/2017.(XI.10.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az átmeneti szállás 

kialakításának és finanszírozásának feltételeit. Az átmeneti szállás helyszíneként az Őszi Napfény Idősek Otthonát jelölte meg, 

melynek igénybevételét rendkívüli élethelyzet kialakulása, rendkívüli esemény bekövetkezése esetén magánszemélyek részére 

teszi lehetővé.  

Az átmeneti szállás kialakításának sem infrastrukturális, sem személyi feltételei nem 

adottak. 

 

301/2017.(XI.30.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a 2017. november 30.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 



Az elfogadott napirend megtárgyalásra került.  

 

302/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2017. december 8.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

303/2017.(XII.8.) 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 döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

305/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület kezdeményezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél 30 km/h-s sebességkorlátozó tábla 

kihelyezését a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája 

Vásártér utca felöli bejáratához. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél kezdeményeztük a táblakihelyezést.  

 

310/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztetéseket folytasson a település 

hóeltakarítási munkálatainak elvégzése érdekében Mrázik Géza egyéni vállalkozóval, valamint helyi vállalkozókkal.  

 

Mrázik Géza vállalta a teljes település hóeltakarítási munkálatainak elvégzését. 

Határozatlan idejű szerződése szerint óradíjban történik a munkavégzés elszámolása. 

 

312/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban hozzájárult ahhoz, hogy a Tatabányai SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája az iskola udvarán álló projekttáblát iskolai markentig célra hasznosítsa azzal, hogy a szakközépiskola igény 

esetén köteles a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskolával is együttműködni és a táblát 

közösen használni, továbbá köteles a táblát rendszeresen karbantartani és a használat felhagyása után azt eltávolítani.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

260/2017.(X.13.), 314/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület megbízta a Sourcing Hungary Kft.-t a villamosenergia-beszerzésével Kisbér Város 

Önkormányzata, illetve Kisbér Város Önkormányzata intézményei vonatkozásában. A vállalkozói díj megtakarítási alapon 

kerül meghatározásra, a megtakarítás 18%-os mértékével. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a megbízási szerződés 

előkészítésére és felhatalmazott annak aláírására.  

A képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat intézményei és a közvilágítás vonatkozásában az MVM 

Partner Zrt. ajánlatát fogadta el a 2018. január 1. – 2018. december 31.-ig terjedő időszakra. Felhatalmazott a szerződések 

aláírására. 

A Sourcing Hungary Kft. nem fogadta el a 18%-os díjmértéket, így a Polgármesteri 

Hivatal lebonyolította az ajánlatkéréseket és a képviselő-testület döntésre alapján a 

szerződések aláírása megtörtént.  

 

316/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban hozzájárult Nyári Zoltán székhelyhasználati engedélyének megadásához a 2870 Kisbér, 

Deák F. u. 71. szám alatti ingatlan vonatkozásában.  

 

A képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztattuk. 

 

318/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban hozzájárult, hogy az általa megítélt támogatást a Kisbéri Római Katolikus Plébánia a 

Hántai Páduai Szent Antal Római Katolikus Templom belső felújítására (padok készítése, illetve felújítása) fordítsa.  

 

A képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztattuk. 

 

321/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a kisbéri 1090 hrsz.-on kialakításra kerülő park megközelíthetőségét biztosító híd építésére 

2 millió Ft-ot különített el az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében. 

 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.  

 

 



 

A testület a fenti jelentéstegyhangúlag elfogadta. 

 

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

 

A polgármester 

 

a/ Részt vett december hónapban az Adventi gyertyagyújtási ünnepségeken;  

 

b/ Részt vett a művelődési központban tartott Városi Karácsony ünnepségén; 

 

c/ Részt vett a Deák Ferenc utca és a Deák Fernc - Desseő Gyula csomópont ünnepélyes átadásán; 

 

d/ Részt vett a Hántai Skrihár József Művelődési Ház ünnepélyes átadásán; 

 

e/ Részt vett a megyeházán a nyertes pályázatokról tartott sajtótájékoztatón, amelyekben Kisbér városa 3 nyertes pályázatban 

érintett : 

- 210 millió (100 % intenzitású) forint : kerékpárút építése a városközpont és a Battyány pusztai ipari park között, 

kialakításra kerül a SPÁR áruházzal szemben lévő murvás területen egy 18 állásos térköves parkoló, felújításra kerül, 

illetve új burkolatot kap a városközpontot a településhatárral (piac) összekötő, meglévő kerékpárút. 

- 20 millió forint : belterületi vízelvezetés. 

 

f/ Részt vett a Perczel Mór Hagyományőrző Egyesület szervezésében, a Doni áttörés emlékére tartott ünnepségen, ahol a város 

nevében koszorút helyezett el; 

 

A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 
 

2. Napirendi pont :A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet. 

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében az Archikon Bt Tétényi Éva építész vezetésével 

megbízást kapott a város településképi dokumentumainak elkészítésére – és a megbízás ideje alatt -  a főépítészi feladatok 

ellátására.  

A dokumentumok elkészültek, a munka során a jogszabályban előírt előzetes és véleményező lakossági fórumokat 

megtartottuk, a lakosság részére kiküldött kérdőívek kitöltött példányait kiértékeltük, az adatszolgáltató hírközlési, 

örökségvédelmi és természetvédelmi szervezetektől az adatokat megkaptuk, majd a kész dokumentumokat véleményezésre 

megküldtük az adatszolgáltatóknak, valamint az Arculati Kézikönyv tervezetét a KEM Építész Kamarának, a Telekülésképi 

Rendelet tervezetét  a Megyei Állami Főépítésznek.  

A véleményezési eljárásban a  Településképi rendelettel kapcsolatban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól, a Hirközlési 

Hatóságtól és a KEM Állami Főépítésztől  megkaptuk az előírt 21 napos  határidőben  a választ.  

A Településképi rendelet elfogadása előtt a döntéshozó Képviselő-testületnek át kell tekintenie a véleményekben foglalt 

észrevételeket, javaslatokat, továbbá dönteni kell arról, hogy a végleges dokumentumban szerepeltetni kívánja-e a javaslatokat, 

módosítja-e a véleményezésre előkészített tervezetet. 

 

A testület egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta : 

- Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elkészült Településképi Rendelet tervezet  véleményezési 

eljárásában kapott vélemények szerint a véglegesítéséhez befogadja a megfontolásra javasolt -  az előterjesztésben -  1-

5. pontokban foglalt javaslatokat, kéri a rendelet kiegészítését, pontosítását a javaslatok szerint.  A Képviselő-testület a 

Településképi rendelet készítési folyamatában a véleményezési eljárást lezárja. 

 

- Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi rendelet-tervezet 1. melléklete 15. pontjában 

szereplő, Kisbér, Széchenyi u. 1/c sz. 1610/2 hrsz alatti lakóépületet a továbbiakban nem javasolja helyi építészeti 

értékként nyilvántartásban tartani, azt a rendelet-tervezet 1. mellékletéből törli. 

 

- Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági, Műszaki és Jogi Bizottság javaslatát elfogadja és a 

rendelet-tervezet 12. §-ában a fák telepítésére vonatkozó minimális ültetési távolságot 5-5 m-ben állapítja meg a 

telekhatártól és az épülettől egyaránt.  

 

- A véleményező szervezetek javaslatai és a bizottsági javaslat alapjánátdolgozott rendelet-tervezetet Kisbér Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

 

3. Napirendi pont :A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló, többször módosított 8/2011.(IIII.29.) sz. 

rendeletét a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi szempontból vizsgálta, mely vizsgálatot követően törvényességi 

felhívással élt önkormányzatunk felé.A felhívásban részletezte azokat a rendelkezéseket, amelyek a hatályos jogszabályi 

környezettel nincsenek összhangban. A felhívás határidővel az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és a megnevezett részek 



átdolgozásátírta elő. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2011.(IIII.29.) Önkormányzati rendeletnek a 

módosításait a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítése érdekében elfogadja.  

 

4. Napirendi pont :Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása.  

A testület egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítását, amely jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

5. Napirendi pont :Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság 2017. évi munkájáról. 

A testület egyhangúlagelfogadta a Kisbéri Városigazgatóság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, amely jelen beszámoló 

végén a 2. számú mellékletben olvasható. 

A képviselő-testület egyben köszönetét fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájukért. 

 

6. Napirendi pont :Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tervezete. 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 

- Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kisbér Város Önkormányzata 2018, évi költségvetési 

rendelettervezetét és utasítja a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 

előkészítésére az előterjesztés alapján. 

- Utasítja 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. 

 

A részletes előterjesztés – terjedelme miatt – jelen beszámoló végén a 3. számú mellékletben olvasható. 

 

7. Napirendi pont :Településképi Arculati Kézikönyv. 

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében az Archikon Bt Tétényi Éva építész vezetésével 

megbízást kapott a város településképi dokumentumainak elkészítésére – és a megbízás ideje alatt - a főépítészi feladatok 

ellátására.  

 

A dokumentumok elkészültek, a munka során a jogszabályban előírt előzetes és véleményező lakossági fórumokat 

megtartottuk, a lakosság részére kiküldött kérdőívek kitöltött példányait kiértékeltük, az adatszolgáltató hírközlési, 

örökségvédelmi és természetvédelmi szervezetektől az adatokat megkaptuk, majd a kész dokumentumokat véleményezésre 

megküldtük az adatszolgáltatóknak, valamint az Arculati Kézikönyv tervezetét a KEM Építész Kamarának, a Településképi 

Rendelet tervezetét a Megyei Állami Főépítésznek.  

 

A véleményezési eljárásban az Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól és a KEM 

Építész Kamarától kaptuk meg az előírt 21 napos határidőn a választ. Az arculati kézikönyv elfogadása előtt a döntéshozó 

Képviselő-testületnek át kell tekintenie a véleményekben foglalt észrevételeket, javaslatokat, továbbá dönteni kell arról, hogy a 

végleges dokumentumban szerepeltetni kívánja-e a befogadott javaslatokat, módosítja-e a véleményezésre előkészített 

tervezetet.  

Befogadásra megfontolandók a  következő javaslatok:  

1. a természetvédelmi szervezet által javasolt tájba illesztési feltételeket egy általános megfogalmazásban szerepeltessük 

mind a kézikönyv, mind a rendelet megfelelő részében (az adatszolgáltatásban kapott megnevezések, lehatárolások 

alkalmazásával); 

2. A KEM Építész Kamara véleményében jelzett névelírás javításra kerül; 

3. A régészeti adatszolgáltatás szerint kiegészíthető az örökség bemutató fejezet; 

4. A településszerkezeti tervvel összhangban megállapított különböző karakterű területek lehatárolását ellenőrizni 

érdemes, hogy egyértelműen meghatározható legyen a karakter és övezet összefüggés; (a külön térkép használata 

helyett a településszerkezeti tervet a mindenkori HÉSZ és Településképi rendelet együttes hatósági használata 

egyszerűsítése érdekében választottuk.) 

5. A kertvárosi övezetben lévő manzard-tetős beépítésű település rész a kertvárosi karakterben is értelmezhető;  

6. az új építésű, kortárs épületek, mint jó példák bemutatására helyi példákra várjuk a javaslatokat, illetve ugyanez 

érvényes a szép részletekre is (épületrészletek, kerítések, kertrészek) 

 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 

- Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyve egyeztetési eljárásában 

beérkezett javaslatokat, észrevételeket áttekintette, az egyeztetési eljárást lezárja.  

- Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elkészült Településképi Arculati Kézikönyv tervezet 

véleményezési eljárásában kapott vélemények szerint, az előterjesztésben megfontolásra javasolt 2-3-4-és 6. pontokban 

foglalt kiegészítéssel, pontosítással a Kézikönyvet véglegesítésre elfogadja.  
 

8. Napirendi pont :Pályázat – zártkerti ingatlanok. 

 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 



- támogatja „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtását, 

- utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy előzetes egyeztetést folytasson le a Véncser-dűlő zártkerti ingatlanjainak 

megközelítését szolgáló út felújítása kapcsán, 

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

előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat végezze el. 

- felhatalmazza a város polgármesterét a legelőnyösebb ajánlatot adó pályázatíró kiválasztására, vele a szerződés 

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

A pályázat részletei jelen beszámoló végén a 4. számú mellékletben olvasható. 

 

9. Napirendi pont :Kossuth Lajos utcai parkoló. 

A képviselő-testület a 218/2017. (IX.8.) KVÖKt. határozatában döntött arról, hogy a Kossuth L. utca páratlan oldalán a 21- 27. 

házszámok előtt (Lassy Állateledel, Geo Pc Kft., Kamilla Virág és Ajándékbolt, Bakony Étterem, Rédei Vetőmag – Gazdabolt) 

időkorlátos parkolást vezet be. A döntésnek megfelelő kitáblázás a decemberi testületi ülésig nem valósult meg, ezért 

megerősítették szándékukat az időkorlátos parkolás bevezetésére.  

 

Az időkorlátos parkolást jelző tábla azért nem került kihelyezésre, mert a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom 

Megyei Igazgatósága a szeptemberi döntést véleményezte és kérte, hogy úttervezésre jogosult szaktervezővel terveztessük meg 

a parkoló kiosztásokat, valamint a parkolók forgalmi rendjét és az elkészült tervet 3 példányban nyújtsuk be jóváhagyásra. 

Tájékoztatást adtak arról, hogy a parkolók szabályozott kialakítása után lehetséges az időkorlát bevezetése. 

 

Ezen észrevétel alapján három tervezőcégtől kérünk be ajánlatot, ajánlatuk nettó 490.000,- Ft. és 850.000,- Ft. között volt, 

eltérő műszaki tartalommal.  

Annak érdekében, hogy az ajánlatok összehasonlíthatók legyenek, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom 

Megyei Igazgatósága osztályvezetőjének segítségét kértük abban, hogy jelölje meg, mely munkarészeket tartalmazó ajánlat 

felel meg az általuk elvártaknak.  

Visszajelzésük alapján a beékezett ajánlatok pontosítását kértük, az így kapott ajánlatok nettó 420.000,- Ft. és 530.000,- Ft. 

közöttiek lettek.  

 

A mai napon egy bejárás keretében a helyszínen egyeztetve lett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei 

Igazgatóságának munkatársaival, mely egyeztetés eredményeként egy helyszínrajzot kell benyújtanunk a parkolókról, melyen 

jelölni kell a parkoló kiosztásokat és annak jóváhagyása után történhet meg a parkolók felfestése. Amint a felfestés elkészül, 

kihelyezésre kerülhet a parkoló jelzésére használt közlekedési tábla, mely alján kiegészítő táblaként kell elhelyezni a javasolt 

parkolási rendet jelölő táblát és az időkorlátos parkolásra vonatkozó kiegészítő táblát. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér, Kossuth L. utca 21-27. szám előtti parkolóként használt területen az 

időkorlátos parkolás bevezetéséhez szükséges eljárások lefolytatására felhatalmazza a város polgármesterét.  

 

10. Napirendi pont :Kossuth Lajos utcai járdafelújítás. 

Önkormányzatunk több ízben nyújtott már be pályázatot a Kisbér, Kossuth Lajos utcai járda felújítására. Legutóbb a 101/2017. 

(IV.21.) KVÖKt. határozatban döntöttek arról, hogy az „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” 

című pályázati felhívásra támogatási igényt nyújtanak be. A járdafelújításra Mogyorósi László tervező készített tervezői 

költségvetést, mely alapján bruttó 24.594.464,- Ft-ba kerül a beruházás. A pályázat 65 %-os támogatási intenzitású, a 

9.594.464,- Ft. önerő biztosítását a fenti és a 158/2017. (V.12.) KVÖKt. határozatban vállalták a 2017. évi költségvetés út- és 

járdafelújítás sora terhére.   

Az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 

2068/2017. (XII.28.) Korm. határozat alapján 15.000.000,- Ft. támogatásban részesültünk. A megítélt támogatást 2018. 

december 31-ig kell felhasználnunk, a felhasználás felételeit a pályázati kiírás, a pályázat és a támogatói okirat fogja 

tartalmazni.  

A pályázat alapján 1.106 méter hosszban a meglévő járda elbontásra kerül és egy 2 m széles, összesen 2.212 m
2
 alapterületű, 

betonburkolóköves járda fog készülni. A járda homokágyazatba lesz fektetve, parkettakötésben lerakva, Beton-Viacolor Korzó 

típusú, 10x20x4 cm méretű, őszi lomb színezetű idomkővel és szegélykővel. 316méter hosszban az új burkolat alatt 125 mm 

átmérőjű csapadékvíz elvezető csatorna kerül kialakításra az érintett ingatlanok csapadékvizének elvezetése érdekében. A 

beruházás hatósági engedély beszerzése nélkül végezhető. 

Annak érdekében, hogy a járdafelújítást minél előbb meg lehessen kezdeni, az önerővállalástmeg kell erősíteni. 

Az elmúlt időszak közbeszerzéseit lefolytató cég tájékoztatása szerint a beruházás nem közbeszerzés köteles. 

 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 

- köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának az „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” 

című pályázati felhívásra megítélt 15.000.000,- Ft. összegű támogatásért, melyet a Kisbér, Kossuth Lajos utca 

járdájának felújítására nyertünk, 

- a beruházás 9.594.464,- Ft. önrészét a 2018. évi költségvetésben biztosítja, 

- utasítja a Polgármesteri Hivatalt a járdafelújításhoz szükséges eljárások lefolytatására, ajánlatok bekérésére, 



- felhatalmazza a város polgármesterét a járdafelújításhoz szükséges eljárások lefolytatására, ajánlatok bekérésére és a 

legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződések megkötésére. 

 

11. Napirendi pont :Köztársaság utcai platánfák visszavágása. 

A testület előző ülésén hozott 306/2017. (XII.8.) KVÖKt. határozatban kezdeményezte a testület, hogy a Köztársaság utcában 

található platánfák visszavágására és 2 db fa kivágására Treier Zoltántól kapott egyösszegű ajánlatot részleteztessük ki. A 

részletes ajánlatot a vállalkozó megküldte. 

Annak az 1 db. platánfának, amely veszélyesként (tövénél el van repedve) került megjelölve az ajánlatban, a kivágását az élet- 

és vagyonbiztonság érdekében soron kívül megrendelte a hivatal, mert az erős szélben a repedés mentén a fa törzse tovább 

nyílt. 

 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 

- a Köztársaság utcai 1 db veszélyes platánfa kivágását tudomásul veszi, a másik, elszáradt platánfa kivágását 

megrendeli Treier Zoltántól az ajánlatában szereplő díjon (a díj a 15 cm-nél nagyobb átmérőjű vágott fa elszállításával 

együtt értendő), 

- az utcában található további platánfák esetében megrendeli Treier Zoltántól a fák visszavágását, az elszáradt élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető ágainak levágását az ajánlatában szereplő díjon azzal, hogy a levágott ágak helyén a 

sebkezelést el kell végezni, 

- a képviselő-testület a visszavágás szakszerűsége érdekében szakértő bevonását rendeli el, akinek kiválasztásához 

szükséges egyeztetés lefolytatására felhatalmazza a város polgármesterét. 

- utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó vállalkozói szerződés előkészítésére és felhatalmazza a 

város polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

12. Napirendi pont :Ingatlanmegosztás és beruházási célterületté nyilvánítás.  

A Sport utca mögötti, rendezési terven falusias lakó övezetként jelölt terület városközponthoz közelebbi részén az új utca 

nyitásához szükséges, idegen tulajdonban lévő ingatlanok (0233/61 hrsz. és 0233/57 hrsz.) kisajátítására indított eljárás 

sikertelenül zárult, mert az ingatlanok végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt, illetve hozzájárulást nem tudtuk 

megszerezni, tekintettel arra, hogy az ingatlanok egy részén az átlagosnál jobb minőségű termőföld található, mely művelés alól 

történő kivonását nem engedélyezik.A kisajátítani kívánt ingatlanoknál jelentkező probléma a többi, már önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlannál is fennáll.Jelen esetben a megoldás egy kormányhatározat lehet, melyben beruházási célterületté 

nyilvánítják az új utcanyitással érintett ingatlanokat. 

 

Az utcanyitáshoz a jelenlegi 0238/2 hrsz-ú földutat ki kell szélesíteni. Jelen helyzetben ez a kiszélesítés a lakóövezeten, 

sportolási célú övezeten túl nyúlik, egészen a következő keresztező útig, a 0239 hrsz-ig. A földút ilyen hosszan történő 

kiszélesítésére egyelőre nincs szükség, a kiszélesítés csak a lakóövezet és a sportolási célú övezet mellett, a majdan belterületbe 

vonandó részen ajánlott elvégezni. Ehhez a 0238/2 hrsz. megosztása szükséges.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogykezdeményezi a Sport utca mögötti, rendezési terven falusias lakó övezetként (kisbéri 

0233/57 hrsz.; 0233/55 hrsz.), sportolási célú övezetként (kisbéri 0233/53 hrsz., 0233/49 hrsz.) és útként (kisbéri 0233/63 hrsz., 

0233/61 hrsz., 0233/59 hrsz., 0238/2 hrsz.) jelölt ingatlanok beruházási célterületté történő nyilvánítását, egyben felhatalmazza 

a város polgármesterét a kisbéri 0238/2 hrsz. alatti út megosztásához szükséges eljárások lefolytatására. 

 

13. Napirendi pont :Ipari park – szolgalmi jogi megállapodások és területrendezés. 

- A „Pajtai-dülőben” kialakítandó ipari park csapadékvíz és szennyvíz elvezetésének kiépítésével idegen tulajdonban 

lévő ingatlanokat is érintenénk, mely ingatlanok vezetékfektetéssel és védőövezetével érintett nagyságára szolgalmi 

jogi megállapodást kell kötni. A szolgalmi jogi megállapodáshoz a tervezői feladatokkal megbízott Partner Mérnöki 

Iroda Kft. megbízásából Kovácsné Udvardi Katalin földmérő elkészítette a változási vázrajzokat és 

területkimutatásokat. A csapadékvíz átvezetéssel a kisbéri 0129/6 hrsz. és 0129/9 hrsz. alatti ingatlanokat érintjük, 

előbbit 391 m
2
-en, utóbbit 95 m

2
-en. A szennyvízelvezetés a 0129/6 hrsz. 16 m

2
 nagyságú részét érinti. 

Az ingatlantulajdonosok képviseletében Skrihár Józseffel egyeztettünk, aki a szolgalmi jogi megállapodások aláírásától  

nem zárkózik el. A megállapodás elkészítésére és megkötésére az után kerülhet sor, hogy a földhivatal záradékolja a 

változási vázrajzokat és a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester Urat a megállapodások aláírására.  

 

- A „Pajtai-dülőben” kialakítandó ipari park feltáró útja és a 0126 hrsz. alatti, régi vérteskethelyi út rendezési terv 

szerinti kiszélesítése a Gyűrűsi Vilmos egyéni vállalkozó tulajdonában lévő 0128 hrsz. és 0127 hrsz. alatti ingatlant 

Kovácsné Urvardi Katalin földmérő által készített változási vázrajz alapján összesen 839 m
2
 nagyságú részen érinti.  

Gyűrűsi Vilmos és Gyűrűsi Tamás kész az útkialakítással érintett ingatlanrészeket az önkormányzattal elcserélni az  

önkormányzat tulajdonában lévő kisbéri 0129/7 hrsz. alatti ingatlan ingatlanukkal szomszédos, értékarányos részére  

azzal, hogy a telekcserét követően a 0127 hrsz. alatti ingatlantól a 81. számú főút irányába eső ingatlanok  
megközelítése a továbbiakban ne az ingatlanukon keresztül történjen. A cserében érintett ingatlanrészek értékének  

meghatározása érdekében az önkormányzatnak értékbecslőt kell megbíznia. Gyűrűsi Úrék hajlandók az értékbecslő  

által megállapított ingatlan m
2
 árak alapján a területeket elcserélni. 

 

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta : 



- utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „Pajtai-dűlőben” kialakítandó ipari park csapadékvíz elvezetésének 

kiépítéséhez szükséges, a kisbéri 0129/6 hrsz. alatti ingatlan 391 m
2
-en érintett részére és a kisbéri 0129/9 hrsz. alatti 

ingatlan 95 m
2
-en érintett részére vonatkozó szolgalmi jogi megállapodást készítse elő, 

- a képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „Pajtai-dűlőben” kialakítandó ipari park szennyvíz 

elvezetésének kiépítéséhez szükséges, a kisbéri 0129/6 hrsz. alatti ingatlan 16 m
2 

nagyságú részére vonatkozó 

szolgalmi jogi megállapodást készítse elő, 

- a képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a „Pajtai-dűlőben” kialakítandó ipari park feltáró útja és a 0126 hrsz. 

alatti, régi vérteskethelyi út rendezési terv szerinti kiszélesítése által, a 0128 hrsz. és 0127 hrsz. alatti ingatlanokat 

érintő, összesen 839 m
2 

nagyságú részt értékarányosan elcseréli az önkormányzat tulajdonában lévő kisbéri 0129/7 

hrsz. alatti ingatlan ingatlanuk szomszédságában lévő részére, továbbá vállalja, hogy a 0127 hrsz. mögötti ingatlanokra 

történő bejutás önkormányzati ingatlanon keresztül biztosítja, 

- a képviselő-testület utasítja  a Polgármesteri Hivatalt az ingatlanrészek cseréjére vonatkozó szerződés előkészítésére és 

az új feltáró út helyének kidolgozására, 

- felhatalmazza a város polgármesterét az ingatlanrész cserékhez szükséges ingatlanértékbecslések elkészíttetésére, a 

szükséges telekalakítási eljárások lefolytatására, a fenti szolgalmi jogi megállapodások és ingatlanrészek 

csereszerződésének aláírására, 

- a fenti szolgalmi jogi megállapodásokhoz, ingatlanrész cserékhez és feltáró út kialakításhoz szükséges anyagi fedezetet 

az önkormányzat 2018, évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

14. Napirendi pont :Sajtóreferensi beszámoló. 

A testület egyhangúlag elfogadta a sajtóreferens 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, továbbá hozzájárul megbízási 

szerződése 1 évvel történő meghosszabbításához változatlan feltételekkel. 

 

15. Napirendi pont :Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat – Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló Együttműködési 

Megállapodását felülvizsgálta, azt változatlan formában fenntartja. 

 

16. Napirendi pont :Állásfoglalás. 

 

A testület egyhangúlag az alábbi állásfoglalást hozta : 

Kisbér Város Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja Kisbér város csatlakozását a betelepítést elutasító 

településekhez. 

Kisbér Város Önkormányzatának képviselő-testülete és Polgármestere sok más település vezetőjével együtt aggodalommal 

figyeli a Brüsszelből és a Soros-birodalomból érkező híreket. 

A legújabb hírek 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 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, megszűnne a mindennapok biztonsága és veszélybe kerülne a települések 

jövője. 

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

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

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

 

17. Napirendi pont :Egyebek. 

 

a/ Általános iskola előtti forgalmi rend : A testület egyhangúlag úgy döntött utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a 

Vásártér utcában, a volt malom előtti parkolóhoz a „várakozóhely személygépkocsik részére” (KRESZ 112. sz. ábra) közúti 

jelzőtáblát helyezze ki.  

 

 

c/ Gumipadló beszerzése :A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elrendeli a hántai Skrihár József Művelődési Ház 

edzőteremként is használt helyiségének gumiszőnyeggel való borításának érdekében gumiszőnyeg beszerzését és beépítését. 

Felkéri 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 

b/ Forgalmi rend – Perczel Mór utca : A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a forgalomszabályozásról szóló 176/2017. 

(VI.9.) KVÖKt. határozatának végrehajtása során a Perczel Mór utcában kihelyezett sebességcsökkentő küszöbök 

kikerülésének megakadályozása érdekében a küszöbök két végéhez figyelemfelkeltő festéssel ellátott vasoszlopok kihelyezését-

, és mindkét irányból figyelmeztető táblák kihelyezését rendeli el, valamint a meglévő sebességcsökkentő küszöbök jobb 

minőségűre történő kicserélésére utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot. 

A képviselő-testület a táblák és küszöbök költségeit az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 



tulajdonosával.Amennyiben a futószalag nem felel meg a fent megjelölt használati célra, úgy a képviselő-testület felhatalmazza 

a város polgármesterét a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó kiválasztására és a gumiszőnyeg 

megrendelésére. 

 

18. Napirendi pont :Képviselői bejelentések. 

Varga Melinda : lakossági bejelentésre szóvá tette, hogy a Perczel Mór utcában a fekvőrendőrt kikerülő járművek a házak 

előtti területeket teljesen kitaposták. A testület válaszában a 17. Napirendi pont b/ bekezdésében szereplő határozatot hozta. 

 

Spiegelhalter Ákos : A testület segítségét kéri a hántai művelődési házban a fedett konditerem aljzatának megóvása érdekében 

szőnyeg beszerzésére. A testület válaszában a 17. Napirendi pont c/ bekezdésében szereplő határozatot hozta. 

 

Dr. Szinyi Károly : Kéri annak megvizsgálását, hogy a Komáromi utcában a sportcsarnoknál lévő kijelölt gyalogátkelőhely 

láthatóságát milyen módon lehetne megnövelni.  

 

Hófer Jenő : Kérte a hivatal segítségét egy lakossági bejelentésre, mely szerint a panaszos földjéhez a bejáratot egy 

szomszédos földtulajdonos lezárta. 

 

 

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

személyügy). 

 

 

 

 

1. számú mellélet. 
 

 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

……./2018. (I.19.) önkormányzati rendelete  

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról 

3/2015.  (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §- ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) 

bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében és 

132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi 

szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.)önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. melléklete helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

8. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások bruttó térítési díjai az egyes intézményekben. 

 

I. Alapszolgáltatás: 

 

Szociális ellátások, étkeztetés, intézményi térítési díja: 

 

a) Ebéd, házhoz szállítással: 575 Ft/nap 

b) Házi segítségnyújtás: 500 Ft/óra 

c) Nappali ellátás: 50 
Ft/igénybevételi 

nap 

 

Családok átmeneti otthona: 

 

Intézményi térítési díj: 61 800 Ft/fő/hó 

Napi intézményi térítési díj: 2 060 Ft/fő/nap 

 



A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén a fizetésre 

kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, kettő vagy több gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi 

jövedelmének 30 %-át. 

 

II. Szakosított ellátások: 
 

Ápoló és gondozó otthon (Őszi Napfény Idősek Otthona): 

 

Általános ellátás intézményi térítési díja: 93 000 Ft/fő/hó 

Általános ellátás napi intézményi térítési díja: 3 100 Ft/fő/nap 

Demens ellátás intézményi térítési díja: 81 300 Ft/fő/hó 

Demens ellátás napi intézményi térítési díja: 2 710 Ft/fő/nap 

Emelt szintű ellátás intézményi térítési díja: 99 000 Ft/fő/hó 

Emelt szintű ellátás napi intézményi térítési díja: 3 300 Ft/fő/nap 

 

2.§ Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba. 

 

Kisbér, 2018.január 19. 

 

     Sinkovicz Zoltán     Dr. Dörnyei Vendel 

  polgármester       jegyző 

 

2017. január 19. 

 

Dr. Dörnyei Vendel 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet. 
 

 

Beszámoló a Városigazgatóság munkacsoport 2017.-évi feladatairól. 
 
A Városigazgatóság munkacsoport feladatait az évek alatt megszokottak jelentették, mint az 

intézményi karbantartások, városi rendezvények kiszolgálása, valamint a közmunka programokban 

vállaltak maradéktalan teljesítése, illetve gyakorlatilag a város technikai működtetése. 
 

A fenti feladataink e teljesség igénye nélkül a továbbiakkal egészültek ki : 

 

-a kisbéri, illetve a hántai köztemetők működtetése, gondozása, sírkiadások 

-park gondozás, parkfelület kezelése 

-köztisztasági feladatok ellátása 

-zöldfelület kezelése 25 hektár területen 

-középületek kezelése, karbantartása 

-étel kiszállítás 

-idősek napközi otthonában résztvevő lakók be és -vissza szállítása 

-nyugdíjas klubosok szállítása 

 – a városban jelentkező szervezetek, sport körök, civilek szállítási igényeinek kielégítése 

 – polgármesteri hivatal szállítási igényeinek kielégítése 

 – közmunkára pályázat írás, 

a városban folyó munkák aktív támogatása/ földmunka stb./ 

a város működéséhez nélkülözhetetlen kézbesítői feladatok ellátása 

a városi programok teljes technikai kiszolgálása 

Mini-Magyarország makett park működtetés 

     Általános Iskolai konyha működtetése                                                                        



 

Szakfeladatok : 
 

Negyedik éve, hogy az átláthatóság miatt az intézményeknél jelentkező szakfeladatokról munkalapok 

formájában dolgozunk. Természetesen van rengeteg olyan munka is amiről akár idő híján/mivel 

olyan sürgős/nem készül munkalap, de azok is elvégzésre kerültek. A munkalapokon szereplő tételek 

alapján a pénzügy az adott intézményre tudja terhelni az adott feladat költségeit. A munkalapok 

száma 210-230 közötti, amely a pénzügyön megtekinthető. 

A feladatokat elvégző szakembereink létszáma a Tisztelt Képviselő Testület döntésének köszönhetően 

a közmunkából kiemelt 7 fővel bővült, melyre égetően szükség volt hiszen a városban jelentkező 

feladatokat csak főállású dolgozókkal tudtuk megoldani, melynek oka, hogy megfelelő létszámú, 

minőségű közmunkással a Járási Hivatal Munkaügyi osztálya nem rendelkezik- A városban 

jelentkező étel szállítást, illetve az ÖNO-sok szállítását 1 fő végzi. A városi igényű szállításokat idáig 

1 fő végzi. A városi adó és egyéb papírok kézbesítését csak 1 fő végzi, mellé amíg tudunk 1 főt a 

közmunkási létszámból állandóra oda kell helyezni. 
 

 

MINI-MAGYARORSZÁG : 

 

A Mini-Magyarországnál 2017. 04. 01-től 2017. 11. 30.-ig 1 fő közmunkás látta el a zöldfelület 

kezelését, nevezetesen a fűnyírást, sövény nyírást, virágok gondozását, öntözését, makettok tisztítását. 

A belépők szedését az idei évtől a WAMK dolgozói végezték. A látogatói létszám / mely idén is 

meghaladta a 20 ezret/ igényelné a létszám bővülését, de a lehetőségeink korlátozottak. Ennek 

ellenére a park zökkenőmentesen működött!  

 

Zöldterület gondozás : 
 

A városban a zöldterület gondozását a 17-es évben áprilistól-novemberig 6 fővel végeztük, melyet a 

csökkent létszámot figyelembe véve, valamint a tényt, hogy 25 Ha területet nyírunk szépen 

megoldottunk. Az elszáradt fák kivágását, nyesését az őszi, és téli hónapokban végeztük, illetve 

végezzük el folyamatosan. A virágültetéseket és azok folyamatos gondozását, annak zömét 2 azaz 2 

fő !! női dolgozóval oldottuk meg! 

 

Szemétkezelés : 

 

A városban keletkező hulladék kezelés változatlanul nagy terheket ró a társaságra hiszen szankciók 

nélkül a városban szinte folyamatosan keletkezik a hulladék. Egy héten minimum 3 alkalommal 

végzünk szemétgyűjtés mely magában foglalja az ünnepeket is. Itt kívánom megjegyezni, hogy egy 

helyi rendelet alkotása / Komoly anyagi büntetéssel járó ,behajtott / nagy segítség lenne a normális 

rend kialakulásához! Így, hogy nincs szankció szélmalom harcot végzünk minden nap. 

 

Temetők : 

 

Az utóbbi 2 évben a temetők rendbe tételében jelentős lépéseket tettünk. A Téglagyári temetőbe a 

tavalyi év folyamán mintegy 300 méteren új kerítést húztunk fel, mely az idei évben kiegészült a 

műkő kerítés teljes tisztításával, valamint a fő kapu és környékének alábetonozásával. Az alsó-temető 

úgy szintén mintegy 500 méter új kerítést kapott. Mindkét temetőbe tujákat ültettünk az új kerítések 

mellé /200 db/ melyet remélhetőleg nem tulajdonít el senki sem! Az elmúlt 2 évben az alsó-temető és 

a hántai temető ravatalozója teljes felújításon esett át ami régi adóssága a városnak a lakosság felé. 

 

Rendezvények : 
 



Városi disznótor 

Gyermeknapi programok lebonyolítása 

Kisbéri napok lebonyolítása 

Hántai falunap lebonyolítása 

Trianoni megemlékezés 

Aradi vértanúk megemlékezések 

 

Lovas, kopó falkavadászat 

Lovas rendezvények bonyolításához segítség  stb 

 

 

Start közmunka program : 
 

Elöljáróban csak annyit, hogy a közmunka programok nélkül a város működésképtelen! Ezt évek 

óta tudjuk hiszen a város szinte minden szakképesítést nem igénylő munkáját velük végeztetünk el és 

figyelembe véve az érte járó juttatás nagyságát elfogadható színvonalon. 

2017-ben az úgynevezett START program keretein belül az alsó-temető főoldali régi kerítését 

szétszedtük és mintegy 500 méter hosszban újjá építettük. Gondoztuk a város kezelésében lévő 

mintegy 25 HA zöldterületet, megtisztítottuk a felső-temető műkő kerítését teljes hosszában, a 

főkaput alábetonoztuk mivel az idáig minden alapot nélkülözött, azt biztonságossá esztétikailag 

elfogadhatóvá tettük. A programban vállaltuk, hogy város összes köztéri szobrát, emlékművét 

megtisztítjuk, melynek következtében azok szinte eredeti állapotukba tündökölnek! A program 

végrehajtását a Belügyminisztérium illetékes ellenőre kitűnőnek értékelte. A programba közvetlen 

bérköltségként behoztunk  15,26 millió forintot, valamint beruházásra további 7,999  millió forintot 

melyből komoly nagy értékű gépeket tudtunk vásárolni növelve a város vagyonát./ 1db új Dacia 

Dokker típusú kisteherautót 2,8 millió Ft-ért, valamint 1 db nagy teljesítményű mosóval 

tartozékokkal/. A közmunka programban részt vehetők létszáma 2014 óta folyamatosan csökken a 

munkanélküli mutatók javulásának „ köszönhetően”, mely a mi munkánkat lényegesen 

megnehezítette hiszen szinte úgy vadásszuk össze a megfelelő létszámot. Evvel a 12-13 fővel látjuk el 

kisbéri és hántai közterületi és egyéb munkák jó részét. 

 

Szakfeladatokról : 

 

Ami a városban keletkezik szak és nem szak feladat -ami a minimális létszámtól elvárható-

gyakorlatilag szinte minden elvégzésre került. A teljes információhoz tartozik a következő, hogy 

túlzott elvárások nélkül nézzünk a 2018-as év év elé! 

 

1fő kőműves 3 segítő 

2 fő asztalos 

1 fő vízszerelő 

1 fő villanyszerelő 

1 fő festő 

1 fő lakatos? 

 

Az összes szakmai hozzáértést igénylő, mindenes a teljes létszámunk, a további túlzó elvárásokat 

megelőlegezendően ez a tétszám a névadó! A többi feladatot ellátók is fontos láncszemei a 

gépezetnek, de önállóan dolgozni a fenti létszámmal lehet csak számolni. A teljesség igénye nélkül a 

következő feladatokat végeztük el: 

 

– büszkeség pont kialakítása Kiskastélyban / Kőműves, asztalos, lakatos, festő munka/ 

– Polgármesteri Hivatal: Adósoknál a megsüllyedt helység kibontása / kőműves/ 

– Bölcsödének szánt épület teljes külső, belső vakolat verés/ kőműves+ fűnyírók/ 



_Kincsem úti áteresz készítés/ kőműves/ 

_Fáy-Táncsics úti áteresz készítés/ kőműves/ 

_Általános Iskola járda készítés/ kőműves/ 

_Sportcsarnok csempézés/ kőműves/ 

_Alsó-temető kerítés készítés 

_Alsó-felső temetők urnafalak alapozása/ kőműves/ 

_” Nővérszálló teljes külső vakolatverés / kőműves/ 

_„Nővérszálló” kerítés készítés/ kőműves/ 

_Gimnáziumnál térkövezés, vízelvezetők kialakítása/ kőműves/ 

_Pékségek előtti térkövezés cseréje, vízelvezetés kialakítása/ kőműves/ 

_Hántai ravatalozó teljes kialakítása/ kőműves, asztalos/ 

_Hántai temető víz rendszerének áthelyezése/ vízvezeték szerelő/ 

_Percel M. 88 támfalak készítése, járólapozása/ lakatos, kőműves/ 

_Köztársaság 31 .lakások kialakítása/ kőműves, asztalos, víz-villany, festő/ 

_Felső-temető kerítésének alábetonozása, teljes tisztítása/ kőműves/ 

_ a 2 kisbéri temetőben tuják ültetése / fűnyírók/ 

_Gamma ABC-nél buszparkoló kialakítása / kőműves/ 

_Széchényi utcai térkövezés javítása / kőműves/ 

_1071 hsz. padok, akadályok kihelyezése cseréje, betonozása / kőműves/ 

_patakpart, tóparti padok, szemetesek kihelyezése, betonozása / kőműves/ 

_Széchényi úti szemetesek cseréje, betonozása / kőműves/ 

_Sparnál hirdetőtáblák betonozása, óvodai bútorok készítése / kőműves/ 

_CSSK Féltető készítés a Kossuth Lajos utcában komplett buszmegálló készítése / asztalos, ács, víz-

villany szerelő/ 

_Makettparkban szerszámos tároló készítése / asztalosok/ 

_Óvodai, Wamk helységek festése 

_Ált .Iskolánál festés 

_Tósétány védőkorlát festése 

_Polg.Hiv. Hátsó bejáratának festése 

_Köztéri szobrok feliratainak átfestése 

_Köztársaság úti lakások asztalos, festő, kőműves, víz-villany munkáinak elvégzése 

_városi díszkivilágításának elkészítése  /villanyszerelő, asztalos, vízvezeték szerelő/ 

 

valamint az intézményeknél jelentkező összes villanyszerelői, víz bádogos, asztalos, lakatos, festői 

feladatok, rendezvényi szakipari szaktudást igénylő munkák elvégzése. 

 

Szállítási feladatokat : 

 

A kötelező szállítási feladatokat, mint az idősek napközi otthonhoz és haza szállítását, étel 

kiszállítását, intézményi kiszállítását a korábbi évekhez hasonlóan a 2017-es évben is 

zökkenőmentesen elvégeztük. 

Szállítási feladatokat végzünk továbbá a nyugdíjas klubnak, az óvodai focistáknak, a Spartacus ifi 

csapatának, valamint alkalmanként a Roma Kisebbségi Önkormányzatnak. 

Megrendelő lapok alapján a Polg.Hiv dolgozói szállítását is mi végezzük el. 

 

Konyha működtetése : 

 

„2017-től a konyha működtetése is a Városigazgatóság feladatkörébe tartozik, mely változás 

működésünkben különösebb fennakadást nem okozott hiszen a kötelező feladatok mellett az alkalmi 

rendezvények kiszolgálása is zökkenő mentesen megtörtént. 

 



Zárásként elmondhatjuk, hogy minden gondot figyelembe véve és leszámítva működésünkhöz az 

anyagi források rendelkezésre álltak így működésünkben a munkaerő hiányt leszámítva fennakadás 

nem volt. 
 

Kisbér, 2018.01.11. 

  Csótár Zoltán 

          Városigazgatóság munkacsoport 
 

 

 

3. számú melléklet. 

 

Előterjesztés 

Kisbér Város Képviselő-testülete 

2018. január 19-i ülésére 

Tárgy: Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tervezete – Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 

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 tervezetét a következők szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 

elé: 

 

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 költségvetésünk tervezése során a különböző költségvetési igények figyelembe vételével, az ellátandó feladatok 

forrásigényét, a pénzügyi keretek számbavételét, a bevételi és kiadási előirányzatok egyeztetését követően alakultak ki az 

intézmények előterjesztés szerinti költségvetési keretszámai. 

 

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

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

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

2018. évi tervezett bevételek alakulása 

 



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

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

 

Működési célú állami és egyéb támogatások 994 980 59,9% 

Közhatalmi bevételek (adók) 392 700 23,6% 

Működési bevételek és átvett pénzeszközök 273 801 16,5% 

Összes működési bevétel 1 661 481 100,0% 

 

 
Saját működési bevételünk az összes működési bevétel 40,1 %-a, ami 20,4 %-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.  

 

Felhalmozási bevételek (ezer Forintban) 

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 318 982 91,9% 

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

Összes felhalmozási bevétel 346 982 100,0% 

 

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 2 008 463 51,7% 

Finanszírozási bevételek: 1 877 112 48,3% 

Összes bevételek, tervezett költségvetési főösszeg: 3 885 575 100,0% 

 

2018. évi tervezett kiadások 

 

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

Intézményenkénti részletezést a 2. számú mellékletben láthatják. 

 

Személyi juttatások 579 092 33,5% 

Munkaadókat terhelő járulékok 115 602 6,7% 

Dologi kiadások 898 941 52,0% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 750 0,4% 

Egyéb működési célú kiadások  127 346 7,4% 

Összes működési kiadás 1 728 731 100,0% 

 

A működési kiadások 40,2 %-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 9,4 %-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 legalább a fenti 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 részesüljenek határozott időre, 

2018. december 31-ig. 

 

A működési, dologi kiadások tervezésnél az előző évi tényleges adatok mellett figyelemmel voltunk az intézményvezetők által 

kért módosításokra, illetve a szerkezeti változások miatt bekövetkezett költségekre. 

 

Felhalmozási célú tervezett kiadásaink  (ezer Forintban) 

 

Beruházások 1 083 052 78,8% 

Felújítások 288 894 21,0% 



Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 0,1% 

Összes felhalmozási kiadás 1 373 946 100,0% 

 

 

A 2018. évre tervezett beruházások részletes listáját a 3. számú melléklet, a felújítások részletezését a 4. számú melléklet 

tartalmazza. Felsorolásra kerültek a 2017. évben képviselő-testületi döntések szerinti kötelezettségek, az intézmények által 

benyújtott felhalmozási célú igények, 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: 50.800 e Ft 

 Pályázati alap: 50.800 e Ft 

 Felújítási alap: 30.000 e Ft 

 Út- és járdafelújítások: 50.800 e Ft 

 

Működési és felhalmozási kiadások összesen 3 102 677 79,9% 

Finanszírozási kiadások 782 898 20,1% 

Összes kiadások tervezett költségvetési főösszeg: 3 885 575 100,0% 

 

 

2018. évi költségvetésünk összeállítása során 19.496 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 változni fog. 

 

 

2018. évi költségvetési rendelet-tervezetünk 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 5. 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 Hántán foglalkoztatott dolgozó felvétele munkaviszonyban 1 fő létszámnövekedés az önkormányzat létszámába, amennyiben 

a Hánta Bizottság is támogatja. 

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 tervezett költségvetésünk előterjesztését szíveskedjenek megvitatni, s ezt 

követően a rendelet-tervezetet elfogadni, és utasítani a polgármesteri hivatalt, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

elkészítésére.  

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a tervezett költségvetés személyi juttatásainak és járulékainak összegét 

elfogadja, ezzel az összeggel kerüljön a 2018. költségvetési rendeletbe, melynek beterjesztését kéri a következő rendes 

képviselő-testületi ülés elé. 

 

Kisbér, 2018. január 12. 

 
 Sinkovicz Zoltán sk. 

 polgármester 

 

 

 

 



4. számú melléklet. 
 

 

Pályázati lehetőség – Zártkerti ingatlanok fejlesztése 

 

A Földművelésügyi Minisztérium pályázatot hirdetett ki a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására (kód: ZP-1-2017) címmel. 

 

A pályázat célja: 

Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, 

a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki 

tájfenntartás céljából a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő 

fejlesztésekhez, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges 

infrastrukturális háttér fejlesztése. 

 

Támogatható tevékenységek: 

1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, 

valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) 

csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés) 

2) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló 

kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése) 

3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal 

táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti kiépítése) 

4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése 

5) területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés 

 

Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak másik célterület 

fejlesztésével együtt! 

Keretösszeg:1,9 mrd Ft 

Igényelhető legmagasabb támogatási összeg: bruttó 10 m Ft 

Célterületenként: 

1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, 

valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat 

karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés) maximális összeg 9 m 

Ft 

2) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló 

kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése) maximális összeg 10 m Ft 

3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal 

táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti kiépítése) maximális összeg 10 

m Ft 

4) vadkerítés létesítése maximális összeg 10 m Ft 

5) területrendezéshez, gyümölcsös/szőlő telepítéséhez kapcsolódó költségek: maximális összeg 2 m Ft 

 

Az 1) és 5) pont alatti tevékenységek önállóan nem pályázható célterületek. Ezen célterületek esetében a 

teljes pályázati összeg legalább 10 %-át egy célterületre kell fordítani.  

Támogatás intenzitása:100%.  

Támogatás célspecifikus szabályai az 1)-es célterület esetében: 

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe: 

természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi út, zártkerti út felújításához, 

valamint a beruházással érintett úthoz közvetlenül kapcsolódó, azzal együtt kialakított árkok, padkák, 

átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények felújításához. 

 

Kizárólag olyan közcélú – külterületen, vagy zártkertes övezetben található utak felújítása (beleértve a 

kopóréteg teljes vagy részleges cseréjét, javítását is) támogatható, amelyek vízelvezetése biztosított, egyik 

végpontjukon közvetlenül elérik a zártkerti ingatlant, illetve ingatlanokat, míg másik végpontjukon közvetlenül 



vagy közvetetten (legfeljebb egy - folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd burkolatú 

úton keresztül) belterületi úthoz kapcsolódnak. 

 

Az értékelés során előnyt élvez:  

 ha az út felújítása helyi alapanyagok felhasználásával, környezetbarát módon, természetbe illően 

történik 

 ha az út felújításához felhasznált anyagok építési-bontási hulladékot feldolgozó művekből származó 

tisztított, osztályozott ásványi termékek, így kizárólag a következő újrafeldolgozott építési-bontási 

hulladékokat tartalmazzák: betontörmelék téglatörmelék, kevert ásványi eredetű építőanyag-hulladék 

(tégla, cserép és kerámia hulladéktípus) 

 ha a mezőgazdasági út felújításával érintett zártkerti ingatlanok száma több, mint 

20 db 

Benyújtási határidő:2018. január 31. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


