
Beszámoló a 2019. január 18.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette két képviselő 

(Andrási Tamás, Spiegelhalter Ákos) 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. 

 

218/2017.(IX.8.), 7/2018.(I.19.), 112/2018.(V.11.) KVÖKt. határozatok: 

A képviselő-testület fenti határozatban időkorlátos parkolást vezetett be a Kisbér, Kossuth L. páratlan oldalán a 21 – 27. házszámok 

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

parkolás keretében 2 órás parkolás engedélyezett az érintett területen.  
A parkolási rend  Hétfő – Péntek  8 00 – 16 00 -ig 

  Szombat:  8 00 – 12 00 -ig van érvényben. 

A parkolási rend szabályszerű kialakítása érdekében 1 hónap türelmi időt biztosított a lakosság számára. Utasította a Kisbéri 

Városigazgatóságot, hogy az érintett ingatlanrészeken parkoló táblákat helyezzen ki.Kisbér település belvárosi részeinek parkolási 

rendjét a későbbiekben kívánta felülvizsgálni. 

A képviselő-testület a 218/2017. (IX.8.) KVÖKt. határozatának végrehajtása érdekében felhatalmazza a város polgármesterét a 

szükséges eljárások lefolytatására. 

A képviselő-testület a Kossuth u. 21-25. szám előtti terület parkolóhelyeinek forgalomszabályozásához kapcsolódó feladatok 

ellátásával a Kisbéri Városigazgatóságot bízta meg. 
 

A Kisbéri Városigazgatóság nem tudta a parkolót kialakítani, így a képviselő-testület 

elfogadta az Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft. nettó 301.980 Ft + Áfa összegű ajánlatát 

a parkoló felfestésére, valamint táblák kihelyezésére. 
 

237/2017.(IX.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012 azonosító számú, „Bölcsődei intézmény létrehozása 

Kisbéren” című nyertes pályázat közbeszerzési szakértői feladatainak ellátásával az Őszy és Őszy Kft.-t bízza meg bruttó 635.000 Ft 

vállalási áron. Utasította a Polgármesteri Hivatal a megbízási szerződés előkészítésére és felhatalmazott annak aláírására. 

A megbízási szerződést megkötöttük, az eljárást lefolytattuk, de azt eredménytelenné 

kellett nyilvánítania a képviselő-testületnek. 
 

246/2017.(IX.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a kisbéri 1734/1 hrsz. és 1734/10 hrsz. alatti ingatlanokat 6.500.000,- Ft-ért megvásárolta Németh 

Istvántól és Németh Istvánnétól. Utasította a Polgármesteri Hivatalt az adásvételi szerződés előkészítésére és felhatalmazott a 
szerződés aláírására. 

Az ingatlanok adásvétele megtörtént. 
 

293/2017.(XI.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban felhatalmazott, hogy a Primszek-Terv Bt.-vel, 2016. április 19. napján kötött tervezői 

szerződéstől a Primszek-Terv Bt. sorozatos szerződésszegései miatt elálljak. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kisbér, 

Széchenyi utca 1/A – 1/C., és az Angol kertben található, E.On tulajdonú 0,4 kV-os erőátviteli és közvilágítási szabadvezetékes 

hálózat földkábeles hálózattal történő kiváltásának tervezésére, valamint ezek vezetékjogi engedélyeztetésére árajánlatokat kérjen be. 

A szerződéstől elálltunk, a tervezéssel a Power 02 Kft.-t bíztuk meg. 

315/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Lovarda részében lévő tűzcsapok leszerelésével, 

12 db ABC porral oltó tűzoltó készülék beszerelésével, valamint a szerelésekhez kapcsolódó dokumentáció elkészítésével Horváth 

László tűzvédelmi mérnököt, építésügyi tűzvédelmi tervezőt (2884 Bakonyszombathely, Bem J. u. 10.) bízta meg az ajánlatában 

szereplő bruttó 256.000 Ft vállalási áron. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére, és 

felhatalmazott annak aláírására. 
 

A szerződés aláírásra, a készülékek beszerelésre kerültek. 
 

317/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetése elkészítése 

során a 2018. évi önkormányzati rendezvények fedezetére bruttó 11 millió Ft-ot tervezzen. Felhatalmazott a 2018. évre szóló, de már 

2017. évben megkötni szükséges szerződések aláírására. 
 

A szerződések megkötése után a rendezvények sikeresen lezajlottak. 
 

322/2017.(XII.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület pénzügyi fedezet biztosítását rendelte el a rendkívüli hideg időben szükséges intézkedések 
megtétele érdekében az alábbiak szerint és felhatalmazott a fenti keret terhére a hideg okozta veszélyhelyzet elhárításához szükséges 

intézkedések megtételére: 

- 2017. évi költségvetésben 1,4 millió Ft biztosítása, mely a 2018. évben is felhasználható, 

- 2018. évi költségvetés összeállítása során további 2 millió Ft tervezése.  

A keretösszeg terhére a szükséges intézkedéseket megtettük. 



 

32/2018.(II.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Pékház melletti raktár bontására a Balom Bt. ajánlatát fogadta el nettó 2.487.500 Ft + áfa 

vállalási áron. A bontás pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetés felújítási alap terhére biztosította. Utasította a Polgármesteri 

Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére, és felhatalmazott annak aláírására. 

 
A szerződés megkötése után a raktár elbontásra került. 

 

47/2018.(II.26.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Országos Tornaterem Felújítási Program keretében 

megvalósítandó beruházásként elrendelte a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok küzdőterének felújítását. A projekt megvalósításhoz 

szükséges önerő fedezetének összegét, 17.228.293 Ft-ot Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése Felújítási Alapja 

terhére biztosította. Felhatalmazott a támogatási szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

A Sportcsarnok küzdőterének felújítása megtörtént, a tervezett önerő összege 4,7 millió 

Ft-tal növekedett a felújítás során.  
 

60/2018.(III.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Kisbéri Polgármesteri Hivatal Dísztermének berendezésének (székek, asztalok) cseréjét 

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

2.180.000 Ft + Áfa összegben. A beszerzés fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése Beruházási Alapja terhére biztosította. 

Az új székek és asztal beszerzése megtörtént. 
 

137/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a Komáromi Vizitársulat 2018 évi munkatervét elfogadta azzal, hogy a munkaterv kerüljön 

kiegészítésre a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet irányából a csapadékvizet a Penny Market irányába elvezető 

csatorna kiöntésével kapcsolatos szakmai állásfoglalás készítésével és kamerás vizsgálattal. A munkálatok elvégzéséhez szükséges 

anyagi fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében elkülönített 2 millió Ft-os keret terhére biztosította a képviselő-testület. 

 

A munkatervben rögzített feladatokat a Komáromi Vizitársulat elvégezte. 
 

153/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban támogatta a Spartacus Sportpálya új pályavilágításának kiépítéséhez szükséges 

kapacitásbővítést. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti munkálatok elvégzésére vonatkozó árajánlatok bekérésére, és 

felhatalmazott a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére. A költségek fedezetét az Önkormányzat 2018. évi 

Beruházási Alapja terhére biztosította. 

A kapacitásbővítés megtörtént, az új pályavilágítás átadásra került. 
 

169/2018.(VII.11.) KVÖKt. határozat 3. bekezdése: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2870 Kisbér, Angol kert 5. A/2. szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének kérelmét 

támogatta. A lakás karbantartására, illetve felújítására fordított 199.689 Ft-os összeg a lakbér terhére 1 éves időtartamban levonásra 

kerül. 

A számlák benyújtását követően a lakbérből folyamatosan történik a jóváírás. 
 

194/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a Szigeten (1090 hrsz.) vonatkozásában az alábbi költségek fedezetét biztosította az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási alap terhére és utasította a Kisbéri Városigazgatóságot a munkálatok haladéktalan 

elvégzésére: 

 

o Sziget bejáró és belső járda összekötése - bruttó 278.000 Ft, 

o a Sziget feltöltése - bruttó 650.000 Ft, 

o a járdák közötti részek feltöltéséhez szükséges föld,  

o faáru - bruttó 75.000 Ft. 

A munkálatokat a Kisbéri Városigazgatóság keretösszegen belül elvégezte. 
 

86/2018.(IV.13.), 211/2018.(X.12.) KVÖKt. határozatok: 

A képviselő-testület ezen határozatokban az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 

16/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete alapján meghirdetett felhívásra beérkezett igények alapján az Önkormányzat 2018. évi  

költségvetése egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sora, valamint az általános tartaléka terhére támogatásban 
részesített civil szervezeteket és egyházakat. 

 

A támogatások kifizetése megtörtént. 
 

179/2018.(VIII.31.), 224/2018.(X.12.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatban a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett kültéri kézilabda pálya építési pályázathoz 

szükséges alépítémény és alatta lévő közművek kiváltása költségeit nem tudta vállalni. Így a pálya elhelyezésére nem talált megfelelő 

helyszínt. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre álló 

önrészen felüli forrásbevonás lehetőségét. 

A képviselő-testület elfogadta az LV IINTERNATIONAL Kft. ajánlatát a „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében megépülő 

sportpálya hosszoldali hálórendszerének kialakítására. A megvalósításhoz szükséges önerő fedezetének összegét, br. 614.553 Ft-ot az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetése Beruházási Alap terhére biztosította. Felhatalmazott a kivitelezés megrendelésére és az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére. 



 

A pálya megépült. 
 

233/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület visszavonta a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012 azonosító számú, „Bölcsődei intézmény létrehozása 

Kisbéren” című pályázatát. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a megvalósítás során lehívott pályázati előleget fizesse vissza. A 
képviselő-testület támogatja új pályázat benyújtását fenti cél megvalósítása érdekében. 

 

A képviselő-testület döntéséről a Támogató Szervezetet tájékoztattuk, a támogatási 

összeget visszafizettük. 
 

240/2018.(XI.9.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 4. alkalommal lefolytatásra kerülő, „Vállalkozási szerződés keretében Őszi Napfény Idősek 

Otthona A-B-C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket 

hívta fel, és felhatalmazott intézkedések megtételére. 

 

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

 Angus G’ Kft. (2800 Tatabánya, Vadász út 65.) 

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

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

 IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft. (2837 Vértesszőlős, Petőfi S. u. 3.) 
 Kom-Út Kft. (2900 Komárom, Babits Mihály u. 50/A.) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők egyike sem adott ajánlatot. 
 

199/2018.(IX.14.), 2532018.(XI.19.) KVÖKt. határozatok: 

A képviselő-testület fenti határozatban csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Felhatalmazott a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
A képviselő-testület a BURSA HUNGARICA 2019. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat elbírálta és biztosította a 

támogatási összegeket, a támogatás teljes összege 660.000 Ft/év, melyet az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében megtervez és 

biztosít. 

Az ösztöndíjpályázatot benyújtókat a támogatásról tájékoztattuk. 
 

 

254/2018.(XII.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a 2018. december 10.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 
 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

255/2018.(XII.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban felhatalmazott, hogy a 21/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet szerinti időskorúak települési 
támogatásának biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyem. Az időskorúak települési támogatásának fedezetét az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetése Szociális Keret terhére biztosította. 

 

A települési támogatások kiadása megtörtént. 
 

256/2018.(XII.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2018. december 14.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

257/2018.(XII.14.) KVÖKt. határozat: 

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

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

 
A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

263/2018.(XII.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzatnál és azon intézményeinél, ahol a 

munka- és tűzvédelmi tevékenység ellátására a BCS és Társa Kft-vel állnak szerződésben, a szerződését változatlan feltételekkel, 



2019. december 31-ig hosszabbítsa meg azon kitétellel, hogy a szerződés foglalja magába a munkaruha- és védőruhaszabályzat 

készítésének kötelezettségét az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában. Felhatalmazott, és felkérte az intézményvezetőket a 

fenti feltételeket tartalmazó szerződések aláírására. 

 

A szerződések aláírása megtörtént. 
 

264/2018.(XII.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület használati díjak felülvizsgálatához 

kapcsolódóan készítse elő a hirdetőtáblák bérleti díjának emelésére vonatkozó javaslatát. 

 

A képviselő-testület 2019. január havi ülésére a javaslat beterjesztésre került. 
 

 

266/2018.(XII.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a Sziget (1090 hrsz.) térvilágítás kialakításával a Jámbor-Vill Bt-t bízta meg az ajánlatában 

szereplő bruttó 676.573,- Ft. összegen. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére és 

felhatalmazott annak aláírására. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2018. évi költségvetésbe építse be az I. ütem költségét, 

bruttó 117.960,- Ft.-ot, a 2019. évi költségvetésbe pedig a II. ütem bruttó 558.613,- Ft. fedezetét biztosítsa. 

A szerződést megkötöttük, a költségek 2018. évi költségvetésbe való beépítése, illetve 

2019. évi költségvetésbe való tervezése megtörtént. 
 

268/2018.(XII.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Kiskastélynál 6 db fa kivágásával, a Batthyány tér „D” tömbjénél 2 db fa kivágásával, az 

Őszi Napfény Idősek Otthonánál 1 db fa kivágásával, továbbá a Deák Ferenc utca végén 1 db fa visszavágásával megbízta a Balom 

Bt.-t nettó 35.000 Ft + Áfa/fakivágás vállalási áron. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a vállalkozói szerződés előkészítésére, 
melyben kerüljön kikötésre, hogy a vállalkozó köteles a balesetvédelemről és értékmegőrzésről gondoskodni. Felhatalmazott a fenti 

feltételeket tartalmazó szerződés aláírására. 

 

A szerződést megkötöttük, a fakivágás megkezdődött. 
 

271/2018.(XII.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban támogatta, hogy a városközponti körforgalom közepére lószobor kerüljön elhelyezésre, és az 

elhelyezéshez szükséges dokumentáció összeállításával megbízza a BRICOLL Kft-t az ajánlatában szereplő bruttó 152.400,- Ft. 

összegen. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó vállalkozói szerződés előkészítésére és felhatalmazott 

annak aláírására. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a dokumentáció összeállításának és engedélyeztetésének fedezetét az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezze. 

 

A vállalkozói szerződést megkötöttük. 
 

273/2018.(XII.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a központi háziorvosi ügyelet működtetéséhez fizetett önkormányzati hozzájárulást 2019. január 1-

től 2019. március 31-ig 65,- Ft/fő/hó összegben finanszírozza a 2018. január 1-jei lakosságszám alapján. 

 

A képviselő-testület döntéséről a KTKT munkaszervezetét tájékoztattuk. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésem elfogadását. 

 

Kisbér, 2019. január 15.                                                         Sinkovicz Zoltán polgármester 

 

A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta. 

 

 

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

 

A polgármester 

 
a/ Részt vett a karácsonyi ünnepségsorozaton, az Adventi gyertyagyújtási rendezvényeken, a városi karácsonyi rendezvényen, 

melynek keretében a Szentegyházi Gyermekfilharmónia nagy sikerű koncertje tetőzte az ünnepi hangulatot ; 

 

b/ Részt vett valamennyi önkormányzati intézmény karácsonyi ünnepségén, ahol átadta a testület által odaítélt jutalmakat; 

 

c/ Bejelentette, hogy a Kisbér város képviselő-testületének döntése értelmében ( minden, a városban élő 70 év feletti lakónak 

egy ajándékcsomagot juttatott el az önkormányzat) a karácsonyi csomagosztás sikeresen lezajlott melyeket az önkormányzat 

dolgozói és önkéntes segítőik vittek házhoz, amelyen ő maga is részt vett; 

 

d/ Részt vett a Spartacus SE és a Kézilabda KC évzáró gáláján, ahol a legkiemelkedőbb sportolókat jutalmazta meg; 



 

e/ Részt vett a „Vértes a huszárok Doberdója” könyvbemutatóján; 

 

f/ Részt vett a hagyományoknak megfelelően megtartott koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött Doni 

megemlékezésen; 

  

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 

  

2. Napirendi pont : Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság 2018. évi munkájáról. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a Városigazgatóság beszámolóját, és köszönetét fejezi ki az intézmény valamennyi 

dolgozójának lelkiismeretes munkájukért. 

A beszámoló a jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

3. Napirendi pont :  Tanuszoda parkoló. 

 

A Képviselő-testület a 248/2018. (XI. 19.) KVÖKt. határozatában elfogadta a Via-Trita Kft. árajánlatát a tanuszoda és a 

sportcsarnok előtti parkolók engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére.  

A tervezés már decemberben megkezdődött, melynek eredményeképp elkészült a koncepcióterv. A tervjavaslat a tanuszodát 

tervező mérnökök részére is megküldésre került, akik ezt egyöntetűen elfogadhatónak tartják. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Via-Trita Kft. által elkészített koncepciótervet elfogadja azzal, hogy  terület 

burkolása gyeprács helyett térkővel történjen. 

 

4. Napirendi pont :  Közterület-használati díjak felülvizsgálata. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a közterület-használati díjakat, amely jelen beszámoló végén a 2. számú 

mellékletben olvasható. 

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok és a Spartacus Sportpálya előtt található 2-2 db 

hirdetőbála kihelyezésére a JCDecaux Hungary Zrt-vel kötött bérleti szerződést módosítsa, mely módosítás tartalmazza azt is, 

hogy a bérleti díj a közterület használati díjakat tartalmazó 5/2019. (I.18.) KVÖKt. határozatban megszabott díj 50 %-a.  

szereplő díjat a közterület használati díjakat tartalmazó határozatban megszabott díj szerint módosítsa. 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés-módosítás aláírására. 

 

5. Napirendi pont :  Mini-Magyarország makettpark állagmegóvása. 

 

Városunk egyik turisztikai látványossága a Mini-Magyarország Makettpark, mely makettjai folyamatos karbantartást, 

restaurálást és állagmegóvást igényelnek. Legutóbb 2015-ben volt egy átfogó helyreállítás a makettparkban, azt Rohoncziné 

Varga Piroska végezte, most a mellékelt ajánlatot kaptuk, mely a domborművek védelméből, restaurálásából, két makett újra 

készítéséből, a többi makett állagmegóvásából, pótlásából, festéséből, javításából és a szállítási költségből áll, összesen bruttó 

3.504.000,- Ft. értékben. 

A Rohonczinéval 2015-ben kötött szerződésben 5 éves időtartamra folyamatos ellenőrzés és a szükséges karbantartási munkák 

elvégzése is szerepelt, továbbá az általa elvégzett munkákra 5 éves időtartamra garanciát vállalt.  

 

2015-ben a domborműveket még nem kellett helyreállítani, eső és téli időjárás elleni védelmet sem kaptak, így az ajánlat ezen 

részét javasoljuk elfogadni és a két darab makett újra készítését.  Az ajánlat többi pontját - makettek állagmegóvása, pótlások, 

festés-átfogó javítás és szállítási költség – kezdeményezzük egyeztetni a vállalkozóval és azon részét, melyet a korábbi 

szerződésben vállalt karbantartásként elvégezhető, azzal csökkenteni az ajánlatot és a szállítási költséget. 

 

Mindezektől függetlenül a makettekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a makettek rossz állapotban vannak. A 

készítésükkor azt mondták, hogy időjárás álló anyagból készülnek, de az idő próbáját nem állják ki a természeti kár és a 

rongálás mellett. A legnagyobb gond a korpusszal van, melyet nedvszívó anyagból készítettek, és amikor megreped a 

műgyanta, a nedvesség belé jut és tönkre megy az egész. Rövid időn belül újra kell majd építeni mindet. 

 

2018-ban a belépőből és az ajándéktárgyakból összesen bruttó 4.415.800,- Ft. bevételünk volt.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Mini-Magyarország Makettpark makettjeinek állagmegóvása kapcsán Rohoncziné 
Varga Piroska ajánlatából elfogadja az 1.) pontban szereplő domborművekre vonatkozó bruttó 1.100.000,- Ft. nagyságú részt, a 

2.) pontban szereplő újra készített makettek bruttó 580.000,- Ft. részt. 

 

A 3.) pontban rögzített állagmegóvási, pótlások, festés-átfogó javítás feladatokat a korábbi szerződés szerinti garanciális és 

karbantartási munkákként végzi el, míg a szállítási költségek az önkormányzatot terhelik bruttó 560.000.- Ft. összeg erejéig. 



 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egyeztetés eredményeként született új ajánlatot vegye figyelembe a 2019. évi 

költségvetése készítésekor. 

 

6. Napirendi pont :  Sajtóreferensi- és kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbítása. 

 

Szabó Sándor sajtóreferensi szerződése 2018. december 31.-vel lejárt, s kérte, hogy amennyiben igényt tartanak munkájára, azt 

változatlan feltételekkel vállalja. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a szerződést 2019. december 31.-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

7. Napirendi pont : Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi előzetes költségvetés (bér). 

 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói az intézmények vezetőivel egyeztetve elkezdték a 2019. évi költségvetés előkészítését, 

melynek jelentős részét a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulék kiadások teszik ki. 

 

A Kormány 2018. december 30-án a 324/2018. számú rendeletével elfogadta a 2019. január 1-jén hatályba lépő minimálbér és a 

garantált bérminimum összegét. A kötelező minimálbér összege ez alapján 138.000,- Ft-ról 149.000,- Ft-ra, míg a garantált 

bérminimum 180.500,- Ft-ról 195.000,- Ft-ra nő. A változás 8 %-os emelkedést jelent.  A minimálbér és a garantált 

bérminimum növekedés az önkormányzatunk által alkalmazott dolgozókat is érinti.  

 

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

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

a 2019. évi bérfejlesztést legalább a fenti mértékben célszerű lenne megvalósítani. 

 

A testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2019. évi bértervezés a 2018. december havi 

besorolásokból kiindulva - figyelembe véve a minimálbér és garantált bérminimum-változásokat - kerüljön beépítésre az 

önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe. A dolgozók juttatása ne legyen kevesebb 2019. január hónaptól, mint a 

2018. december hónapra járó bére volt. A bérnövekedés lehetőségére - a számok alaposabb ismeretekor - a 2019. évi részletes 

költségvetés tárgyalásakor tér vissza a testület, különös figyelemmel a létszám- és túlóra igényekre. 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét, és felkéri az intézményvezetőket, hogy a kapcsolódó személyügyi feladatokat végezzék 

el.  

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2019. évi költségvetési tervezetben a személyi juttatások és járulékok összege az 

előterjesztésben rögzített módon kerüljön beépítésre.  

 

8. Napirendi pont :  Egyebek. 

 

a/ Kisbéri Kézilabda Club SE kérelme : 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbéri Kézilabda Club Sport Egyesület részére a TAO támogatási rendszerben 

történő részvétele, valamint működési költségeinek finanszírozásához 3.285.000.- forint támogatást biztosít a 2019 évi 

költségvetése egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorának terhére. 

  

b/ CULTPLAY – pályázat (makettpark fogadóépület, játszótér) – közbeszerzési eljárás, tervező kiválasztás : 
 

Kisbér Város Önkormányzata az Interreg V–A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló 

CULTPLAY című, SKHU/1601/1.1/209 számú pályázatunk keretében 277.079,83 EUR támogatást nyert. A pályázatunkban 

szereplő fogadó épület kiviteli tervei elkészültek, így a projektben előírtaknak megfelelően a munkák elvégzéséhez 

közbeszerzés eljárás keretében kell kiválasztani a kivitelezőt. A hatályos jogszabályok értelmében a közbeszerzést lebonyolító 

szervezet kiválasztása szükséges. A közbeszerzést lebonyolító szervezet mellett a játszótér tervezési munkáira is ajánlatos 

elindítani a kiválasztási eljárást. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert a Interreg V–A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program keretében megvalósuló CULTPLAY című, SKHU/1601/1.1/209 számú pályázathoz kapcsolódó, 

önerő biztosítását nem igénylő, 100 %-ban pályázati forrásból finanszírozott kötelezően elvégzendő feladatok végrehajtásához 

szükséges közbeszerzést lebonyolító, illetve a játszótér tervezési feladatait ellátó szervezet kiválasztására, a szerződések 

megkötésére és egyéb intézkedések megtételére. 

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

kisajátítási eljárás, bérlakás, ösztöndíj kifizetés). 

 

 

 



 

1. számú melléklet. 
 

 

Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság munka csoportjának                                    2018.-évi feladatairól 

 

 

A Városigazgatóság munkacsoport mindennapos feladatait, mint az évek folyamán mindig a város 

működtetésében maradt intézmények karbantartási feladatai /kiegészülve KLIKK kezelésében lévő 

intézményekkel/ a városi rendezvények lebonyolítási feladatai mellett a START közmunka programok 

levezénylésével azok maradéktalan teljesítésével és a város helyi meglévő állományával a minden itt jelentkező 

feladat maradéktalan kiszolgálása jelentette. 

 

A fenti feladatok a teljesség igénye nélkül a következők: 

 

A kisbéri, hántai köztemetők gondozása, működtetése park gondozása gondozatlan sírok lehetőség szerinti 

tisztítása, sírhelyek kiadása, temetkezési vállalatokkal való kapcsolat tartása 

- középületek karbantartása, karbantartása külsős vállalkozókkal való kapcsolattartás 

- közterületek kezelése, fűnyírás, gallyazás 

- köztisztasági feladatok végzése, külsős szemétszállítást végző vállalkozóval való kapcsolattartás, konténer 

szállítás ütemezése, lebonyolítása 

- ételszállítás 

- Idősek szállítása, nyugdíjasok szállítása, óvodások szállítása 

- a városban jelentkező egyéb civil szervezeteknél jelentkező szállítások lebonyolítása 

- Polgármesteri Hivatalnál jelentkező szállítási feladatok teljesítése 

- kézbesítői feladatok teljesítése 

- Közmunka pályázatok írása, lebonyolítása, pénzügyi elszámolása 

- A városban folyó egyéb beruházások segítése 

- A város működéséhez nélkülözhetetlen kézbesítési feladatok elvégzése, adóívek tértivevényes 

küldeményeinek kiszállítása, kisbéri újság terjesztése 

- Városi programokban való aktív részvétel, lebonyolítás 

- Mini –Magyarország technikai működtetése 

- Petőfi Sándor Általános Iskolai konyha működtetése 

 

Szakfeladatok áttekintése 

 

Az intézményeknél jelentkező technikai feladatok elvégzését évek hosszú sora  óta munkalapok alapján /néha 

anélkül/ végezzük el majd ezek alapján kerül az intézmények felé belső elszámolás szerint  az elvégzett munka. 

A sürgősséggel elvégzett feladatok megoldását sokszor nem kíséri munkalap, de ezek is maradéktalanul 

elvégzésre kerültek. Az elvégzett munkalapos munkák dokumentálása a pénzügyön található, átnézhető. A 

hadra fogható munkaerő teljes beszűkülése miatt az elvárt feladatok elvégzése egyre nehezebb feladatok elé 

állítanak bennünket. A kieső közmunkásokat gyakorlatilag nem tudjuk pótolni, mert a Járási Hivatal munkaügyi 

részlege nem rendelkezik szabad kapacitással. 

Az ételszállítást 1 kolléga végzi. Az egyéb szállítási feladatokat belső átcsoportosítással oldjuk meg munkaerő 

hiányában! Ugyanez a helyzet a kézbesítői feladatokkal. Az 1 fő állandó kolléga mellé 1fő közmunkást adtunk 

az idei évben, melynek jövője bizonytalannak tűnik 2019-ben. 

 

Zöldterület gondozás 

 

A zöldterületek gondozása idén 6 fő állandó, 1 fő közmunkással kiegészülve került elvégzésre, ami sajnos 

szeptemberre 1 fő állandó dolgozó felmondásával 5 főre csökkent! Pótlása jelen pillanatban szinte 

megoldhatatlannak tűnik, pedig főállású dolgozót keresünk 2019- évre! A városban jelentkező fanyesési, 

favágási feladatokat az őszi, téli időszakban szintén ők végzik el. Örvendetesen növekszik a virágosított 

területek felülete, de a feladatok elvégzésére, mint virágültetés, gondozás, kapálás, locsolás stb., 2, azaz kettő 

női dolgozót tudunk alkalmazni!  

 

Hó eltakarítás, síkosság mentesítés 



 

Időjárás függvényében fenti feladatokat, mint járdák, közterületek hó tolását, lapátolását ,síkosság mentesítését 

zökkenőmentesen  elvégeztük 

 

Mini –Magyarország 

 

Az idei évben is a technikai feladatokhoz 2018.04-01-től 11.05-ig 1 fő közmunkást tudtunk adni. Az ott 

jelentkező feladatokra /fűnyírás, sövényvágás, virágültetés, gondozás, locsolás/  az 1 fő valójában kevésnek 

bizonyult, de szerencsére a büntetésüket ledolgozókkal közösen el tudtuk végezni. 

Szemétkezelés 

Az év minden napján 3 alkalommal végzünk a város területén a kihelyezett badellákból szemét gyűjtést, amit 2 

fő közmunkás hajt végre. Itt szeretném megjegyezni,hogy a 2 fő esetleges kiesése megoldhatatlan feladat elé 

állít bennünket, pótlásuk szinte reménytelen ,tekintettel arra, hogy a szemétbe senki nem akar nyúlkálni!  

 

Temető gondozás 

Az utóbbi 2-3 évben a temetők küllemén,- köszönhetően a Start programoknak- jelentősen tudtunk javítani. Ez 

a kerítések javításán ,felújításán át a Zsidó ravatalozó teljes felújításán keresztül , növényültetésen át 

komplettnek mondható . A Hántai temetőben a ravatalozóhoz  egy nagyméretű előtetőt készítettünk.  

 

Rendezvények 

- Városi disznótor 

- Gyermeknapi rendezvények Kisbéren és Hántán 

- Kisbéri Napok lebonyolítása 

- Hántai Napok lebonyolítása 

- Trianoni rendezvény lebonyolítása  

- Aradi vértanuk megemlékezés, Lovas falkavadászat 

- Lovas rendezvényekhez segítség 

- Karácsonyi díszvilágítás kiépítése, új díszek készítése 

 

START közmunka program 

 

A 2018.-as évben a Sziget rekultivációjára az úgynevezett  Sissy-get kialakítására nyújtottunk be a 

Belügyminisztériumhoz pályázatot, mely pozitív elbírálásban részesült. A pályázaton elnyert összeg 18 719 996 

Ft, melynek keretében egy éves időtartamra tudtunk foglalkoztatni 12 főt. Ennek köszönhetően a sziget 

területén kialakítottunk, mint egy 600m2 térköves járdát, építettünk egy pihenőt, ami alatt kialakítottunk 2 db 

sütőt, előkészítő pulttal. A végleges kialakítással kihelyezésre kerül további 11 db pihenőpad 4 db 

szeméttartó 1 db 4 állásos kerékpár tároló valamint lefektetésre került a későbbiekben a világításhoz 

szükséges 200 méter védőcső. Terveink között szerepel még a tavasz folyamán 3 db hinta kihelyezése. A sziget 

még az idei évben füvesítésre került, melyhez a terület rendezéséhez 320 m3 föld került elterítésre, 

bedolgozásra. A további növények telepítését a 2019-es évben tervezzük megvalósítani. A sziget 

megközelítését egy híd kialakításával oldottuk meg, melynek alépítményét egy kisbéri vállalkozó végezte el. 

A híd felépítményét, korlátját és kapuját mi készítettük el. Kialakításra került egy szobor talapzat mely 

szándékaink szerint egy Sissyt árbrázoló szobor kerülne a későbbiekben. A program sikeres lebonyolítását a 

BM. olyan sikeresnek minősítette, hogy a megyében egyedüliként 10 millió forint jutalomban 

részesültünk. Ennek felhasználását részben az idei projektre, részben a közmunka program további 

segítését szolgáló eszközökre fordíthatjuk. Ennek köszönhetően vásárolhattunk még a szigethez 

kapcsolódóan 6 db „ Csopaki mini kandelábert” mely önkormányzati segítséggel tavasszal felállításra 

kerülhet. A fennmaradó összegből egy új traktort pótkocsival, valamint 2 db tologatós fűnyírót tudunk 

vásárolni. 
A jövő évtől, tekintettel a megyében tapasztalható munkaerőhiány miatt valószínűleg már nem indul közmunka 

program, ami sajnos beruházási lehetőségeinket szinte teljesen megszünteti. Ennek ellenére az elmúlt 6 évben a 

programoknak köszönhetően több mint 200 millió forinttal tudtunk a város működéséhez hozzájárulni, ami azt 

gondolom szép eredmény! 

A kieső közmunkások pótlását a városnak valamilyen formában meg kell oldani, ami valószínűleg a 

költségvetést komolyan érintheti.  

 



Szakfeladatokról 

 

Minden, ami városban jelentkezik, legyen az szakfeladat vagy szaktudást nem igénylő feladat az idei évben, ha 

nagyon szűkös létszámmal is, de azt hiszem a lehetőségekhez képest el tudtuk végezni. A következő év 

feladatai  elé egy csökkenő létszámú, idősödő kollektívával nézünk elébe ami tekintve, hogy a VIG-nél 

dolgozni nem jelent a fiataloknak túl nagy vonzerőt a verseny szférai bérek miatt nem lesz egyszerű feladat! 

 

Jelen szakdolgozóink 

 

1 fő kőműves / 2 év nyugdíj/ 

2 fő segítő/ 1 fő elment, nem tudtuk pótolni/ 

2 fő asztalos /1 fő 2 év nyugdíj előtt/ 

1 fő villanyszerelő 

1 fő vízszerelő / tartós beteg, valószínűleg már nem dolgozik/ 

1 fő festő /3 év múlva nyugdíjas/ 

1 fő lakatos / 2 év múlva nyugdíjas/ 

1 fő traktoros / 3 év múlva nyugdíjas/ 

1 fő gk.vezető / 3 év múlva nyugdíjas/ 

Jelen tájékoztatómban nem szerepel a jelen pillanatban stabilan évek óta jelenlévő szintén nyugdíj közeli  4 fő! 

Szakembereink a Városigazgatóság idei legnagyobb Szigeti munkáiból is tevékenyen kivették részüket 

mondhatni oroszlánrészt vállaltak a térkövezésben, asztalos munkákban, bádogos munkában, valamint a 

villanyvezeték lefektetésében parkosításban.  Azt gondolom, hogy igazi csapatmunkát végzett mindenki, 

megtalálva azt a feladatot, amivel a sziget projekt ilyen szinten megvalósulhatott. 

 

Elvégzett feladatok a teljesség igénye nélkül 

 

- Perczel Mór utca 38. 2db lakás teljes külső, belső felújítása ,kialakítása 

-Sziget-2 sütő kialakítása, pihenő ház kialakítása 

- Térkövezés, Híd kialakítása, füvesítés, védőcső kihelyezés 

- Szt. János téri kerítés kialakítása 

- Project táblák betonozása 

- Kiskastély oldalsó épület tető javítás Csont orvosi rendelő előtető kialakítása 

- CSSK teljes festése 

- Sportcsarnok festése 

- Fáy sarok átereszek kialakítása, betonozása 

- Óvoda gyermekbútorok készítése 

- Hántai ravatalozó féltető készítése Művelődési Ház baba-mama klub vakolás,festés 

- Kiskastély melléképület festés 

Stb. 

Szállítási feladatok 

A kötelező szállítási feladatokat, mint az idősek szállítását, ételszállítását, óvodai szállítás stb. a 2018-as évben 

is zökkenőmentesen elvégeztük. 

Nyugdíjas szállítás, óvodások szállítása, Spartacus focisták szállítása szintén zökkenőmentesen elvégzésre 

kerültek. 

A polgármesteri Hivatalnál felmerült szállítási igények  szintén elvégzésre kerültek 

Konyha működése  

 

A Petőfi Sándor Általános Iskolai konyha működtetése 2017-től a Városigazgatóság alá került, melynek 

működésében a tavalyi évhez hasonlóan semmilyen fennakadás nem történt 

 

Zárásként elmondhatjuk, hogy a Városigazgatóság működése anyagilag biztosított volt zökkenőket a munkaerő 

időnkénti hiánya okozott és fog is, mely sajnos a jövő évet is meghatározza majd. Feladatokkal bőven el 

lennénk látva, de be kell látni, hogy mi hiába szeretnénk a feladatokat teljesíteni, de szakember vagy 

akár kétkezi munkás hiányában szűkösek a lehetőségeink 

 



Kérem beszámolóm elfogadását , amennyiben kérdés lenne arra a beszámolóm tárgyalásánál szívesen 

válaszolok 

Kisbér, 2019.01.03 

                                                                                     Csótár Zoltán 

                                                                   Városigazgatóság munkacsoport 
 

 

 

 

2. számú melléklet. 

 

 

KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5/2019. (I.18.) KVŐKt. határozata 

A KÖZTERÜLETHASZNÁLATI DÍJAKRÓL. 
 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használat után fizetendő díjak mértékét 2019. 

február 01-től az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Közterület igénybevételének módja Területi kategóriák 

1.) Áruszállító és egyéb közterületen történő  

 

-idényjellegű árusítás 

Lovardával szemközti 125 állásos 

parkoló 

1.100,- Ft./nap/parkoló 

 
I. Belváros                             

II. Egyéb 

közterület 

2.) Áruszállító és egyéb közterületen történő 

 

- kitelepített árusítás (vendéglátó-ipari, kereskedelmi 

jellegű) 

 

- városi kulturális rendezvények alkalmával kitelepített 

árusítás: 

      - vendéglátó-ipari 

      - kereskedelmi jellegű 

 

- mobil árusítóhely, gépjárműről történő mozgóárusítás: 

      -őstermelői igazolvánnyal rendelkezés esetén 

      - egyéb esetben 

 

    

4.240.- Ft/m2/nap 

 

 

    1.820.- 

Ft/m2/nap 

1.210.- Ft/m2/nap 

 

 

3.300.- Ft/hó 

13.200.- Ft/hó 

 

 

4.240.- Ft/m2/nap 

 

 

    1.820.- 

Ft/m2/nap 

1.210.- Ft/m2/nap 

 

 

3.300.- Ft/hó 

13.200.- Ft/hó 

3.) 

- hirdetőtábla (lábon álló) 

 

- mobil tájékoztató tábla 

 

- közterületbe 30 cm-en benyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakat- szekrény, üzleti védtető (előtető), ernyőszerkezet, 

cég- és címtábla, reklámtábla 

 

3.030.- Ft/m2/hó   

  

360.- Ft/m2/hó    

 

1.210.- Ft/m2/hó 

 

2.420.- Ft/m2/hó    

 

250.- Ft/m2/hó    

 

1.210.- Ft/m2/hó 

4.) 

- építési munkával kapcsolatos állvány  

 

- építőanyag és törmelék 

 

     150.- Ft/m2/nap 

 

3.630.- Ft/m2/hó 

 

    150.- Ft/m2/nap 

 

3.630.- Ft/m2/hó 

5.) Alkalmi rendezvény, utcabál, búcsú 60.500.- Ft/nap 36.300.- Ft/nap 

6.) Cirkusz 36.300.- Ft/nap 36.300.- Ft/nap 

7.) Vendéglátó-ipari és kereskedelmi közterület használat, 

üzleti tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat  

   1.460.- Ft/m2/hó    1.460.- Ft/m2/hó 

8.) Egyéb: 1.150.- Ft/m2/nap    1.150.- 

Ft/m2/nap 



 

A díjak megállapítása az alábbi szempontok szerint történik: 

 a közterület egyéb használatáért díjat kell fizetni. 

 I. Belváros: Angol kert, Batthyány tér, Kossuth utca, Majális tér, Ménes köz, Széchenyi utca, Tópart 

 A határozott időtartamra szóló bérleti díjat Bérlő a területbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a 

határozatlan időtartamra fizetendő bérleti díjat pedig minden tárgyhónap 15. napjáig a területbérleti 

szerződésben foglaltak szerint fizeti meg Bérbeadó számlájára, illetve házipénztárába. 

 A díjfizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék m2 egésznek számítandó. 

 A városi kulturális rendezvények egyéb közterületen történő kitelepített árusításkor a művészeti és 

kulturális értéket képviselő árusítás, vásár esetén a polgármester egyedi elbírálása alapján 50 %-kal 

csökkenthető a közterület-használati díj. 

 a Lovardával szemközti 125 állásos parkoló idényjellegű árusításra történő használatához a parkolók 

megszámozásra kerülnek akként, hogy az úttest felöli parkolók autóbusz-pályaudvar felöli részétől indul a 

számozás és a használat úgy, hogy az árusok között üres parkolóhelyek ne maradjanak, és ha elérik a Zrínyi 

utcai elágazást, akkor a következő sor parkolónál folytatódik a számozás, szintén az autóbusz-pályaudvar 

irányából. Az árusok figyelmét fel kell arra, hívni, hogy gépjárműveiket ne ebbe a sorba állítsák le, vagy 

annak is váltsanak meg egy parkolót. A parkoló előtt táblán kell jelezni a parkolni vágyók felé, hogy mely 

parkolók használata mikortól meddig tilos.  

 

Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a választási kampányt szolgáló hirdető berendezés és hirdetőtábla 

elhelyezése a választás végleges eredményének közzétételéig. 

 

         Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel 

polgármester jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


