
Beszámoló a 2019. szeptember 13.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, köszöntötte a 2014-2019-es önkormányzati ciklus utolsó testületi ülésen 

megjelent képviselőket, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette négy képviselő (Andrási Tamás, Dákai 

József, dr, Szinyi Károly, Vida Gyuláné) 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. 

 

42/2019.(II.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a városi kitüntetések alapításáról, azok odaítélésének rendjéről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati 

rendeletében foglaltak alapján Kisbér Város Díszpolgára címet adományozott Marosi László, a Magyar Kézilabda Szövetség 

alelnöke, a Grundfos Tatabánya KC elnöke részére. A kitüntetést a 2019. augusztus 20.-ai ünnepségen rendelte el átadni. 

A kitüntetést ünnepélyes keretek között átadtuk. 

 

73/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Komáromi Vizitársulat 2019 évi munkatervét elfogadta azzal, hogy a Téglagyári úton 

létesítendő akna kialakítása kapcsán a feltárások megkezdését támogatja, és a kialakítás pontos költségeinek ismeretében kíván 

döntést hozni a munka elvégzéséről. A munkatervben szereplő munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi fedezetet a 

költségvetésben elkülönített 2 millió forintos keret terhére, a hiányzó forrást pedig átcsoportosítással biztosította. Utasította a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a munkatervben szereplő munkálatok elvégzésére a Komáromi Vizitársulattal kötendő szerződést 

készítse elő, és felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására.  

 

A szerződést megkötöttük. 

 

125/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a Kisbér, Szabadság utca 54. szám előtti járdát anyagi fedezet hiányában nem tudta 

felújítani. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozzon ki egy programot a település járdáinak állapotának felmérésére. 

A Kishomok utca útfelújításával a soron következő ülésen kívánt foglalkozni. 

 

A kérelmezőt tájékoztattuk, a Kishomok utca felújítása megtörtént. 

 

134/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a 92/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozatban, az ingatlanvételi ajánlat fenntartására meghatározott 2019. május 15.-

ei időpontot 2019. május 31.-re módosította. Ezen időpontig várta a tulajdonos tájékoztatását a taggyűlés döntéséről. 

 

A képviselő-testület döntéséről az ingatlantulajdonost tájékoztattuk. 

 

 

138/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2019. június 14.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

139/2019.(VI.14.) 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. 

 

141/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának irodahelyiség biztosítása tárgyában küldött kérelmét 

elutasította, tekintettel arra, hogy az igényelt helyiségek (Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportja által használt helyiségei) hasznosítására az Önkormányzatnak élő hasznosítási szerződése 

van. 

A képviselő-testület döntéséről a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét tájékoztattuk. 

 

 

142/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a földgáz beszerzésére érkezett ajánlatok közül az NKM Földgázszolgáltató Zrt. 

ajánlatát fogadta el 2 éves időtartamra. Utasította a Polgármesteri Hivatalt az előterjesztésben rögzített feltételeket tartalmazó 

szerződés előkészítésére és felhatalmazott annak aláírására.  

 



A szerződést megkötöttük. 

 

145/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be ajánlatokat a GDPR előírásainak való 

megfelelés érdekében. 

A beérkezett árajánlatok a képviselő-testület szeptember havi ülésére beterjesztésre 

kerültek. 

 

 

 

 

150/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2018. évi viziközmű üzemeltetés szennyvíz ágazati beszámolóját elfogadta. 

 

A képviselő-testület döntéséről az ÉDV Zrt.-t tájékoztattuk. 

 

151/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2019. évi költségvetésben szereplő kátyúzási keret terhére kátyúztatás elvégeztetését 

rendelte el az Arany János utca alsó szakaszán, a Perczel Mór utca Városigazgatóság és temető közötti szakaszán, a Petőfi 

Sándor utca elején, a Sport utcában, a Szent Imre utcában és a Téglagyári út piactér melletti szakaszán. 

A 2019. évi költségvetés út- és járdafelújítási alapjának terhére elrendelte meleg aszfalttal ellátni a Kishomok utca Széchenyi 

utcai torkolata utáni rossz állapotú szakaszait, és a Véncser dűlő mart aszfaltos részét a Perczel Mór utca irányából kezdve. A 

kátyúzási feladatok ellátására a Sebők István által adott ajánlatot fogadta el nettó 6.300,- Ft. + Áfa/m2 díjon. A Gombos 

Földgép Kft.-t bízta meg a Kishomok utca aszfaltozásával bruttó 10.509.377 Ft ajánlati áron, és a Véncser dűlő mart aszfaltos 

részének aszfaltozásával bruttó 14.028.801 Ft ajánlati áron. 

Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fentiek szerinti vállalkozási szerződések előkészítésére, és felhatalmazott azok aláírására.  

A szerződések megkötésre, a javítási munkák elvégzésre kerültek. 

 

154-155/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a „Sissi – sziget” házirendjét az előterjesztés szerint az alábbi módosításokkal elfogadta: 

- a bérleti díjat hétfőtől csütörtökig bruttó 15.000 Ft összegben, míg péntektől vasárnapig, valamint ünnepnapokon bruttó 

20.000 Ft összegben,  

- a kaució összegét a napidíj összegében határozza meg.  

A képviselő-testület a „Sissi – sziget” működtetéséről a Kisbéri Városigazgatóság útján gondoskodik. 

A képviselő-testület a „Sissi – sziget” működéséhez szükséges asztalok és padok beszerzéséhez szükséges fedezetet, valamint a 

mobil wc bérleti díját az Önkormányzat általános tartaléka terhére biztosította. Utasította a Kisbéri Városigazgatóságot a fenti 

eszközök beszerzésére, valamint arra, hogy a mobil wc köré paravánt készítsen. 

 

A mobil wc paravánja alappal együtt elkészült, a padok, asztalok elkészülése a 

napokban várható, azt követően a bekeretezett házirenddel együtt kihelyezésre 

kerülnek. 

 

156/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatójának az elmúlt egy évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, az igazgató munkáját megfelelőnek ítéli. 

 

A képviselő-testület döntéséről az intézmény igazgatóját tájékoztattuk. 

 

 

116/2019.(V.10.), 117/2019.(V.10.), 157/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

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

szóló 6/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete alapján meghirdetett felhívásra beérkezett igények alapján támogatásban 

részesítette a pályázókat az Önkormányzat 2019. évi költségvetése egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

sorának terhére.  

A támogatási szerződések megkötését követően a megállapított támogatási összegek 

kifizetésre kerültek. 

 

166/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a volt OTP ingatlanának (1641/15/A/2 hrsz.) hasznosításra történő meghirdetésére a Vianni Kft-től érkezett 

pályázatot érvénytelennek, a pályáztatást pedig eredménytelennek nyilvánította.  Az ingatlant egyelőre nem kívánja ismételten 

meghirdetni hasznosításra. 

A képviselő-testület döntéséről a pályázót tájékoztattuk. 

 

167/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület ezen határozatban Semmelweis Nap alkalmából munkájuk elismeréseként Bíró Imrét (ügyeletes autó 

vezető), Gyulai Andrásnét, (Batthyány Kázmér Szakkórház Krónikus Belgyógyászati Osztály – ápoló), és id. Mészáros Attilát 

(a kisbéri mentőállomás dolgozója) 30 – 30.000 Ft összegű elismerésben részesítette.  

 

Az elismeréseket átadtuk. 

 

168/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban támogatta Varga Melinda Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására benyújtott pályázatát. 

A képviselő-testület döntéséről a Tatabányai Tankerületi Központot tájékoztattuk. 

 

169/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban támogatta Orbán Zsuzsanna Komárom – Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisbéri Tagintézménye 

tagintézmény-vezetői munkakör betöltésére benyújtott pályázatát. 

 

A képviselő-testület döntéséről a KEM-i Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjét tájékoztattuk. 

 

170/2019.(VI.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a Magyarország Kormánya 1059/2019. (II. 22.) Korm. határozatával módosított 

1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatával Kisbér Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcímen a belvárosi 

városközpont revitalizációjának támogatására biztosított 1.025.000.000.- forintos támogatás eredményes felhasználása 

érdekében a kisbéri Bakony Áruház ingatlanának megvásárlására vonatkozó vételi ajánlata megalapozásához ingatlanforgalmi 

értékbecslés készítését rendelte el, melyhez elfogadta az EURO – IMMO Expert Kft. (1065 Budapest, Nagymező utca 4.) nettó 

258.000 Ft + Áfa összegű ajánlatát és felhatalmazott a vonatkozó szerződés megkötésére.  

Az értékbecslés díjának forrásaként a Magyarország Kormánya 1004/2019. (I.18.) Korm. határozatával biztosított 

kormánytámogatást jelölte meg, de azt az Önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére megelőlegezte.  

Az értékbecslés elkészült, ami alapján a képviselő-testület vételi ajánlatot tett az ingatlanra. 

 

171/2019.(VII.5.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. július 5.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

173/2019.(VII.05.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a Bakony Rally Autósport Egyesület kérelmére engedélyezte a Téglagyári út lezárását a Bakonyszentlászló 

Kupa 2019. rendezvényei keretében 2019. augusztus 11.-én Kisbérre szervezett verseny idejére. A versennyel és az útlezárással 

kapcsolatos minden felelősség a kérelmező szervezőt terheli. 

 

A képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztattuk, a rendezvényt megtartották. 

 

 

92/2019.(IV.12.), 174/2019.(VII.05.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a Magyarország Kormánya 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatával Kisbér Város 

Önkormányzata feladatainak támogatása alcímen a belvárosi városközpont revitalizációjának támogatására biztosított 

1 025 000 000 forintos támogatás eredményes felhasználása érdekében a kisbéri Bakony Áruház (1603 hrsz) ingatlanának 

megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatot, az ingatlan forgalmi értékét megállapító ingatlanforgalmi értékbecslés alapján, 

megtette a tulajdonos Kisbéri Kereskedelmi COOP KFT felé. A vételár forrásaként a Magyarország Kormánya 1004/2019. 

(I.18.) Korm. határozatával biztosított kormánytámogatást jelölte meg. A képviselő-testület az ingatlanvételi ajánlatot 2019. 

május 15. napjáig tartja fenn, ezen időpontig várja a tulajdonos tájékoztatását a taggyűlés döntéséről. Felhatalmazott a határozat 

végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő 

megszerzése nem lehetséges, elrendelte az ingatlan kisajátítás útján történő megszerzését, és felhatalmazott, hogy a 

kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései alapján tegye meg a kisajátítási eljárás megindítása érdekében 

szükséges intézkedéseket. 

A képviselő-testület az EURO-IMMO Expert Kft. által készített igazságügyi szakértői vélemény alapján a kisbéri 1603 hrsz 

alatt található, kivett áruház megnevezésű ingatlanért kiürített állapotban ajánlott fel vételárat a tulajdonos Kisbéri 

Kereskedelmi COOP Kft. részére. Amennyiben a Kisbéri Kereskedelmi COOP Kft. nem értékesíti az ingatlant kiürített 

állapotban, nem él a kiürített állapotú ingatlanért felajánlott vételár elfogadásával, hanem ragaszkodik az ingatlan bérleti joggal 

terhelten történő értékesítéséhez, akkor Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a társaság 

taggyűlésének 9/2019. (V. 17.) számú határozatában foglalt vételárat. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkérte az ingatlantulajdonos Kisbéri Kereskedelmi COOP Kft.-t, hogy 2019. augusztus 12.-éig írásban, hivatalos formában 

jelezze, hogy az ingatlant jelen határozatban foglaltak figyelembe vételével kiürített állapotban, vagy bérleti joggal terhelten 

értékesíti Kisbér Város Önkormányzatának. 

Felhatalmazott az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételére, az adásvételi szerződés fenti 

feltételekkel történő megkötésére.  

Az áruház ingatlanát megvásároltuk. 



 

175/2019.(VIII.29.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. augusztus 29.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

180/2019.(VIII.29.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban az 1071 hrsz.-ú közterület zöldfelület rendezéséhez kapcsolódó közvilágítási faoszlopok kiváltásának 

költségéhez bruttó 580.000 Ft összegű fedezetet biztosított Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése Beruházási 

Alapja terhére és felhatalmazott a kiváltáshoz szükséges intézkedések megtételére. 

 

A villanyoszlopokat eltávolították. 

 

183/2019.(VIII.29.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Kisbér Lovarda Kft.-vel kötött hasznosítási szerződést a szerződésben meghatározott 

rendkívüli felmondási okok teljesülése miatt, továbbá a területhasználati szerződést és a megbízási szerződést 2019. augusztus 

31. napjával felmondta. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a Kisbér Lovarda Kft. hátralékának behajtására, továbbá a 

hasznosítási pályáztatás szeptember havi képviselő-testületi ülésre történő előkészítésére.  

 

A szerződések felmondása megtörtént, a pályázati kiírás a képviselő-testület 

szeptember havi ülésére beterjesztésre került. 

 

186/2019.(VIII.29.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait választotta meg. 

 

A tagok és póttagok az esküt letették és megkezdték a munkát. 

 

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 Semmelweis napi ünnepségen, ahol a testület által odaítélt jutalmakat átadta; 

 

b/ Megtartásra került a Hántai Falunap és a Kisbéri Napok rendezvénysorozat, amelyek sikeresnek mondhatók, minden 

korosztály megtalálta a maga szórakozási lehetőségét; 

 

c/ Elkészült és ünnepélyesen átadásra került a Véncser dűlő és a Kishomok utca aszfaltozása; 

 

d/ Köszöntötte a Bajkai Csaba esperes plébános helyére érkezett Magyaros László katolikus plébániai kormányzót, az egyház 

által tartott szeretetvendégségen; 

 

e/ Részt vett a Kiskastélyban tartott augusztus 20-i ünnepségen, ahol beszédet mondott, felvágta az új kenyeret, és átadta a 

tesület által odaítélt díszpolgári címet. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
  

2. Napirendi pont : Kisbér Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése módosítása. 

  

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása a központi forrásból kapott támogatások, korábbi testületi 

döntések, valamint a különböző jogcímek közötti belső átcsoportosítások miatt vált szükségessé 

A bevételeket és kiadásokat figyelembe véve önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének főösszege 4.959.911.938,- Ft-ra 

emelkedett. 

 

A testület a módosítást egyhangúlag elfogadta. 

 

3. Napirendi pont : Kisbér-Ászár településhatár rendezése. 

 

A képviselő-testülete 2019. március 8-án megtárgyalta a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, módosításáról 

szóló előterjesztést.(50/2019.III.8.) KVÖKt.hat. ) 

A felülvizsgálati témák között szerepelt a Kisbér-Ászár közigazgatási határ menti területek lehetséges rendezésének kérdése. A 

két település közti határ vonala több utcában és telken nehézségeket okoz a használat és fenntartás terén (Határ utca, Vasút köz, 

Prima parkolója, piac területe…) 



A területet – Kisbér város és Ászár község polgármesterével történt előzetes megbeszélést követően - földmérővel felmérette a 

hivatal, majd javaslatot kértek a településrendezőktől a közigazgatási határ lehetséges módosított vonalára.  

Két korrekciós változat készült, amit a tervezők megküldtek hivatalunknak. A javaslatok területcserét mutatnak be, mindkét 

változatban, melynek eredményeképpen egyik település területe sem csökken.  

A javaslatok lényege, hogy az osztott, két település területén fekvő telkek, utcák területét a használat és működtetés könnyítése, 

egységesítése céljából javasolja átalakítani a közigazgatási határ ésszerűbb vezetésével.  

 

A Gazdasági, Műszaki és Jogi Bizottság a tervezők által elkészített módosítási javaslatok közül a 2. változatot támogatta.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér városának Ászár községgel közös közigazgatási határ mentén lévő területeit 

a két településen folyamatban lévő településrendezési eszközök felülvizsgálata keretében rendezni kívánja a közigazgatási határ 

módosításával a területek hatékony és egyértelmű használhatósága, üzemeltethetősége érdekében. 

A további településközi egyeztetési és tervezési munkát a tervezők által elkészített, előterjesztéshez csatolt 2. változat (jelen 

beszámoló külön mellékleteként látható) szerint rendeli folytatni. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

4. Napirendi pont : GDPR  Uniós Adatvédelmi Rendelet szerinti felkészülésre, valamint DPO feladatok ellátására  

árajánlatok.  

 

Felhatalmazza a város polgármesterét a GDPR felkészüléshez szükséges tevékenységek díja részletben történő megfizetésének 

módjára vonatkozó egyeztetések lefolytatására, valamint az ellátási szerződés aláírására. 

 

5. Napirendi pont : Gördülő fejlesztési terv. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései alapján a szennyvízelvezető víziközmű 

rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet (GFT) minden év szeptember 30-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH), melyben a rendszeren elvégzendő felújításokat, pótlásokat és beruházásokat 

szükséges szerepeltetni. A GFT az egész víziközmű rendszerre – Kisbér – Ászár – Vérteskethely - Bakonysárkány víziközmű 

rendszer – tartalmaz adatokat. Mindegyik település a rá vonatkozó felújításokat, pótlásokat hagyja jóvá, és kell, hogy kitöltse a 

beruházási fület. Önkormányzatunknak, mint a rendszeren az ellátásért felelősnek kell a tervet elfogadnia és az Északdunántúli 

Vízmű Zrt-t felhatalmaznia a MEKH felé történő eljárással. A települések a GFT-t megkapták, észrevételeiket, jóváhagyásukat 

várjuk. Amennyiben megkeresésünkre választ nem kapunk, a határidőnkre való tekintettel úgy tekintjük, hogy a terv rájuk eső 

részét elfogadják, és azt jóváhagyjuk. 

 

A GFT-t az ÉDV Zrt. elkészítette, felújításai és pótlásai között mind a szennyvízelvezető rendszerre, mind a szennyvíztisztító 

telepre találunk tételeket.  

A rendszert és annak hibáit, javításra váró elemeit legjobban az azt üzemeltető (ÉDV Zrt.) tudja, ismeri. A jelenlegi gördülő 

fejlesztési terv a 2020-2034-es időszakra szól.  

 

A tavalyi évben elfogadott GFT a 2020-as évre csak egy tételt tartalmazott Bakonysárkányra. A mostaniban Kisbér 

vonatkozásában Hántán a Jáger utcában, a Kossuth utcában és Kisbéren a Sport utcában átemelő szivattyú pótlása (nettó 2,5-3-

3,5 millió forint) szerepel, mely a tavalyi tervben 2023-ra volt ütemezve összesen 7 millió forinttal. Új elem a szennyvíztisztító 

telepen a mosószivattyú pótlása nettó 700 ezer forinttal, monitoring rendszer felújítása nettó 7 millió forinttal, a piactéri átemelő 

irányítástechnikai rendszerének felújítása nettó 3 millió forinttal és átemelő szivattyú tartalék pótlása nettó 2.968 ezer forinttal. 

A terv Kisbér vonatkozásában nettó 4.110 ezer forint tartalékot tartalmaz.  

 

A terv szerint 2020-ban a víziközmű rendszer kisbéri szakaszára nettó 26.778 ezer forintot terveznek elkölteni, 2021-2024 

között nettó 107.114 ezer forintot, 2025-2034 között pedig nettó 235.711 ezer forintot.  

Forráshiány miatt beruházást nem javaslunk szerepeltetni a tervben.  

A tervet jövőre ismét lehetőségünk lesz tárgyalni, az esetlegesen addig felmerült tételekkel akkor majd módosíthatjuk azt. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a szennyvízelvezető víziközmű rendszerre vonatkozó, 2020-2034-es 

időszakra szóló gördülő fejlesztési terv javított változatát elfogadja azzal, hogy a tervben szereplő felújítások és pótlások 

évenkénti összege nem haladhatja meg az adott évi bérleti díj és előző évi maradvány összegét. Forráshiány miatt beruházás 

tervezésére nem kerül sor.  
 

Felhatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt-t arra, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a jóváhagyási eljárásban az önkormányzatot képviselje.  

 

6. Napirendi pont : Beruházási terv módosítása.  

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja László Gábor és dr. Kizlinger András nettó 3 millió Ft összegű 

ajánlatát a GDPR felkészüléshez szükséges tevékenységekre, valamint egy év hűségidével a DPO adatvédelmi tisztviselői 

feladatok ellátására adott nettó 150.000 Ft/hó összegű ajánlatát. 



 

A testület májusi ülésen került tárgyalásra a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes (1598; 1599/1 hrsz.) és az 1071 hrsz. 

alatti közterület vagyonkezelésére kötött szerződésben foglalt kötelezettségünk teljesítésére készített, 2018. június 01-től 2020. 

május 31-ig szóló Beruházási Terv módosítása annak okán, hogy a tervben az amortizációs keret és a vagyonkezelési díj terhére 

az 1599/1 hrsz-ú területen új lovas pálya építése szerepel bruttó 24.942.546,- Ft. összegben, melyet a Kft. ügyvezetője a 

rendelkezésre álló összegből nem tart megvalósíthatónak, és a megtérülést sem tartja rövid és középtávon eredményesnek és 

javasolta a jelenlegi lovas pálya korszerűsítését egy lényegesen kisebb összegből. 

 

A testület - tekintettel arra, hogy a lovas pálya építésére nem fog sor kerülni – egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2019. évi 

költségvetésben 15 millió forinttal e célra elkülönített összeget átcsoportosítja az általános tartalékba. 

 

7. Napirendi pont :  Termőföld haszonbérleti szerződések hosszabbítása. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a jelenleg érvényben lévő haszonbérleti szerződés lejárta után a kisbéri 0233/59 hrsz. 

alatti ingatlant hasznosításra meghirdeti a Kisbér Lovarda Kft-től visszavétel alatt álló ingatlanokkal, és a többi önkormányzati 

tulajdonban lévő, haszonbérlővel nem rendelkező ingatlanokkal együtt. 

A Batthyány Pusztai Mezőgazdasági Kft. által kérelmezett szerződéshosszabbítást elutasítja, és elrendeli az érintett ingatlanok 

hasznosításra történő meghirdetését. 

 

8. Napirendi pont :  Általános iskola telkének alakítása. 

 

A Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája ingatlanával 

kapcsolatban az alábbi nyitott ügyei vannak az önkormányzatnak: 

 a telket két beruházás is érinti, egyik a kerékpárút, másik a parkoló építés. A kerékpárút építéséhez a telket három felé 

kell osztanunk (általános iskola, kerékpárút, parkoló?). A kerékpárút közvetlenül az iskola és a sportcsarnok mellett 

húzódó járdánál fog vezetni. 

 az iskola vagyonkezeléséről szóló szerződésben vállaltuk, hogy a Tatabányai Tankerületi Központ és az önkormányzat 

által használt területek eszmei hányadának meghatározásául szolgáló változási vázrajzot elkészíttetjük (társasházat 

alapítunk). 

 a vagyonkezelési szerződést és a hozzá kapcsolódó megállapodást a helyrajzi szám változás és az ezzel járó 

területváltozás miatt módosítani szükséges.  

 korábban szó volt arról, hogy az iskola udvarából leválasztásra került tanuszodai rész helyett a vásártéri tömbök mellett 

biztosítunk udvart az iskola számára.  

 

A felsorolt feladatok közül a szerződés-módosítás kivételével mindegyik földmérői munkát és földhivatali bejegyzést igényel. 

Ezek közül a kerékpárút telkének kialakítását és az iskola udvarának bővítését egy változási vázrajzon, egy eljárás keretében el 

lehet végezni. Ha a telekalakítás lezajlott és megvan az iskola új, végleges telke, akkor célszerű a társasházzá alakítás és azt 

követően a szerződések módosítása. A kerékpárút telkének kialakítására mielőbb szükség lenne és a változási vázrajz 

elkészítéséhez dönteni kell arról, hogy hol legyen az iskola új telekhatára. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, 

Szakközépiskola és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája kisbéri 1027/5 hrsz. alatti ingatlanából szabályoztassa ki a 

kerékpárút és parkolók telkét. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges eljárások lefolytatására. 

 

9. Napirendi pont : Gamma játszótéri pályához háló. 

 

Nemrég került átadásra városunk második rekortán kézilabdapályája, mely a Gamma játszótér helyén került felállításra. A 

kivitelezés során a kapuk mögé labdafogó háló került kiépítésre, ennek ellenére lakossági bejelentéseket kapunk, hogy a labdák 

a szomszédos lakóházat érik.  

A szomszédos lakóházakban a dokumentálhatóan labdák okozta kárt – a károkozó kilétének ismerete hiányában – az 

önkormányzatnak kell majd viselnie.  

A probléma megoldására több ötlet is felmerült, legjobbnak a lakóházak felöli kapu mögötti háló magasságának növelése 

bizonyul. A bekért árajánlatok alapján a háló megemelése 555.960,- Ft. + áfa összegbe kerülne. A 2019 évi költségvetésben 

erre a munkára elkülönített összeg nem szerepel, fedezetét a beruházási alap biztosíthatja.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a „Gamma” játszótéri rekortán kézilabdapálya hálóját nem emelteti meg. 

Utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a szomszédos lakóházak védelme érdekében két sorban a helyi előírások és a 

fajtára jellemző növekedési jellemzők figyelembe vételével fát ültessen. 

 

10. Napirendi pont : Fűtésjavítás – sportcsarnok, bérlakás. 

  

a/ Bérlakás : Az önkormányzati lakások fűtési és gépészeti rendszereinek karbantartásával megbízott Ganzler Gábor 

feladatellátása során a Perczel M. utca 88./f. Széchenyi-terves lakásban található kazánnál a hőcserélő, a vezérlőpanel és a 



biztonsági szelep cseréjét javasolja a fűtési szezon megkezdése előtt. A cserénél csak a beszerelésre kerülő anyagokat kellene 

fizetnünk, a szerelést a karbantartásra kötött szerződés keretén belül végezné.  Az anyagárat bruttó 130.000,- Ft.-ra becsülte. 

Tájékoztatása alapján ezen alkatrészek cseréjével a kazán élettartama évekkel meghosszabbítható. 

Az alkatrészek beszerzésének fedezete a 2019. évi költségvetésben biztosítható a bérlakások felújítására tervezett összegből a 

karbantartás, kisjavítás kiadási sorra történő átcsoportosítással. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

 

b/ Zsivótzky Gyula Sportcsarnok - fűtésjavítás: A Sportcsarnok öltözőben leszakadt radiátorok javítása, automata légtelenítők 

cseréje, egy radiátor kicserélése valamint az előterében lévő radiátor javítása vált szükségessé., 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

- A Zsivótzky Gyula Sportcsarnok öltözőiben leszakadt radiátorok javítását megrendeli a fűtési rendszer 

karbantartásával megbízott Ganzler Gábortól az ajánlatában szereplő bruttó 425.230,- Ft áron. 

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

polgármesterét annak aláírására. 

- Utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot és a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokot, hogy az öltözőkben az ablakok földről 

történő nyitását oldja meg, vagy a radiátorok kerüljenek védelemmel ellátásra a súlyterhelés ellen. 

 

11. Napirendi pont : Útjavítási kérelem – Szabadság utca. 

 

Bárány Tamás, a Szabadság utca 2/d. szám alatti ingatlan (parkban található épület) új tulajdonosa kérte, hogy az ingatlanához a 

Szabadság utcából levezető földutat újítsuk fel – javasolja a földgyaluzást és gréderezést -, mert az út rossz állapotban van, az 

autóik lökhárítója rendszeresen leér a földre. Az út téli síkosság mentesítését is kéri elvégezni. 

 

A 2019 évi költségvetésben útfelújításra elkülönített alapból a Véncser dűlő és a Kishomok utca aszfaltozása történt meg, 

továbbá kátyúztattunk. Egyéb útfelújítási munkákra jelenleg kerete nincs z önkormányzatnak.  

 

A lakóktól több helyről kapunk bejelentést az utak és a járdák állapotával kapcsolatban. A legrosszabb állapotban lévő és 

sokaknak bosszúságot okozó úthibákat anyagi lehetőségeinkhez mérten évről évre javítjuk, a járdahibákat pedig csak fokozott 

balesetveszély esetén, a szükséges mértékig javítjuk. A Bárány úr által jelzett földút elviekben csak a Szabadság utca 2/d. szám 

alatti lakásuk megközelítését szolgálja, állapota évek óta hasonlóan rossznak mondható. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elkötelezett az útjavítások mellett, azonban anyagi forrása nem áll rendelkezésre, 

ezért Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság utca 2/d. szám alatti ingatlanhoz levezető földút javítását 

most nem tudja elvégeztetni és utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő útjavítások előterjesztésénél vegye 

figyelembe ezen útszakaszt is. 

 

12. Napirendi pont : KNYKK Zrt.-vel területrendezés. 

 

A testület 2017 szeptemberében tárgyalta és hozta meg a 229/2017. (IX.8.) KVÖKt. határozatot, melyben támogatták a 

KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ tulajdonában lévő kisbéri 1640/3 hrsz. és az önkormányzat 

tulajdonában lévő kisbéri 1638/12 hrsz. alatti ingatlanok telekhatár-rendezését akként, hogy az 1638/12 hrsz. alatti ingatlanra 

ráépült autóbusz parkoló szélességében, a pályaudvar telekhatárával párhuzamosan, a szomszédos telekhatárig lévő terület 

kerüljön átadásra és adtak felhatalmazást arra, hogy a szükséges eljárásokat lefolytassa a hivatal, valamint az adásvételi 

szerződést a polgármester aláírja. 

 

A pályaudvari beruházás miatt a telekhatár-rendezés máig váratott magára, most pedig a KNYKK Zrt. átszervezése teszi 

sürgőssé a máig nyitott kérdés rendezését. A határozat meghozatala óta eltelt idő végett kéri a hivatal a testület ismételt 

felhatalmazását a szerződés megkötéséhez. 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét a telekhatár-rendezéshez szükséges adásvételi szerződés aláírására. 

 

13. Napirendi pont : Állami Számvevőszék ellenőrzése. 

 
„A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” témakörben az Állami számvevőszék ellenőrzést folytatott le 

önkormányzatunknál. 

 

Az ellenőrzés által tapasztalt hiányosságok következtében a város polgármestere és jegyzője az alábbi intézkedéseket tette : 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 

tulajdonában lévő kisbéri 1640/3 hrsz. és Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában lévő kisbéri 1638/12 hrsz. alatti 

ingatlanok telekhatár-rendezését. 



- A belső ellenőrzési vezetővel egyeztettek, hogy a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési terv készítésekor kiemelt 

figyelmet fordítson a gyermekétkeztetés területének ellenőrzésére. 

- Felhívták az érintett kollégák figyelmét a külső ellenőrzések nyilvántartásának pontosítására. 

- A következő beszámolási időszakra a gyermekétkeztetést végző intézményünk vezetőjétől és az élelmezésvezetőtől 

külön szakmai beszámoló elkészítését kérték. 

- Az étkezés színvonalával és minőségével kapcsolatban az igénybevevők részére elégedettségi kérdőív került 

kiküldésre. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Állami Számvevőszék 19133 számú ellenőrzési jelentésében foglaltakat 

tudomásul veszi, a város polgármesterének és a város jegyzőjének intézkedéseivel egyetért. 

 

14. Napirendi pont : Öltözőszekrény vásárlás – Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde. 

 

A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde gyermeklétszáma 2019/20-as nevelési évben 214 fő. 

Ebből Kisbéren: 198 fő, Hántán: 16 fő 

Az alapító okiratban meghatározottak szerint a felvehető létszám: Kisbéren 195 fő, Hántán 25 fő. 

Az intézmény férőhelye 220 fő. Jelenleg nincs annyi öltöző szekrény, hogy a gyerekeket elhelyezzék.  

 

Ebből adódik, hogy új szekrényeket kell beszerezni. A jelenlegi szekrényeket 2010-ben vásároltuk. Már hozzá illeszkedőket 

nem gyártanak. Most egy csoportnyit, 30 főre szeretne vásárolni az önkormányzat, a régiekkel pedig kipótolnák a többi 

csoportot. 

 

Az Almus Pater Taneszköz és Intézményellátó Zrt-nél találta a hivatal a legolcsóbb, megfelelő szekrényeket.  

Bruttó 36.830Ft a négyszemélyes férőhelyes. 7db-ra lenne szükség, melynek költsége 257 810 Ft. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy engedélyezi a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde szekrényvásárlását, melyhez a 

bruttó 257.810 Ft-os fedezetet az önkormányzat 2019 évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

15. Napirendi pont : Bursa Hungarica. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

16. Napirendi pont : Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde alapító okirata módosítása. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde módosító és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a módosító és alapító okirat megküldésére a Magyar Államkincstár Komárom — Esztergom 

megyei igazgatósága részére. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen beszámoló 1számú mellékletében olvasható. 

 

17. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. 

 

Varga Melinda : Tekintettel arra, hogy ez a ciklus utolsó ülése, képviselő asszony megköszönte jegyző úr és a hivatal 

munkatársainak a ciklusban végzett kiemelkedő munkáját. A köszönetnyilvánításhoz ezt követően csatlakozott a polgármester 

és a többi megjelent képviselő is. 

 

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

Lovarda – hasznosítás, iskolai lovagoltatás; Szociális Munka Napja – elismerések, méltatlansági eljárás, szavazatszámláló 

bizottság tagjainak választása). 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde alapító okirata 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 

1.1.2. rövidített neve: Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 
Kihelyezett csoportja 

2879 Kisbér, Hánta – Kossuth Lajos utca 53. 

2 
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Kisbéri 
Bölcsődéje 

2870 Kisbér, Széchenyi utca 6/A. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000. július 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kisbér Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 2870 Kisbér, Batthyány tér 2. 

2 Bánki Donát Szakképző Iskola 2870 Kisbér, Weicheim Béla utca 28 – 30. 

3 Gyöngyszem Óvoda 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kisbér Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 



4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) 6. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az 
óvodai neveléssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátása, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §- ában meghatározott intézményi és szünidei (intézményen 
kívüli) gyermekétkeztetés. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni a bölcsődei ellátásról, amennyiben az adott 
településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban 
meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, valamint a 42. § (3) 
bekezdése - a bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a 
továbbiakban: sajátos nevelési igényű gyermek) nevelése és gondozása is végezhető. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint az 
óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda feladatai közé 
tartozik a gyermek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésének megvalósítása, a gyermek 
egészséges életmódra nevelése, részükre egészséges környezet biztosítása, a gyermeki fejlődést elősegítő 
tevékenységek megszervezése, a személyiségvonások fejlesztése a játéktevékenységen keresztül, valamint 
sokoldalú tapasztalatszerzés biztosításával, továbbá az integrált óvodai nevelés halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére.  

Sajátos nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése. A sajátos nevelési 
igényű gyermekek közül az enyhe értelmi fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartási zavarral) küzdő gyermekek ellátása az óvodában.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: kizárólag a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, továbbá az ellátással 
összefüggő feladatok. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól, valamint működési feltételeikről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 35. §-ában 
foglaltak szerint a bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében 
alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsőde feladata a 3 éven aluli 
gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni 
sajátosságok figyelembe vételével és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 42. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A költségvetési szerv feladata továbbá a gyermekétkeztetés biztosítása (intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés, gyermekétkeztetés köznevelési intézményben), valamint a munkahelyi étkeztetés 
biztosítása köznevelési intézményben. 

4.4. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

3 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai 

4 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104031 gyermekek bölcsődei ellátása  

7 104035 gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

8 104036 munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kisbér város közigazgatási területe 



5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. megfelelően pályázat útján 5 éves időtartamra a 
képviselő-testület bízza meg. Az intézmény vezetőjének felmentéséről a képviselő-testület dönt. A 
tagintézmény-vezető megbízása, illetve felmentése a fenti jogszabályok alapján a költségvetési szerv 
vezetőjének hatásköre. Az egyéb munkáltatói jogokat Kisbér Város Önkormányzatának Polgármestere 
gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízásos jogviszony polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 vállalkozási jellegű jogviszony polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú intézmény; óvoda és bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. § 1.1 pont szerinti óvodai nevelés, valamint a 4. § 1.21 pont szerint a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és 
iskolai nevelése-oktatása; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 42. §-ában foglalt feladatok alapján a bölcsődei ellátás biztosítása. A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. § 
szerinti intézményi gyermekétkeztetés, 21/B. § szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetés, valamint a 21/C. § szerinti szünidei gyermekétkeztetés. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervet 
harmadik személlyel szemben egy személyben önállóan képviseli. A gazdasági kötelezettségvállalás 
az erre vonatkozó jogszabályok, valamint a költségvetési szerv és Kisbéri Polgármesteri Hivatal által 
megkötött, a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján történik. A költségvetési szerv 
pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Kisbéri Polgármesteri Hivatal (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.) 
látja el.  

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Kisbéri 
Bölcsődéje 

2870 Kisbér, Széchenyi utca 6/A. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde  …… 

2 
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Kihelyezett 
Csoportja 

 25 

3 
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Kisbéri 
Bölcsődéje 

 24 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 



 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 

2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4. 

1544 használati jog óvoda 

2 

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 
Kihelyezett Csoportja 

2879 Kisbér, Hánta – Kossuth Lajos utca 
53. 

5063 használati jog óvoda 

3 

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 
Kisbéri Bölcsődéje 

2870 Kisbér, Széchenyi utca 6/A. 

1954/4 használati jog bölcsőde 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


