
Beszámoló a 2019. május 10.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette egy képviselő 

(Andrási Tamás) 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. 

 
7/2019.(I.18.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a Mini-Magyarország Makettpark makettjeinek állagmegóvása kapcsán Rohoncziné Varga 

Piroska ajánlatából elfogadta az 1.) pontban szereplő domborművekre vonatkozó bruttó 1.100.000,- Ft nagyságú részt, a 2.) pontban 

szereplő újra készített makettek vonatkozásában a bruttó 580.000,- Ft nagyságú részt. A 3.) pontban rögzített állagmegóvási, pótlási, 

festés-átfogó javítási feladatokat a korábbi szerződése szerinti garanciális és karbantartási munkákként végzi el, míg a szállítási 

költségek Kisbér Város Önkormányzatát terhelik bruttó 560.000 Ft összeg erejéig. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 

egyeztetés eredményeként született új ajánlatot vegye figyelembe a 2019. évi költségvetése készítésekor.  

 

A javításra vonatkozóan új ajánlat készült, mely a képviselő-testület 2019. május havi 

ülésére beterjesztésre került. 

63/2019.(III.8.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Balom Asztalos és Üvegező Bt. nettó 350.000 Ft + Áfa összegű ajánlatát a 

Zöldmalmi-tónál lévő 35 db fa kivágására. A fakivágás költségének fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetése dologi 

kiadása terhére biztosította. Felhatalmazott a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

A szerződést megkötöttük. 
 

69/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2018. április 12.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 
  

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

70/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

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

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

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

 

71/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Kisbéri Rendőrkapitányság Kisbér város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját. 

 

A képviselő-testület döntéséről a Rendőrkapitányság vezetőjét tájékoztattuk. 
 

72/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület jóváhagyta a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár szervezeti és működési 

szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően. 
 

A képviselő-testület döntéséről az intézmény igazgatóját tájékoztattuk. 
 

74/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a kisbéri 470 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanra Talabér Lászlónéval kötött területhasználati 

szerződést kezdeményezte meghosszabbítani 3 évvel, változatlan feltételek mellett. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti 

feltételeket tartalmazó szerződéshosszabbítás előkészítésére és felhatalmazott annak aláírására.  

A szerződés-hosszabbítás megkötésre került. 
 

 

75/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.  

A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Kisbéri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. 

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

80/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a 2018. évi adóügyi feladatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

81/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzatát az előterjesztésnek 

megfelelően. 

     A Szabályzatot az érdekeltekkel megismertettük. 



 

83/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta az Önkormányzat és intézményei beszerzési szabályzatát az előterjesztésnek 

megfelelően. 

A Szabályzatot az érdekeltekkel megismertettük. 

 

90/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a 2019. április 26.-án megrendezésre kerülő Komárom – Esztergom Megyei Rendőrnap 

alkalmából Vadász Péter címzetes törzsőrmestert részesítette jutalomban a javaslatnak megfelelően. A jutalom mértékét 30.000 Ft 

összegben határozta meg. 

 

A jutalmat átadtam. 

 

91/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2019. május 1.-én megrendezésre kerülő Tűzoltó Napi ünnepségen, Flórián Nap alkalmából 

Hanzli Tibor c. tű. ftőrm. gépjárművezetőt részesítette jutalomban a javaslatnak megfelelően. A jutalom mértékét 30.000 Ft összegben 

határozta meg. 

  

A jutalmat átadtam. 

 

96/2019.(IV.18.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. április 18.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

99/2019.(IV.18.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a „Vállalkozási szerződés keretében Őszi Napfény Idősek Otthona A-B-C épületének energetikai 

korszerűsítése Kisbéren a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásában a benyújtott ajánlatok értékelését 

követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi lezáró döntést hozta: 

 

1) a KOVÁCS BAU Kft. ajánlattevő ajánlatát – figyelemmel arra, hogy mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak az igazolási szakaszban is, a szerződés 

teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta – érvényesnek nyilvánította; 

2) a KOVÁCS BAU Kft. ajánlattevő ajánlatához szükséges többletfedezetet (nettó 7.863.165,- Ft) biztosította; 

3) az eljárást eredményesnek nyilvánította; 

4) az eljárás nyertesének – figyelemmel arra, hogy a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a 

legkedvezőbb – a KOVÁCS BAU Kft. ajánlattevőt hirdette ki, valamint ezen ajánlattevővel kötötte meg a szerződést. 

 

Felhatalmazott a döntésről szóló jegyzőkönyv aláírására, valamint a szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel.  
 

A szerződést megkötöttük, a Kovács Bau Kft. a munkát megkezdte. 
 

102/2019.(IV.18.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban döntött arról, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét 2019. május 

havi ülésén, a civil szervezetek pályázatainak elbírálásakor tárgyalja. 
  

A kérelem a 2019. május havi képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a pályázati 

kiírásnak megfelelő adatlappal. 

 

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 hivatalban egy állampolgári eskü letételén; 

 

b/ Bejelentette, hogy a régi OTP épületrészének meghirdetésére 1 pályázat érkezett, amely érvénytelen volt; 

 

c/ Részt vett a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szervezésében kedden, a Wass Albert 

Művelődési Központban tartott, a „Régi kérdések, új válaszok” című egész napos szakmai konferencián, amelyen a Kisbéri 

Járás oktatási és szociális szférájában, az úgynevezett jelzőrendszerben dolgozók vettek részt. 

 

d/ Részt vett a megyei közgyűlésen, ahol Popovics György a közgyűlés elnöke bejelentette, hogy városunk bölcsőde pályázata 

kedvező elbírálást kapott; 

 



e/ Részt vett a Megyei Tűzoltó napon, ahol átadta a Flórián Nap alkalmából Hanzli Tibor c. tű. ftőrm. gépjárművezetőnek a város 

jutalmát; 

 

f/ Részt vett a második alkalommal megtartott Babaköszöntő rendezvényen;  

 

g/Bejelentette, hogy az Őszi Napfény Idősek Otthonában elkezdődtek az energetikai fejlesztések munkálatai; 

 

h/ Részt vett három gálán, a Petőfi, a Táncsics, és a Langallik gálán; 

 

i/ Megrendezésre került immár XV. alkalommal a „Vasnyűvő” gépi forgácsoló verseny; 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
  

2. Napirendi pont :  Beszámoló a Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a Komárom — Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, 

amely jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

Varga Melinda képviselő távozott a ülésteremből. 

 

3. Napirendi pont : Beszámoló a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 208. évi munkájáról. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2018. évi munkájáról 

szóló beszámolót, amely jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

4. Napirendi pont :  Beszámoló az Őszi Napfény Idősek Otthona 2018. évi munkájáról. 

 

  

5. Napirendi pont : Pályázati felhívás – ácsi 6324 hrsz. eladás. 

 

Hagyatéki hitelezői igény kielégítéseként került önkormányzatunk tulajdonába 2008-ban az ácsi zártkertben található 6324 

helyrajzi számú, 2294 m2 nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület, művelési ágú ingatlan. Az ingatlan eladását, arra 

érkezett vételi ajánlatot több ízben tárgyált már a képviselő-testület, de ez idáig olyan ajánlatot nem kaptunk, mely alapján az 

ingatlant értékesíteni tudtuk volna. A tavalyi évben készült egy értékbecslés, melyben az ingatlan forgalmi értékét 270.000,- Ft-

ban állapították meg. Az értékbecslés 90 napig élt. Az ingatlan után most is van egy érdeklődő, akivel érdemben tárgyalni akkor 

tudunk, ha az ingatlan eladási szándékát a képviselő-testület kinyilvánítja.  

 

Önkormányzatunknak az ingatlanértékesítéseknél meg kell felelnie a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

rendelkezésinek, mely szerint „13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben70 vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon 

tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 

tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.” 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelt 25. § (6) bekezdés alapján „az értékesítésre 
vonatkozó döntés megalapozásához független szakértővel el kell végeztetni … az érintett vagyonelem forgalmi értékbecslését 

(vagyonértékelését).” 

Ezen állami vagyonra vonatkozó rendelkezésre figyelemmel a nemzeti vagyon értékesítése kapcsán a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás értékarányosságának megállapítása érdekében szoktuk az ingatlanokat érték becsültetni. Fentiek mellett 

figyelembe vesszük még az ingatlan könyv szerinti értékét, mely érték alatt nem adunk el. 

 

Jelen esetben, ha az ingatlan eladását kezdeményezi a testület, amelyre ha érkezik olyan ajánlat, mely a tavaly megállapított 

forgalmi értkéket eléri vagy meghaladja, akkor javasolt az ingatlanra új értékbecslés elkészítése és az abban megállapított érték 

figyelembevételével az adásvételről a döntés meghozatala.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ácsi 6324 hrsz. 
alatti ingatlant hirdesse meg eladásra.  

 

Amennyiben a beérkezett pályázatok valamelyikében a vételár eléri a tavalyi évben készített értékbecslésben szereplő összeget, 

új értékbecslés készíttetését rendeli el. Az értékbecslés birtokában a képviselő-testület az ingatlan értékesítéséről külön döntést 

hoz. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, amely jelen 

beszámoló külön mellékleteként olvasható.   

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.316379#foot70


6. Napirendi pont :  Beruházási Terv módosítása. 

 

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 

alapján az amortizációs keret és a vagyonkezelési díj terhére az 1599/1 hrsz-ú területen új lovaspálya épül bruttó 24.942.546,- 

Ft. összegben. A Beruházási Tervet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elfogadta. A 118/2018. (V.11.) KVÖKt. határozatban 

döntöttek arról, hogy az új lovaspálya építésével a Balom Asztalos és Üvegező Bt-t bízza meg az ajánlatában szereplő nettó 

19.639.800,- Ft. + áfa összegen.  

 

A lovaspálya építésére az igény a hasznosító Kisbér Lovarda Kft-től érkezett. A pálya kiépítésének közös költségviselésére a 

lovasképzést ellátó Vállalkozók Sportegyesülete Kisbértől volt vállalásunk, mely együttműködési megállapodásba foglalását 

több ízben tárgyalták, mígnem egyeztetések sorát követően szerződő félként a hasznosító Kisbér Lovarda Kft. lett megjelölve. 

Az együttműködési megállapodás aláírására azonban már nem került sor, és ennek hiányában a pálya építése sem lett 

megrendelve. A Kft. ügyvezetője a rendelkezésre álló összegből nem tartja megvalósíthatónak, és a megtérülést sem tartja rövid 

és közép távon eredményesnek és javasolja a jelenlegi lovaspálya korszerűsítését egy lényegesen kisebb összegből. 

 

Amennyiben úgy ítéli meg a testület, hogy nincs szükség az új pálya építésére, a Beruházási Tervet módosítani kell és azt 

engedélyeztetni a MNV Zrt-vel. Az engedélyeztetéshez – ha olyan jellegű beruházásról van szó – tervekre lesz szükségünk.   

 

Korábban felmerült problémák és megkeresések kapcsán szóba kerül a Lovarda körüli térvilágítás földkábeleinek újbóli 

lefektetése, tönkrement lámpák cseréje, az 1071 hrsz. alatti közterületen a légkábel kiváltása földkábelre és kandeláberek 

kihelyezése, a wellness épületben a medence lefedése és sportolási célra történő alkalmassá tétele, a homlokzatok rendbe tétele. 

 

Mint az ismert, az 1071 hrsz. alatti ingatlant érinteni fogja a „Fő-tér” projekt. Javasolt annak megvizsgálása is, hogy az abban 

szereplő beruházási tételek a Beruházási Tervben szerepeltethetők-e. A beruházások összegének ismeretében a Beruházási Terv 

időtávlatát is érdemes lehet felülvizsgálni. Vagyonkezelési szerződésünk szerint az ingatlanok éves értékcsökkenésével 

megegyező összegű beruházást kell végrehajtanunk, így az ingatlanok értékének növekedésével a visszapótlási kötelezettség is 

növekszik.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött,  

- Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, hogy a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes (1598; 1599/1 

hrsz.) és az 1071 hrsz. alatti közterületre vonatkozó, 2018. június 01-től 2020. május 31-ig szóló Beruházási Terv 

módosítható-e akként, hogy abban szerepeltetésre kerüljön a „Fő-tér” projekt ingatlanokat érintő beruházásai. 

 

- Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a Beruházási Terv módosítására akként, hogy abban az esetben, ha a „Fő-tér” projekt 

elemei szerepeltethetők a Beruházási Tervben, azt tegye meg, ha nem szerepeltethetők, a Gazdasági, Jogi, Műszaki 

Bizottság tegyen javaslatot a módosított tartalomra.  

 

7. Napirendi pont :  Bölcsőde – műszaki ellenőr kiválasztása. 

 

Kisbér Város Önkormányzata bölcsőde építését célzó projektje kapcsán 1-2 héten belül elindulhat a 2. közbeszerzési eljárás. Az 

eddigi tapasztalataink alapján nagy könnyebbség, ha már a közbeszerzési fázisban bevonásra kerül a majdani kivitelezés 

műszaki ellenőre, mivel a közbeszerzési dokumentumokat műszaki-szakmai szempontból is értékelni kell. Ennek megfelelően 

ajánlatokat kért be a hivatal a műszaki ellenőri feladatokra. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  a „Bö1csődei intézmény létrehozása Kisbéren” című pályázatból megvalósuló 

beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására a Bricoll Mérnöki Kft. nettó 1.450.000 Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el, 

tekintettel arra, hogy egy újabb műszaki szakember bevonása segítheti a projekt még jobb színvonalon történő megvalósítását. 

A szükséges forrást a 2019. évi költségvetés pályázati alapjának terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a feladatellátáshoz szükséges szerződés aláírására. 

 

8. Napirendi pont :  Ászári Aranykalász Vadásztársaság kérelme. 

 

A Tölgyestelepen található 065/1 hrsz-ú ingatlanon álló, volt parancsnoki lakás bejárati ajtajától balra fekvő, 25 m2 alapterületű 

szobát 2010. március 01-től vadászathoz, vadászházként nettó 10.000,- Ft./hó bérleti díjért (évente az infláció mértékével 

növekszik) bérelte dr. Kiss Antal. Kiss Úr 2018. december 11-én elhunyt, felesége 2019. január 21-én kelt levelében a bérleti 

szerződést felmondta. Az ingatlan kiürítését január hónapra vállalta, de jelezte, ha az időjárási körülmények miatt azt nem 

tudnák megtenni, akkor a februári kiürítés időpontjáig a bérleti díjat megfizeti.  

A kiürítést követően az ingatlan kulcsait az ingatlan karbantartásával megbízott Oláh Bélának adta át.  
 

Az ingatlan kulcsainak felkutatása után az ingatlan 2019. április 30-án került megtekintésre. A bejáráson megállapításra került, 

hogy a 25 m2 nagyságú szoba, a 6,27 m2-es előszoba, melyről a bejárati ajtó felől megközelíthető a szoba, és a 12,03 m2 

nagyságú konyha került használatra. Az ingatlan többi helyisége felé vezető ajtókat lezárták. Az ingatlanrészek víz és áram 

nélküliek. Oláh Béla vállalta, hogy ellátja az ingatlan karbantartását mindaddig, amíg új bérlőt nem találunk. 



 

A Hölgy tájékoztatását követően az Ászári Aranykalász Vadásztársaság elnöke, Mogyorósi László jelezte, hogy szeretnék az 

ingatlant a 2019-2020-as vadászati évben (2020. 02. 28.) használni. A néhai bérlő a vadásztársaságuk tagja volt, az ingatlant a 

későbbiekben a vadásztársaság nevén szeretnék bérelni.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Tölgyestelepen található 065/1 hrsz-ú ingatlanon álló, volt parancsnoki lakás 

bejárati ajtajától balra fekvő, 25 m2 alapterületű szobát, 6,27 m2-es előszobát és 12,03 m2 nagyságú konyhát bérbe adja az 

Ászári Aranykalász Vadásztársasának, 2020. 02. 28-áig, bruttó 12.334,- Ft. bérleti díjon. 

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlanrészek bérletére vonatkozó szerződést készítse elő és felhatalmazza a város 

polgármesterét annak aláírására.  

 

9. Napirendi pont :  Szakács Emil kérelme. 

 

2019. március havi ülésükön tárgyalta a Szakács Emil, Kisbér, Perczel M. u. 88/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 

bérlőjének féltető építési kérelmét. Döntést nem hoztak, kérték, hogy a kérelmet a Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság is 

vizsgálja meg és látványtervet kértek bemutatni. Az ülésen elhangzott, hogy meg kell vizsgálni, hogy a tető megépítése milyen 

módon befolyásolja a sorház látképét, a jelenleg egységesnek mondható megjelenést hagyjuk-e megbontani, és ha hagyjuk, 

akkor az szabályozásra kerül-e, hogy a következő lakó a hasonló megkeresése nyomán csak a most engedélyezetttel azonos 

vagy attól eltérő féltetőt is építhet-e? Továbbá javaslat volt arra is, hogy érdemes lenne szabályozni, hogy mit értünk beruházás 

alatt és milyen munkák tartoznak abba a körbe, melyek értékét a bérlő lelakhatja.  

 

A településkép védelméről szóló 1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet értelmében településképi szakmai konzultációt kell 

lefolytatni. A konzultációban részt vesznek az építéshatóság munkatársai és a főépítész. A konzultáció során figyelembe veszik 

a testület észrevételeit és javaslatait is.  

  

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

- tulajdonosi hozzájárulását adja Szakács Emil, Kisbér, Perczel M. u. 88/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 

lakójának féltető építéséhez azzal, hogy a kiépítés költségét a bérlőnek kell viselnie, 

 

- felhívja a bérlő figyelmét arra, hogy a féltető építése előtt településképi konzultációt kell lefolytatni,  

 

- a Perczel M. utca 88. szám alatti „Széchenyi-terves” lakásoknál a jövőben csak a jelenleg kialakításra kerülő féltetővel 

azonos szerkezetű és kivitelű tető építését engedélyezi. 

 

10. Napirendi pont : Ingatlanfelajánlás (1392/4 hrsz). 

 

Horváth Rozália az ingatlanát 650-750,- Ft./m2 (2.913.300,- Ft. – 3.361.500,- Ft.) áron kínálja megvásárlásra. Az 1392/4 hrsz. 

alatti ingatlan a Perczel Mór utcában, a Széchenyi-terves házak mögött található, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 4482 

m2 nagyságú, tehermentes ingatlan, melyet a Széchenyi utca – Véncser dűlő közti útról lehet megközelíteni. Az ingatlan 

falusias lakó övezetben fekszik és érinti a Széchenyi utca – Véncser dűlő közti út szélesítése, valamint területbiztosításként 

három helyen be nem építhető terület található rajta. Ingatlanvásárlás esetén az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire, mely alapján értékbecslésben megállapított forgalmi érték 

feletti összegen nem vásárolhatunk ingatlant. Tehát, ha támogatja a testület az ingatlan megvételét, értékbecslést kell készíteni, 

és annak ismeretében lehet ajánlatot tenni.  Az idei évi költségvetésben ingatlanvásárlásra szabadon felhasználható összeg nem 

szerepel. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kívánja a kisbéri 1392/4 hrsz. alatti ingatlant megvásárolni Horváth Rozáliától. 

 

Varga Melinda képviselő visszatért az ülésterembe. 

 

11. Napirendi pont :  Autóbusz parkolás. 

 

Kisbérről és a környékről az Audi Hungaria Zrt-be a dolgozókat egy helyi sofőr fogja szállítani a Blaguss Agora Hungary Kft. 

autóbuszával. A busz hétköznapokon szállítja a munkásokat és ezeken a napokon délelőtt és délután 4 óra hosszára és 

éjszakára, valamint hétvégére keres buszparkolásra igénybe vehető területet és kér a használatához engedélyt 2019. június 01-

től visszavonásig.  

A sofőr korábban a Gamma ABC melletti térköves területen állt, de az nem ezen célra készült, hanem a Makettparkhoz érkező 

látogatók fogadására. A nyári időszakban várhatóan az autóbuszos csoportok el fogják foglalni a helyet, így oda nem tud majd 
parkolni.  

A cég képviselőjének tájékoztatása alapján földes terület is érdekelné őket, annak feltöltéséhez hozzájárulnának. Mint szóba 

jöhető területként gondoltak a Széchenyi utca végén, a sírköves melletti, fagylaltozóval szemközti területre (1730/5 hrsz.). 

 



A városban autóbusz parkoló csak az autóbusz pályaudvaron került kialakításra, azonban annak tulajdonosa nem járul hozzá 

ahhoz, hogy idegen buszok azt igénybe vegyék. A járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról, használatáról, a 

parkolóhelyek megváltásáról szóló 3/2012.(II.9.) rendeletünk 5. A parkolóhelyek működtetése fejezet 8. § (1) bekezdés alapján 

„a közterületi parkolók a közlekedésben résztvevő várakozó járművek elhelyezésére szolgálnak.” A (2) bekezdés alapján „a 

közterületi parkolók területét egyéb tevékenység folytatására igénybe venni nem lehet, így különösen: „..”d) „személygépkocsi 

kivételével gépjárművek tárolására este 10 óra és reggel 6 óra között.” Fentiek figyelembe vételével az autóbusz parkolására 

alkalmas helyet közterületen nem tudunk biztosítani. 

 

A lehetséges helyeket számba véve a GMJ Bizottság javasolja a Wenckheim Béla – Dobi utca sarkán lévő, kisbéri 681/21 hrsz. 

alatti ingatlan (Forfa csarnok mellett) felajánlani parkolás céljára. Az ingatlan a 681/22 hrsz-on keresztül közelíthető meg, mely 

használatára Törzsök Sándorral állunk szerződésben. A szerződésben rögzítésre került, hogy a 681/21 hrsz. alatti ingatlanra 

történő bejutást köteles biztosítani.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

- a Blaguss Agora Hungary Kft. 1 db autóbuszának parkolását 2019. 06.0l.-től határozatlan ideig a kisbéri 854/1 hrsz. 

alatti ingatlanon kialakított, térköves területen engedélyezi havi nettó 20.000 Ft + Áfa ellenében, 

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

polgármesterét annak aláírására, 

- utasítja továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a településen, nem telephelyen tárolt, személyszállításban 

részt vevő járművek számát, továbbá vizsgálja meg azok elhelyezésének lehetőségét. 

 

12. Napirendi pont : Civil szervezetek támogatása – pályázatok elbírálása. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről 

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

részesíti támogatásban az önkormányzat 2019. évi költségvetése egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

sorának terhére: 
 

Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért  múzeumi látogatás 100 000 Ft 

AvEnGarde Vívó Sportegyesület  

  

vívásoktatás 

280 000 Ft  2018/2019 tanév 2019-es időszaka és a  

2019/2020 tanév  

Vakok és Gyengénlátok KEM-i Egyesülete  Működési támogatás, alapszabályi tevékenység 20 000 Ft 

Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület  közösségi program szervezés, működési költség 150 000 Ft 

Rákóczi Szövetség, Budapest Beiratkozási program, magyar iskolaválasztás 60 000 Ft 

Jobb Dáma Sportegyesület versenyeken való részvétel 80 000 Ft 

Csuda Csapat Hántáért Egyesület eszközvásárlás 100 000 Ft 

Evolúció Kerékpáros Sport Egyesület Kisbér nevezési díjak 100 000 Ft 

Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér                            

Súlyemelő szakosztály - utánpótlásnevelés, 

versenyköltségek, működési támogatás 
250 000 Ft 

Asztalitenisz szakosztály - versenyeztetés 30 000 Ft 

Kisbéri Kézilabda Club SE TAO önerő 500 000 Ft 

Kisbéri Spartacus SE TAO önerő 400 000 Ft 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány, Budapest Kisbéri Mentőállomás eszközbeszerzés 100 000 Ft 

Kisbéri Lovas Sportegyesület                             
lovas pályák javítása, fejlesztése, 

sportesemények szervezés 
350 000 Ft 

Kisbéri Tenisz Klub Sportegyesület eszközvásárlás, versenyszervezés 60 000 Ft 

Kisbéri Protestáns Kör Egyesület segítő tevékenység, működési támogatás 100 000 Ft 

"Légy Több, Tégy Többet" Közhasznú Alapítvány néptáncosok minősítő bemutatója 150 000 Ft 

Kisbéri Sportlövő SE eszközbeszerzés 30 000 Ft 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia 
Római Katolikus Nagyboldogasszony Templom 

sekrestyéje, hittanterme felújítása 
300 000 Ft 

Kisbéri Református Egyházközség eszközbeszerzés 100 000 Ft 

Hánta – Ászár – Kisbéri Társult Evangélikus 

Egyházközség Kisbéri Társegyház 
eszközbeszerzés 25 000 Ft  

Hánta – Ászár – Kisbéri Társult Evangélikus 

Egyházközség Hántai Társegyház 
épület külső – belső festése 75 000 Ft 

 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorának terhére 500.000 Ft 

keretösszegű külön alapot hoz létre a Kisbéri Horgász Egyesület és a Kisbér Városi Polgárőr Egyesület tevékenységének 

támogatására. 

 



Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívásban a benyújtási határidő az 

aktuális év május 31-ben kerüljön megjelölésre.  

 

 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezésekről szóló 16/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően az alábbi civil szervezetek 

részére állapít meg működési célú támogatást: 

Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér Működési támogatás 905 770 Ft 

Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért Működési támogatás 60 000 Ft 

Petőfi Alapítvány Működési támogatás 509 440 Ft 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia Működési támogatás 112 960 Ft 

Kisbéri Horgász Egyesület Működési támogatás 596 440 Ft 

Asociatia Active Life (aranyosgyéresi alapítvány) Működési támogatás 1 705 000 Ft 

Kisbéri Városszépítö Egyesület Működési támogatás 260 820 Ft 

Hántai Horgászegyesület Működési támogatás 782 440 Ft 

Táncsics Alapítvány Működési támogatás 380 810 Ft 

„Légy Több, Tégy Többet” Közhasznú Alapítvány Működési támogatás 322 480 Ft 

Kisbéri Református Egyházközség Működési támogatás 322 480 Ft 

 

13. Napirendi pont : Makettjavítási módosított árajánlat.  

 

A januári ülésen tárgyalta a testület a Mini-Magyarország Makettpark makettjeinek állagmegóvására Rohoncziné Varga 

Piroskától érkezett ajánlatot. A 7/2019. (I. 18.) KVÖKt. határozatban döntöttek arról, hogy az ajánlat domborművekre és újra 

készített makettekre vonatkozó részét elfogadják és viselik a szállítás költségeit. Az állagmegóvási, pótlási, festési, átfogó 

javítási feladatokat pedig a korábbi szerződés szerinti garanciális és karbantartási munkákként kérték elvégeztetni.  

A döntésről az ajánlattevő tájékoztatva lett, aki módosított ajánlatot juttatott el a hivatalhoz. Ajánlatában a domborművek a 

korábban is megismert ajánlatban rögzített bruttó 1.100.000,- Ft-tal szerepelnek, az újra készített makettek szintén a már ismert 

bruttó 580.000,- Ft-tal. További 28 db makettet érintő állagmegóvási, pótlási, festési, átfogó javítási munkák bruttó 450.000,- 

Ft. nagyságú anyagköltsége kerülne kiszámlázásra, munkadíj nem. A módosított ajánlat mindösszesen (560.000,- Ft. szállítási 

költséggel együtt) bruttó 2.690.000,- Ft. a korábbi bruttó 3.504.000,- Ft.-tal szemben. 

Az ajánlatban szerepel, hogy a makettek belső szerkezete nagyon rossz állapotban van és folyamatosan romlik tovább, a 

maketteket a közeljövőben újra kell gyártani. A rossz belső szerkezet miatt a most elvégzésre kerülő munkákra fenntartási 

időszakot nem vállalnak. A munkálatokat befejezési határideje 2019. október 31-e. A vállalkozó előlegre tart igény, mely 

nagysága bruttó 1.065.000,- Ft. 

A 2019. évi költségvetésben a makettekre bruttó 2.844.800,- Ft. szerepel. A munkálatok fedezete rendelkezésre áll.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

- a Mini-Magyarország Makettpark makettjeinek állagmegóvása kapcsán Rohoncziné Varga Piroska módosított ajánlatát 

(bruttó 2.130.000,- Ft. + bruttó 560.000,- Ft. szállítás) elfogadja, 

- utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a vállalkozási szerződést, melyben bruttó 1.065.000,- Ft. előleg és 

2019. október 31 -ei befejezési határidő szerepeljen. 

- tudomásul veszi, hogy a vállalkozó az elvégzett munkájára fenntartási időszakot nem vállal, 

- felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására. 

 

 

14. Napirendi pont : Egyebek. 

 

a/ Hántai ingatlancsere : A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 



- A hántai focipálya ingatlana előtti részt (01013/10 hrsz.) is rendezni kívánja. 
 

b/ CSÁO szakmai program : A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy jóváhagyja az Őszi Napfény Idősek Otthona Családok 

Átmeneti Otthona szakmai programját, amely jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 
 

c/ Csapadékvíz elvezetés I. ütem – műszaki ellenőr : A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a TOP-2.1.3-i5-KOG-2CA6-00007 

azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében elfogadja az Aqualine Magyarország Kft. bruttó 177.800 Ft összegű, 

műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó árajánlatát, melyhez a szükséges forrást bruttó 77.800 Ft-ot a 2019, évi 

költségvetés Pályázati Alapja terhére biztosítja, tekintettel arra, hogy a pályázat költségvetésében csak bruttó 100.000 forint 

került bevezetésre. A testület felhatalmazta a város polgármesterét a műszaki ellenőri szerződés aláírására. 

 

d/ Csapadékvíz elvezetés II. ütem – műszaki ellenőr : A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a TOP-2.1.3-16-KOl-2017-00008 

azonosító számú projekt megvalósítása érdekében elfogadja az Aquaiine Magyarország Kft. bruttó 200.000 Ft összegű, műszaki 

ellenőri feladatok ellátására vonatkozó árajánlatát, melyhez a szükséges forrást - bruttó 1.000 Ft-ot - a 2019. évi költségvetés 

pályázati alapjának terhére biztosítja, tekintettel arra, hogy a pályázat költségvetésében csak bruttó 199.000 forint került 

bevezetésre. A testület felhatalmazta a város polgármesterét a műszaki ellenőri szerződés aláírására. 
 

e/ Cultplay fogadóépület – közbeszerzési eljárás megindítása, játszótér kiviteli terv beszerzése : A testület egyhangúlag úgy döntött, 

hogy jóváhagyja az SKHU/1601/1.1/209. kódszámú, „CULTPLAY Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális 

örökség innovatív használata” című pályázata alapján fogadóépület építéséhez közbeszerzési eljárás elindítását, valamint a 

tematikus park kiviteli tervének elkészítése kapcsán az S-Tér Kft.-vel történő tervezési szerződés megkötését, bruttó l.175.000 

Ft. összeggel. A szükséges fedezetet a pályázatban megjelölt források átcsoportosításával biztosítja. 
 

f/ Útfelújítás – Kishomok utca, járdafelújítás – Szabadság utca : A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér, Szabadság 

utca 54. szám előtti járdát anyagi fedezet hiányában nem tudja felújítani. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozzon ki 

egy programot a települési járdák állapotának felmérésére. 

A Kishomok utca útfelújításával a soron következő ülésen kíván foglalkozni, 

 

15. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. 

Képviselői bejelentés nem volt. 

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

ingatlanhasznosítás, Pedagógus Nap, „Fő-tér” – határidő módosítás, szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztása). 

 

- A Willisits Attilával és családjával folytatandó ingatlancserékhez utasítja a Polgármesteri Hivatalt a kisbéri 047/1 hrsz. 

alatti út (Kisbért Hántával összekötő út) telkének rendezéséhez szükséges változási vázrajzok megrendelésére, a 

változási vázrajz alapján az érintett ingatlanok értékbecslésének elkészítésére ajánlat bekérésére. Az értékbecslési 

ajánlatok térjenek ki a további ingatlancserében érintett ingatlanokra is, úgymint 01063 hrsz., 01065 hisz.. 01068/2 

hrsz., 01078/3 hrsz., 01079/4 hrsz., 01079/6 hrsz (út) és 01079/2 hrsz. (árok). 

- Felhatalmazza a város polgármesterét a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére. 

- Utasítja a Polgármesteri Hivatalt az értékbecslések birtokában az ingatlancsere szerződés előkészítésére és képviselő-

testületi beterjesztésére. 


