
Beszámoló a 2019. június 14.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette három 

képviselő (Dr. Szinyi Károly, Vaderna Tamás, Vida Zsuzsanna) igazolt távollétét. 

 

A napirend tárgyalásánál Sinkovicz Zoltán polgármester az újra jelentkező, nagyszámú, jogos lakossági panasz hatására azt 

javasolta, hogy a testület újra vegye napirendre - az egyebek napirendi pontban - a város határában lévő sertéstelep/biogáz üzem 

által okozott bűzszennyezés ügyét.  

A testület egyhangúlag felvette napirendi pontként a javaslatot. 

 

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. 

 
15/2019.(I.18.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület támogatta a TMG igazgatónőjének javaslatát, amely alapján utasította a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy az EFOP pályázatból, objektív okokból ösztöndíjban nem részesült 16 fő tanuló részére 5 havi, 5000Ft/fő/hó nettó összegű 

támogatást az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésébe építse be. Felhatalmazott, hogy a költségvetés elfogadását követően a 

kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegyem meg. 
 

Az ösztöndíjak költségvetésbe történő beépítése és azok kifizetése megtörtént. 
 

 

17/2019.(I.29.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban támogatta pályázat benyújtását a Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési 

program”-jára. A fejlesztés helyszíneként a volt Gamma-játszótér ingatlanát (hrsz. 855.) jelölte meg. Felhatalmazott a pályázat 

benyújtására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.  

 

A pályázat sikeres volt, a rekortán pálya kialakításra került a volt Gamma-játszótéren. 

 

24/2019.(I.29.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elrendelte 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 gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 

ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket hívta fel: 

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

 Kom-Út Kft. (2900 Komárom, Babits Mihály u. 50/A.) 

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

 Kovács Bau Kft. (9323 Jobaháza, Vasút u. 9.) 

 POL-BAU Kft. (2870 Kisbér, Beyr utca 3.) 

 J-Trend Kft. (9086 Töltéstava Fehérvári út 31.) 

A meghívásos eljárásban való részvétel feltételeként az alábbiakat szabta meg: 

- minimum a beruházás értékét elérő nettó árbevétel (lezárt pénzügyi év adata alapján), 

- a beruházás értékével megegyező referencia, 

- nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról, illetve saját apparátus meglétéről. 

Felhatalmazott a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Az eljárás sikeresen lezárult, a képviselő-testület a KOVÁCS BAU Kft. ajánlatát 

elfogadta, a szerződést megkötöttük, a kivitelezés megtörtént. 
 

55/2019.(III.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi általános tartaléka terhére az Önkormányzat tulajdonában lévő 

járművek karbantartási, kisjavítási dologi kiadások előirányzatát br. 5.080.000 Ft-tal megnövelte. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy az előirányzatok átvezetéséről a 2019. évi költségvetés módosításakor gondoskodjon. 
 

A képviselő-testület 2019. június 14.-i ülésére beterjesztett költségvetésmódosítás 

tartalmazza az átcsoportosítást. 
 

 

84/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban visszavonta a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra, „Külterületi útfejlesztés Kisbéren” 

címmel benyújtott, 1826778681 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmét, mivel a szükséges önerő összegét nem tudja 

biztosítani.  

A visszavonásra vonatkozó szándéknyilatkozatot megtettük. 

 

95/2019.(IV.12.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a volt OTP ingatlanának (1641/15/A/2 hrsz.) hasznosításra történő meghirdetését támogatta. 

Utasította a Polgármesteri Hivatalt az ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázati felhívásban minimálisan elvárt bérleti díjként 2.600 



,- Ft./m2/hó + áfa + közüzemi díjak szerepeltetni és a bérlet időtartamát 5 évben rögzíteni. Felhatalmazott a legkedvezőbb ajánlatot 

adóval a szerződés megkötésére. 

 

A képviselő-testület a beérkezett pályázatot érvénytelennek, a pályáztatást pedig 

eredménytelennek tekintette. A pályázót a döntésről tájékoztattuk. 

 
 

104/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a 2019. május 10.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 
 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

 

105/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen 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. 

106/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Komárom – Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai 

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

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

107/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-testület köszönetét fejezte ki az Intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes 

munkájáért. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

 

108/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona 2018. évi munkájáról szóló beszámolót. A 

képviselő-testület köszönetét fejezte ki az Intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájáért.  

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

120/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban jóváhagyta az Őszi Napfény Idősek Otthona Családok Átmeneti Otthona szakmai programját 

az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk. 
 

126, 127, 128, 129, 130/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület Hercegi Szilvia, 2870 Kisbér, Angolkert 5. A/2 szám, Beke Brigitta, 2870 Kisbér, Angolkert 5. 

A/5 szám, Stanka Aliz, 2870 Kisbér, Angolkert 5. B/1 szám, Rigó János, 2870 Kisbér, Perczel M. u. 36/3 szám és Herman Erika, 

2870 Kisbér, Vásártér 10/C szám alatti bérlő lakásbérleti szerződését 1 évre, 2019. június 01-től - 2020. május 31-ig 

meghosszabbította. 
A lakásbérleti szerződések megkötésre kerültek. 

 

 

131/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a volt OTP ingatlanának (1641/15/A/2 hrsz.) hasznosításra történő meghirdetésére a Vianni 

Kft.-től érkezett pályázatot érvénytelennek, a pályáztatást pedig eredménytelennek tekintette. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a 

pályázó tájékoztatására.  

 

A képviselő-testület döntéséről a pályázót tájékoztattuk. 

 

132/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a volt OTP ingatlanának (1641/15/A/2 hrsz.) hasznosításra történő meghirdetését támogatta. 

Utasította a Polgármesteri Hivatalt az ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázati felhívásban minimálisan elvárt bérleti díjként 1.800 

,- Ft./m2/hó + áfa + közüzemi díjakat szerepeltetni és a bérlet időtartamát 5 évben rögzíteni. Felhatalmazott a legkedvezőbb ajánlatot 

adóval a szerződés megkötésére. 

 

A felhívásra érkezett pályázat a képviselő-testület 2019. június 14.-i ülésére beterjesztésre 

került. 
 

133/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület támogatta, hogy Pedagógus Nap alkalmából a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde vezetője 

elismerésben részesítse Vargáné Tóth Ildikót. Felhatalmazott, hogy a város oktatási intézményeinek vezetőitől érkezett javaslatoknak 

megfelelően a felterjesztett pedagógusokat elismerésben részesítsem, melynek összegét 30.000 Ft/fő-ben határozta meg. 

Az elismeréseket a városi ünnepség keretében átadtam. 
 

 

135/2019.(V.10.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület ezen határozatban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a 

szavazatszámláló bizottság póttagjának választotta meg Kolonics Márta Mária 2870 Kisbér, Tópart u. 35. szám alatti lakost.  

A megválasztott póttag az esküt letette. 

 

136/2019.(V.20.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. május 20.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

137/2019.(V.20.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület 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 

részben támogatás nyújtásával történő megvalósítására biztosított 1 025 000 000 forintos támogatás eredményes felhasználása 

érdekében végzett előkészítő intézkedéseket, és a költségvetési támogatás igénybevételére vonatkozóan előkészített adatlapot 

elfogadta. Felhatalmazott az adatlap Belügyminisztérium felé történő benyújtására. 

Az adatlapot benyújtottuk. 

 

 

A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta. 

 

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

 

A polgármester 

 

a/ Megrendezésre került a hántai és a kisbéri gyermeknapi ünnepség; 

 

b/ Bejelentette, hogy az Európa Parlamenti képviselőválasztás rendben lezajlott, és megköszönte mindenkinek a munkáját; 

 

c/ Felköszöntötte Varga Istvánnét 90. születésnapja alkalmából; 

 

d/ Részt vett a Táncsics kerékpártúrán; 

 

e/ Részt vett a Nemzeti Összetartozás Napján, a Komáromi Magyarock Dalszínház előadásában tartott Fehérlaposok című 

rockoperán; 

 

f/ Megtartásra került a Pedagógus Nap, ahol beszédet mondott, és átadta a képviselő-testület által odaítélt jutalmakat; 

 

g/ Részt vett a Helytörténeti Múzeum névadó ünnepségén, amelynek neve Hegedűs Pál Helytörténeti Múzeum lett. 

  

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
  

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

 

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása a központi költségvetésből származó (bérkompenzáció, 

egészségügyi pótlék, szociális ágazati pótlék, Belvárosi Városközpont revitalizációja) és az állami pénzalapból kapott 

támogatások (közfoglalkoztatás), a 2019. május 26-ai Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása lebonyolításához 

kapcsolódó kiadások és bevételek, a korábbi testületi döntések, 2018. évi elszámolások, valamint a különböző jogcímek közötti 

átcsoportosítások miatt vált szükséges. 

A bevételeket és kiadásokat figyelembe véve önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének főösszege  3.655.717.956,- Ft-ról 

4.734.694.719,- Ft-ra emelkedett. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a módosítást. 

 

3. Napirendi pont : Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 

önkormányzati rendelet. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a rendeletet, amely jelen beszámoló külön mellékletében olvasható. 

 

4. Napirendi pont :  Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet. 

 
A testület egyhangúlag elfogadta a rendeletet, amely jelen beszámoló külön mellékletében olvasható. 

 

5. Napirendi pont : Tanuszoda parkoló. 

 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2019. (IV. 12.) KVÖKt. határozatában megrendelte a leendő 

tanuszoda előtti parkoló felújításához szükséges közvilágítási rendszer bővítési terveit. A tervdokumentációt a VIA-TRITA Kft. 



elkészíttette. A korábbi információkhoz képest pozitívum, hogy olyan kialakítást sikerült megtervezni, amelynek köszönhetően 

1 db parkolóhelyet sem veszítünk. 
 

A testület egyhangúlag elfogadta a leendő tanuszoda előtti parkoló felújításához szükséges közvilágítási rendszer bővítésének 

VIA-TRITA Kft. által megküldött tervdokumentációját. 

 

6. Napirendi pont :  Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme. 

 

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ismételt iroda helyiség biztosítási kérelemmel fordult hozzánk.  

Ezt megelőzően a 2019. március havi képviselő-testületi ülésen került tárgyalásra a kérelmük, melyben a Kisbéri 

Városigazgatóság épületében található iroda helyett egy, a számukra megfelelőbb iroda biztosítását kérték. Akkor a 49/2019. 

(III.8.) KVÖKt. határozatban az a döntés született, hogy nem tudnak a részükre más helyiséget biztosítani, a jelenlegi iroda 

felújítását kezdeményezték és a szerszámaik, adományaik helyére egy különálló helyiség biztosítását, továbbá vendégek 

fogadására a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermeinek használatát biztosították.  

A KVRNÖ elnöke mostani kérésében megjelöli azt az ingatlanrészt, melyet megfelelőnek találnának felújtás után. Ez az 

ingatlanrész a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportja által használt, a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes fel 

nem újított épületszárnyában található helyiségeket foglalja magában. Úgy értesültek, hogy a Máltai Szeretetszolgálat 

kiköltözik, az után szeretnének beköltözni.  

Az ingatlanrész hasznosítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárulásával, a Máltai Szeretetszolgálattal kötöttünk 

hasznosítási szerződést, mely határozatlan időre szól. Azt felénk még nem jelezték, hogy a szerződést fel szeretnék mondani. 

Addig, amíg a szerződésünk él, az ingatlanrész hasznosítására új hasznosítót nem tudunk kiválasztani.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség biztosítása tárgyában 

küldött kérelmét elutasítja, 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.  

 

7. Napirendi pont :  Földgáz beszerzés. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a földgáz beszerzésére érkezett ajánlatok közül az NKM Földgázszolgáltató Zrt. 

ajánlatát fogadja el 2 éves időtartamra, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt az előterjesztésben rögzített feltételeket 

tartalmazó szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására. 

 

8. Napirendi pont :  Kossuth Lajos utcai járda felújítása. 

 

Kisbér Város Önkormányzata 2017-ben pályázatot nyújtott be Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

tárgyában, amely a Kossuth Lajos utca járda- és csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciójára irányult. A megvalósításhoz az 

igényelt 15 m Ft-os támogatási összegen felül önkormányzatunk 9.594.464 Ft önerőt biztosított a 2018. évi költségvetésében. 

A pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került, Magyarország Kormánya azonban a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. 

határozatában jóváhagyta a támogatás kifizetését – a pályázatban foglalt kötelezettségek és előírások betartása mellett. A 

szakmai előkészítést követően a képviselő-testület a 140/2018. (VI. 8.) KVÖKt. határozatában jóváhagyta a „Kossuth Lajos 
utca járda- és csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

A járdafelújítás műszaki terveit Mogyorósi László mérnök úr készítette el, azonban a közműszolgáltatók hozzájárulási 

nyilatkozatai még nem álltak rendelkezésére, így azok kikötéseit nem ismerte. A műszaki dokumentáció e tekintetben hiányos 

volt, ezért a közbeszerzési eljárás meghiúsult. A megadott ajánlattételi határidőig egy darab árajánlat érkezett be a Gombos-

Földgép Kft.-től, melynek végösszege 40.184.668 Ft volt. 

A közbeszerzéshez szükséges dokumentáció kiegészítéséhez a közműegyeztetetést csak e-közmű rendszeren keresztül lehetett 

kezdeményezni, amit Mogyorósi Úr kapacitáshiányra hivatkozva már nem tudott elvállalni, így a Via-Trita Kft. segítségét 

kértük a közműszolgáltatók hozzájárulási nyilatkozatainak beszerzését, valamint a tervező által elkészített terveinek közmű 

egyeztetését illetően. A Via-Trita Kft. 495.300 Ft-os árajánlatát a képviselő-testület a 21/2019. (I. 29.) KVÖKt. határozatában 

fogadta el. 

A Via-Trita Kft. ezt a feladatot 2019. május 15-ei határidőre hiánytalanul teljesítette, így a szükséges közműnyilatkozatok már 

a rendelkezésünkre állnak. A közbeszerzési eljárás újbóli, eredményes lefolytatásához azonban egy olyan kiviteli terv-szintű 

műszaki dokumentációra lesz szükségünk, amely jelenleg nem áll a rendelkezésünkre. Ennek elkészítése kapcsán megkerestük 

Mogyorósi László mérnök urat, aki azonban visszautasította a felkérésünket, így árajánlatokat kellett bekérnünk a tervezési 

feladat elvégzésére. 

Az ajánlattételi határidőig két db árajánlat érkezett be. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a megvalósítás megnövekedett költségeire tekintettel eláll a Kossuth Lajos utca járda- 
és csapadékvíz-elvezetésének 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozattal támogatott rekonstrukciójától. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetése soron következő módosításakor csoportosítsa 

át a pályázat tervezett önerejének összegét az út- és járda felújítási alapba.  

 

9. Napirendi pont :  „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c. pályázat – pályázati cél 



módosítása. 

 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2019. (IV. 12.) KVÖKt. határozatában elrendelte pályázat 

benyújtását a helyi önkormányzatokért felelős Miniszter az államháztartásért felelős Miniszterrel közösen meghirdetett 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” c. felhívásra. 

A képviselő-testület akkor pályázati célként a Szent János téri híd felújítását jelölte meg, azonban új információkat kapott a 

hivatal a Belügyminisztériumból, mely szerint a híd rekonstrukciója csupán út- vagy járdafelújítás részeként, a projekt 

összköltségének 20%-ig támogatható. Ennek tükrében új pályázati célt kellett meghatározni, amely két járdaszakasz felújítását 

célozza meg: 

- Angol park hídjától a Vásártéri utcáig elhelyezkedő szakasz – 240 fm hosszban, valamint a 

- hántai Kossuth Lajos utca egy szakaszának felújítása – 210 fm hosszban. 

A felhívás előírja a pályázat benyújtásához szükséges önerő pontos összegének határozatba való foglalását is, amely a 

benyújtott pályázat tükrében, a korábbi határozat módosításával megtehető.  

 

A testület 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja a 85/2019. (IV. 12.) KVÖKt. 

határozatát : 

 

- Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírás „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcélja kapcsán az 

alábbi célterületekre : 

a. Angol park hídjától a Vásártéri utcáig elhelyezkedő szakasz, 

b. Hánta településrészen a Kossuth Lajos utca egy szakaszának felújítása. 

 

- A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerő összegét, br. 8.076.923 Ft-ot az önkormányzat 2019. 

évi költségvetése Pályázati Alapja terhére biztosítja. 

 

- Felhatalmazza a város polgármesterét a pályázat előkészítésére, a benyújtáshoz szükséges intézkedések megtételére. 

 

10. Napirendi pont :  Bölcsőde. 

 

a/ szakértő kiválasztása : 

Kisbér Város Önkormányzata bölcsőde építését célzó projektje kapcsán elindításra került a 2. közbeszerzési eljárás. 

A pályázati felhívás előírja, hogy „A bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei intézmények infrastrukturális fejlesztését és 
kapacitásbővítését célzó fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas 

szakember bevonása kötelező. A kisgyermekellátás területén jártas szakembernek a projekthez csatolt valamennyi tervet, 

eszközlistát és szakmai megalapozó dokumentumot, egyetértő aláírásával kell ellátnia, valamint a projektzáró beszámolóhoz a 

kisgyermekellátás területén jártas szakember együttműködéséről emlékeztető benyújtása szükséges.” 

 

A pályázat benyújtásakor igénybe vett szakértői segítség sajnálatos módon már nem áll rendelkezésünkre, így felkutatott a 

hivatal az előírásnak megfelelő szakembereket és tőlük árajánlatokat kértek be, melyeket az alábbi táblázatban szemléltetünk: 

 

Név 
Megbízási díj (bruttó Ft / hó) 

(10 hónapos megbízási időszak) 

Kiszállási díj 

(bruttó Ft / alkalom) 

Borbély Éva Zsuzsanna 120.000 5.000 

Fekete Éva 100.000 7.000 

Tóthné Varga Viktória 70.000 5.000 

Tóthné Varga Viktória 

(vállalkozási szerződéses 

jogviszonyban) 

700.000 Ft /megbízási időszak 5.000 

 

Az újonnan benyújtott pályázat költségvetésében a minél magasabb építésre fordítható költség elérése érdekében 

kisgyermekellátás területén jártas szakértői költségsor nem került betervezésre, így a legkedvezőbb ajánlat elfogadása esetén 

min. 700.000 Ft önerő biztosítására lesz szükség. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a TOP-1.4.1-15-KO1-2018-00028 azonosító számú projektjének megvalósítása 

érdekében Tóthné Varga Viktória vállalkozási szerződéses konstrukciójú árajánlatát elfogadja, melyhez a szükséges forrást a 

2019. évi költségvetés pályázati alapjának terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozói szerződés aláírására. 
 

b/ kivitelező kiválasztása : A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

- a „Bölcsőde kialakítása Kisbéren” tárgyú közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek 

minősíti és az eljárás nyertesének a Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. Ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel 

arra, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes és az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül,  



- a Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. árajánlatának elfogadásához szükséges, kivitelezésre fordítandó 

162.547.022 Ft összeget a TOP-1.4.l-15-K01-2016-000ł2 azonosító számú projektben biztosított 135.500.000 Ft 

támogatásból, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő 16.741.500 Ft összegű, valamint a pályázati alap 

terhére biztosított 13.027.022 Ft összegű saját erőből biztosítja, 

- felhatalmazza a város polgármesterét a döntési záradék aláírására és a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

11. Napirendi pont : Kossuth Lajos utcai időkorlátos parkolás a 21-27. szám előtt. 

 

A 218/2017. (IX.8.) KVÖKt. határozatban döntöttek arról, hogy a Kossuth L. utca páratlan oldalán a 21- 27. házszámok előtt 

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

parkolást vezetnek be. Az időkorlátos parkolás keretében 2 órás parkolást engedélyeztek hétfőtől péntekig 8-16 óra között, 

szombaton 8-12 óra között, 1 hónapos türelmi idővel.  Ezen döntést a 7/2018. (I.19.) KVÖKt. határozatban megerősítettek és 

felhatalmazták a város polgármesterét a szükséges eljárások lefolytatására.  

Az időkorlátos parkolást jelző tábla kihelyezéséhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 

a parkolók kiosztását és a parkolók forgalmi rendjét kérte megterveztetni és jóváhagyatni. A tervek elkészültek, jóváhagyásra 

kerültek és a parkolók ez év áprilisában fel lettek festve és ki lettek táblázva. Az időkorlátra vonatkozó táblák még nem kerültek 

kihelyezésre.  

Tóth János, a Kossuth L. u. 27. szám alatti ingatlan tulajdonosa ismételt megkereséssel fordult hozzánk. Levelében kéri az 

időkorlátos parkolás bevezetését és hulladékgyűjtő kihelyezését.  

A parkolók felfestésével a területen a parkolás rendezettebb lett, több gépjármű megállása biztosított, mint korábban, azonban 

az üzlettulajdonosok korábbi problémája, hogy az üzletük előtti parkolókat a munkába járók foglalják el, így vásárlóik nem 

tudnak parkolni és sokszor akadályozva vannak az üzletek feltöltésében, amely problémák máig nem oldódtak meg.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér, Kossuth L. utca páratlan oldalán, a 21-27. házszámok előtti parkolókra 

elrendeli a 2 órás időkorlátos parkolás bevezetését, egyben utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot a szükséges táblázások 

elvégzésére.  

 

12. Napirendi pont : Vállalkozók SE szerződéshosszabbítási kérelme. 

 

A Magyar Állam tulajdonában és önkormányzatunk vagyonkezelésében lévő Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes 

Wellness-Fitness épület hasznosítására a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbérrel állunk szerződéses viszonyban. Két 

szerződésünk van, egyik a fitness részre, másik a wellness részre, a szerződések egy időpontban járnak le, 2020. augusztus 18-

án.  

A hasznosító az épületrészre és berendezési tárgyaira fordított nagyösszegű beruházások megterülési idejére való tekintettel 

kezdeményezte a jelenleg hatályban lévő hasznosítási szerződések 4+4 évvel történő meghosszabbítását.  

A szerződések hosszabbításához a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárulása szükséges. Korábbi tapasztalataink 

alapján a hozzájárulás kiadása sok időt vesz igénybe, ezért azt a szerződések lejártát megelőző 1-2 hónappal előbb el szoktuk 

indítani. Amennyiben a szerződés lejártának időpontjáig az új szerződés megkötéséhez a hozzájárulás nem érkezik meg, az 

átmeneti időszakra rövid távú, hozzájáruláshoz nem, csak tájékoztatási kötelezettséghez kötött szerződést szoktunk kötni. Ez 

ezen szerződések esetében is járható út.  

A VSE által elvégzett beruházásokkal kétségkívül egy igényes és kulturált környezet került kialakításra és tevékenységükkel a 

helyi sportéletet színesítik. A szerződések megkötése óta eltelt idő alatt a hasznosítóval az együttműködés zavartalan volt.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  

- támogatja a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Wellness - Fitness épület hasznosítására a Vállalkozók 

Sportegyesülete Kisbérrel kötött hasznosítási szerződések hosszabbítását 4+4 évvel, 

 

- utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a hasznosítási szerződéseket foglalja szerződésbe, és abba építse bele a fenti 

feltételeket, valamint azt, hogy a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér éves szinten nettó 200.000 Ft értékű állagjavító 

munkát végez az ingatlanon, melyről írásban elszámol Kisbér Város Önkormányzatának. A keretből esetlegesen 

fennmaradó összeg felhasználásáról a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér és az Önkormányzat közösen dönt, 

 

- felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a szerződés-hosszabbítás megkötéséhez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. hozzájárulását megkérje, és a hozzájárulás esetén a szerződés-hosszabbítást aláírja. 

 

13. Napirendi pont : ÉDV Zrt. szennyvízágazati beszámolója. 

 

A szennyvíztisztító telepen 2018-ban összesen 407.426 m3 szennyvizet tisztítottak meg. Az előző évihez képest nagymértékben 

nőtt az idegenvíz befolyás, ami a telepre érkező összes mennyiség 31%-át tette ki. Közigazgatási területünkön a 
csatornahálózatra történt rákötések száma 2061 db. A telep tisztítási hatásfoka megfelelő volt. A két telepen összesen 796.920 

kg. víztelenített iszap keletkezett, amit a tatabányai biogáz üzembe szállítottak hasznosításra.  

A szennyvízelvezetés zavartalan volt. A javítás, karbantartásra vonatkozó adatokat elnézve a 2017-es évhez képest (összesen 81 

db hiba Kisbéren és Hántán) a hibák száma növekedett (összesen 129 db hiba Kisbéren és Hántán), melyek között jelentős a 

hántai átemelő szivattyúk dugulása. 



2018-ban a szennyvíztisztítási költség településünkre jutó része 45.289 e. Ft. + áfa volt, a hálózatra jutó ráfordítás pedig 47.244 

e. Ft. + áfa.  

A beszámoló részét képezi az amortizációs keret terhére 2018-ban elvégzett beruházások. A beruházásokat a Gördülő 

Fejlesztési Terv részeként a képviselő-testület jóváhagyta. 2018-ban összesen 18.065.431,- Ft. + áfa értékben történtek 

beruházások. 

A beszámoló tartalmazza az idei évre tervezett beruházásokat (28.300.000,- Ft. + áfa), a haváriaként már megvalósultakat 

(433.604,- Ft. + áfa) és a tavalyi évről áthúzódót (12.440.000,- Ft. + áfa).  

A KEOP beruházás keretében épült szennyvíztisztító teleprészen a kivitelező a korábban feltárt hiányosságokat megszűntette. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2018. évi szennyvíz ágazati beszámolóját elfogadja. 

 

14. Napirendi pont : Útjavítások. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy   

- a 2019. évi költségvetésben szereplő kátyúzási keret terhére kátyúztatás elvégeztetését rendeli 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 járda felújítási alapjának terhére elrendeli 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 fogadja el nettó 6.300,- Ft. + Áfa/m2 

díjon, 
- A Gombos Földgép Kft.-t bízza 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, 

- utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fentiek szerinti vállalkozási szerződések előkészítésére, felhatalmazza a város 

polgármesterét azok aláírására.  

 

15. Napirendi pont : Óvoda kazánjavítás. 

 

Az intézmény Deák Ferenc utcai épületében a fűtést két kazán látja el, melyek mindegyike csöpög. Az intézmény kazánjainak 

karbantartásával megbízott Ganzler Gábor a problémát megvizsgálta és csak az után tudja pontosan megmondani, hogy mit kell 

javítani és az mennyibe kerül, ha a kéményt szétszedi. A kazánok javítását a nyári óvodai zárva tartás ideje alatt kellene 

elvégezni.  

Az idei évi költségvetés készítésekor a probléma még nem volt ismert, azzal nem számoltak. Várhatóan a karbantartásokra 

elkülönített összeget felül fogja múlni a javítás. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy   

 

- a Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Deák Ferenc utcai épületében található kazánok meghibásodásának feltárásával és a 

feltárt hibák javításával megbízza Ganzler Gábort, 

 

- a javításokhoz szükséges anyagi fedezetet az intézmény karbantartási alapja terhére biztosítja, amennyiben az nem 

fedezi a kiadásokat, akkor az önkormányzat felújítási alapjából történő pénzátadással biztosítja.  

 

16. Napirendi pont : Piactér felújítási pályázat- közbeszerző kiválasztása. 

 

Kisbér Város Önkormányzata „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” tárgyú projektje kapcsán a városi piac felújításának tervezési szakasza lezárult, a következő lépés a közbeszerzést 

végző cég kiválasztása. Ennek megfelelően önkormányzatunk felkért ajánlattételre 3 gazdasági szereplőt, melyből kettő élt az 

ajánlattételi lehetőséggel: 

 

Név Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) 

ALBENSIS Kft. 650.000 175.500 825.500 

Arwen 23 Bt. Nem adott ajánlatot. 

KEM Területfejlesztési Kft. 400.000 108.000 508.000 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 1860188947 projekt azonosítószámú, „Lakosságot ellátó szolgáltatások fejlesztése 

Kisbéren” című projektje közbeszerzési feladatainak ellátására elfogadja a KEM Területfejlesztési Kft. br. 508.000 Ft összegű 
árajánlatát, egyben felhatalmazza a város polgármesterét a feladatellátásra vonatkozó szerződés aláírására. 

 

 

17. Napirendi pont : Sissi – sziget : házirend, szobor, hátsó bejáró bontása, mobil wc elhelyezése. 

 



A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a „Sissi sziget” házirendjét az előterjesztés szerint az alábbi módosításokkal 

elfogadja: 

- 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 „Sissi — sziget” működéséhez szükséges asztalok és padok beszerzéséhez szükséges fedezetet, valamint a mobil wc 

bérleti díját az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja, 

- utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot a fenti eszközök beszerzésére, valamint arra, hogy a mobil wc köré paravánt 

készítsen. 

 

A „Sissi sziget” házirendje jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

18. Napirendi pont : Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatójának beszámolója. 

 

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói feladatait 2018. június 1-től Takács József látja el. Az 

Igazgató Úr megbízásáról szóló 124/2018. (V. 11.) KVÖKt. határozatban szerepeltetésre került, hogy a megbízás egy évét 

követően az igazgatótól beszámolót kell kérni az érintett időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről, amely alapján a 

képviselő-testület véleményt alakít ki az igazgató tevékenységéről.  

Az intézmény 2018. évi beszámolóját a képviselő-testület a március havi ülésén tárgyalta és azt elfogadta.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói feladatinak ellátását 

végző Takács József elmúlt egy évben végzett igazgatói tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, az igazgató munkáját 

megfelelőnek ítéli meg. A beszámoló jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

  

19. Napirendi pont : Civil szervezetek támogatása – AvEnGarde Vívó Sportegyesület, Kisbéri Városszépítő Egyesület, 

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér – Ászár. 

 

A testület 5 igen szavazattal (Dákai József nem vett részt a szavazáson) 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 

egéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorának terhére: 

 

Kisbéri Városszépító Egyesület 
átjárók kialakítása a Lovarda körüli 
virágágyásokban  

500.000 Ft 

AvEnGarde Vívó Sportegyesület vívásoktatás 280 000 Ft 

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér — Ászár 
sakkverseny szervezése, azon való részvétel, 
sakkszakkör szervezése, a sakkjáték 
megismertetése 

100,000 Ft 

 

20. Napirendi pont : Egyebek. 

 

a/ „Kisprojekt Alap” c. pályázat – turisztikai pályázat (tó körüli térvilágítás, játszótér felújítás és áthelyezés Hántára) : 

 

b/ Óvoda – bölcsőde pályázat – telekalakítás, tervező kiválasztása: 

 

A testület 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy támogatja pályázat benyújtását a „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” című, TOP-l A. 1-19 azonosító számú felhívás keretében. 

A támogatási igény benyújtásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével Dörner Ágnes egyéni vállalkozót 

bízza meg, melyhez a szükséges forrást, bruttó 3.550.000 Ft-ot a 2019. évi költségvetés pályázati alapjának terhére biztosítja. 

Elrendeli a kisbéri 1544 és 2743 hrsz-ú ingatlanok összevonását, és az új bölcsődei létesítmény tervezését a Kisbéri 

Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde így létrejövő ingatlanára. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a tervezési szerződés aláírására, és a telekalakítási eljárás megindítására. 

 

c/ Őszi Napfény Idősek Otthona energetikai felújítás – energetikus kiválasztása : 

 

Az Őszi Napfény Idősek Otthona energetikai felújítása a végéhez közeledik. A projekt elszámolási dokumentációjának 

részeként a felújított épületekről készített hiteles energetikai minőségtanúsítványok becsatolása is kötelező. A tanúsítványok 

elkészítésére 3 energetikustól kért be ajánlatokat a hivatal. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elrendeli pályázat benyújtását Gúta testvérvárossal közösen az SKHU/WETA/1901 

Kisprojekt Alap pályázati felhívásra, egyben felhatalmazza a város polgármesterét a pályázat sikeres beadásához szükséges 

intézkedések megtételére. 



 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Szabó Béla Gábor egyéni vállalkozó bruttó 193.898 Ft összegű árajánlatát fogadja el 

a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító számú projekt elszámolásához szükséges 3 db hiteles energetikai minőségtanúsítvány 

elkészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

d/ Hatósági eljárás kezdeményezése : 

 

A testület egyhangúlag elfogadták, hogy továbbra is minden törvényes lehetőséget kihasználnak a lakosságot nagyban érintő 

bűzszennyezés megszüntetése érdekében és kérik az illetékes környezetvédelmi hatóság segítségét minden lehetséges olyan 

intézkedés meghozatalára, amivel minél előbb rá tudják kényszeríteni a telep tulajdonosát a szennyezés megszüntetésére.  

A testület felhatalmazta a város polgármesterét a szükséges intézkedések kezdeményezésére az illetékes hatóságok és a 

tulajdonos irányába. 

 

21. Képviselői bejelentések. 

 

Dákai József : Felvetette a SPAR-al szemközti, illetve a SPAR melletti parkolók forgalmi rendjének kérdését. A képviselő 

azzal a javaslattal élt, hogy mindkét parkolóból a kihajtás kizárólag a jobb irányba történhessen, mivel a balra nagy ívben való 

kikanyarodás a 81-es sz. főút megnövekedett forgalma miatt balesetveszélyes, illetve komolyabb torlódásokat képes előidézni. 

A Kossuth Lajos utca 5-7. házszám (K&H Bank, Barkácsbolt épülete) előtti parkolóból a kikanyarodást a 81-es számú főútra 

csak jobbra engedélyezné, melyet a tervezésnél kér figyelembe venni. 

A Spar előtti parkolóba a 81-es számú főútról csak a lehajtást, a főútra történő visszahajtást pedig a takarékszövetkezet előtti 

parkolóból javasolja engedélyezni. 

 

A Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság támogatta a képviselő által tett javaslatot, továbbá javasolta a takarékszövetkezet előtti 

parkoló meleg aszfalttal történő kijavítását is. 

 

Hófer Jenő : Szóvá tette, hogy a tó körüli szemeteseket telerakják háztartási hulladékokkal, és kérte a segítséget a probléma 

valamilyen hathatós megoldására. 

 

Sinkovicz Zoltán :  
- Csatlakozott a a SPAR körüli forgalmi megoldásokhoz, és javasolta a képviselőknek a SPAR előtti kijelölt 

gyalogátkelőhely esetleges megszüntetésének lehetőségét megfontolásra, illetve esetleges korlátok kihelyezést, 

tekintettel arra, hogy a közelben lévő körforgalomnál minden irányban kijelölt gyalogátkelőhely áll rendelkezésre, 

- kérte jegyző urat, kérjen árajánlatot szúnyogirtást végző cégektől, hogy mennyibe kerülne egy esetleges szúnyogirtás a 

városban, mert sok lakossági panasz érkezik ez ügyben. 

 

 

 

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

ingatlanhasznosítás, Semmelweis Nap - elismerések, intézményvezetői pályázatok véleményezése, „Fő-tér értékbecslés, 

tájékoztató – köztartozásmentes adózói adatbázisból törlés). 

 


