
Beszámoló a 2020. február 14.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette egy képviselő 

(Muzslai Ádám) igazolt távollétét. 

 

Az ülés megkezdése előtt Sinkovicz Zoltán polgármester bemutatta a testület tagjainak a jelenlévő Vaczula Zoltán rendőr 

alezredest, a Komáromi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetőjét, akit Farkas Gábor rendőr dandártábornok, a Komárom-

Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője január 1-jei hatállyal megbízott a Kisbéri Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői feladatainak ellátásával. 

Az új rendőrkapitány bemutatkozójában elmondta, hogy ismeri a térséget és a kisbéri kollégák egy részét, akikkel a Komáromi 

Rendőrkapitányság helyettes kapitányaként több közös feladat közben is találkozott. Ez nagyban megkönnyítette a váltást – 

magyarázta az alezredes, aki elsősorban a járás területén történt balesetek számát szeretné csökkenteni. 

A kapitányságunk területén húzódik a 81-es főút, amely a nagy forgalma miatt a baleset bekövetkezésében veszélyforrásként 

szerepel. Már el is kezdtek kidolgozni egy tervet, hogy hogyan lehet még biztonságosabb a közlekedés. Javaslatokat tesznek a 

Közútkezelő Kht.-nek, a veszélyes útszakaszokon további figyelmeztető táblák kihelyezésére. Rendőri intézkedéseik során 

kiemelt figyelmet fognak fordítani a biztonsági övek használatának ellenőrzésére, a gyorshajtók kiszűrésére illetőleg az ittas 

vezetések visszaszorítására. A Bakony Térségi Városi Baleset Megelőzési Bizottság segítségével pedig a gyalogátkelőhelyeket 

szeretnék biztonságosabbá tenni, sárga, figyelmeztető villogó lámpákkal – tette hozzá az az alezredes, akinek az a célja, hogy a 

területükön 2020 évben ne történjen halálos kimenetelű baleset. 

Nagyon fontos még a lakosság szubjektív biztonságérzetének megőrzése és fokozása, illetve az utazó bűnözés ellen a hatékony 

fellépés. Ezt nagyobb egyenruhás rendőri jelenléttel és a polgárőr-egyesületekkel közösen szeretnék biztosítani. 

 

Az új rendőrkapitány bemutatkozása után 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. 

 

298/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetés előkészítése során a 

2020. évi önkormányzati rendezvények fedezetére bruttó 11.000 e Ft-ot tervezzen és felhatalmazott a 2020. évre szóló, de már 

2019. évben szükséges szerződések aláírására. 

 

A fedezet tervezése és a szükséges szerződéskötések megtörténtek. 

 

299/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta Dákai József ajánlatát a belső ellenőrzési feladatok ellátására és felhatalmazott 

a feladatellátási szerződés aláírására.  

A szerződést megkötöttük. 

 

300/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület e határozatban a helyi iparűzési adó mentességet kérő adózó kérelmét elutasította, nem módosította a helyi 

adókról szóló 23/2018.(XII.14.) önkormányzati rendeletet. 

 

A képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztattuk. 

 

301/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a PAL-KONT Fuvarozó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft-vel a konténeres hulladékszállításra kötött, határozatlan időre szóló hulladékszállítási szerződést a jövőben is 

tartsa fenn, és fogadja el a szolgáltató 2020-as évre tett díjjavaslatát. 

 

A szerződésmódosítás megtörtént. 

 

304/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elrendelte a Dr. Imre Barna tulajdonában lévő fogászati eszközök megvásárlását az 

értékbecslésben szereplő 4.000.000 Ft értéken, melynek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetése beruházási alapja 

terhére biztosította.  

A fogászati eszközöket megvásároltuk. 

 

1/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület e határozatban a 2020. január 17.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 

 

 



2/2020.(I.17.) 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. 

 

5/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a Kisbér Városi Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta és 

köszönetét fejezte ki az egyesületnek az eddigi munkájáért. 

 

A képviselő-testület döntéséről az Egyesület elnökét tájékoztattuk. 

 

6/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület e határozatban elfogadta a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja 

értelmében elkészített tájékoztatót. 

A tájékoztatót a város honlapján megjelentettük. 

 

7/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Kisbéri Városigazgatóság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, a 

képviselő-testület köszönetét fejezte ki az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájukért. Utasította a belső 

ellenőrt, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervben szereplő szabad kapacitás terhére végezze el az intézmény pénzügyi és 

hatékonysági átvilágítását. 

A képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt és a belső ellenőrt 

tájékoztattuk. 

 

 

10/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a Kisbér városi sajtóreferensi- és kommunikációs feladatok ellátásával megbízta Szabó 

Sándort (2870 Kisbér, Perczel M. u. 79.) a 2020-as évben havi bruttó 100.000,- Ft összegen, a korábbi években használt 

megbízási szerződést kiegészítette az alábbiakkal és felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására.  

A szerződést megkötöttük. 

 

11/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület e határozatban a közterülethasználat után fizetendő díjak mértékét 2020. február 01.-től az alábbiak szerint 

állapította meg: 

 

Közterület igénybevételének módja Területi kategóriák 

1.) Áruszállító és egyéb közterületen történő  

-idényjellegű árusítás 
Lovardával szemközti 125 állásos 

parkoló 

1.210,- Ft./nap/parkoló 

 
I. Belváros                             

II. Egyéb 

közterület 

2.) Áruszállító és egyéb közterületen történő 

- kitelepített árusítás (vendéglátó-ipari, kereskedelmi jellegű) 

- városi kulturális rendezvények alkalmával kitelepített árusítás: 

      - vendéglátó-ipari 

      - kereskedelmi jellegű 

- mobil árusítóhely, mozgóbolt: 

      -őstermelői igazolvánnyal rendelkezés esetén 

      - egyéb esetben 

 

 4.660.- Ft/m2/nap 

 

        2.000.- 

Ft/m2/nap 

1.330.- Ft/m2/nap 

 

3.630.- Ft/hó 

14.520.- Ft/hó 

 

4.660.- Ft/m2/nap 

 

       2.000.- 

Ft/m2/nap 

      1.330.- 

Ft/m2/nap 

 

3.630.- Ft/hó 

14.520.- Ft/hó 

3.) 

- hirdetőtábla (lábon álló) 

- mobil tájékoztató tábla 

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

szekrény, üzleti védtető (előtető), ernyőszerkezet, cég- és címtábla, 

reklámtábla 

 

3.330.- Ft/m2/hó   

            400.- 

Ft/m2/hó    

 

1.330.- Ft/m2/hó 

 

2.660.- Ft/m2/hó    

280.- Ft/m2/hó    

 

1.330.- Ft/m2/hó 

4.) 

- építési munkával kapcsolatos állvány  

- építőanyag és törmelék 

 

     170.- Ft/m2/nap 

3.990.- Ft/m2/hó 

 

    170.- Ft/m2/nap 

3.990.- Ft/m2/hó 

5.) Alkalmi rendezvény, utcabál, búcsú 66.550.- Ft/nap 39.930.- Ft/nap 

6.) Cirkusz 39.930.- Ft/nap 39.930.- Ft/nap 

7.) Vendéglátó-ipari és kereskedelmi közterület használat, üzleti    1.610.- Ft/m2/hó    1.610.- Ft/m2/hó 



tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat  

8.) Egyéb: 1.270.- Ft/m2/nap    1.270.- Ft/m2/nap 

 

A díjak megállapítása az alábbi szempontok szerint történik: 

 a közterület egyéb használatáért díjat kell fizetni. 

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

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

időtartamra fizetendő bérleti díjat pedig minden tárgyhónap 15. napjáig a területbérleti szerződésben foglaltak szerint fizeti 

meg Bérbeadó számlájára, illetve házipénztárába. 

 A díjfizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék m2 egésznek számítandó. 

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

képviselő árusítás, vásár esetén a polgármester egyedi elbírálása alapján 50 %-kal csökkenthető a közterület-használati díj. 

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

kerülnek akként, hogy az úttest felöli parkolók autóbusz-pályaudvar felöli részétől indul a számozás és a használat úgy, 

hogy az árusok között üres parkolóhelyek ne maradjanak, és ha elérik a Zrínyi utcai elágazást, akkor a következő sor 

parkolónál folytatódik a számozás, szintén az autóbusz-pályaudvar irányából. Az árusok figyelmét fel kell arra, hívni, hogy 

gépjárműveiket ne ebbe a sorba állítsák le, vagy annak is váltsanak meg egy parkolót. A parkoló előtt táblán kell jelezni a 

parkolni vágyók felé, hogy mely parkolók használata mikortól meddig tilos.  

 

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

végleges eredményének közzétételéig. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

13/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a helyiséghasználati kérelmet ismételten elutasítja azzal, hogy KVRNÖ ezen irányú 

kérelmét több alkalommal tárgyalta és döntött arról, hogy az érintett ingatlanrészt nem tudja KVRNÖ rendelkezésére 

bocsájtani, tekintettel arra, hogy az Kisbér Város Önkormányzata és a Kisbéri Városigazgatóság nagyméretű eszközeinek 

tárolására szolgál. 

A képviselő-testület döntéséről a KVRNÖ elnökét tájékoztattuk. 

 

18/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta, hogy a 2020. évi bértervezés előkészítése úgy történjen, hogy a dolgozók 

juttatása a 2019. decemberi bázishoz képest ne csökkenjen. Felhatalmazott, és felkérte az intézményvezetőket, hogy a 

kapcsolódó személyügyi feladatokat végezzék el. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetési 

tervezetben a bevételek és kiadások ismerete alapján dolgozza ki a személyi juttatások emelésének lehetőségeit. A tervezetben 

kerüljön bemutatásra a cafetéria-juttatás lehetősége, annak mértéke. 

 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk, a 2020. évi 

költségvetési koncepció a képviselő-testület 2020. február 14.-i ülésére 

beterjesztésre kerül. 

 

19/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 1/M/2020. számú módosító és az 

1/MO/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően. Utasította a 

jegyzőt a módosító és alapító okirat megküldésére a Magyar Államkincstár Komárom – Esztergom Megyei Igazgatósága 

részére. 

Az okiratokat a Magyar Államkincstár Komárom – Esztergom Megyei 

Igazgatósága részére megküldtük, azok bejegyzése megtörtént. 

 

20/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület e határozatban a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Lovarda, Istálló és mellette álló fel nem újított 

épületszárny hasznosítására vonatkozó pályázati felhívást jóváhagyta, és elrendelte annak helyben szokásos módon, valamint a 

lovasok.hu internetes oldalon történő közzétételét. 

 

A pályázati felhívás megjelentetésre került. 

 

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 Kisbéri Járási Hivatal kormányablak osztályán dr. Kancz Csaba Komárom-Esztergom Megyei 

kormánymegbízottal, és Bozori Zsuzsannával a Kisbéri Járási Hivatal vezetőjével a kisbéri Török Ferencné köszöntésén, aki a 

százezredik ügyfélként intézte útlevél ügyét a kormányablakban, ahol átadta a város ajándékát; 



 

b/ Rést vett  a Máltai Szeretetszolgálat kisbéri csoportjának a közgyűlésén;  

 

c/ Részt vett a rendőrség által szervezett járási közbiztonsági fórumon;  

 

d/ Részt vett a Giró d Itália kerékpár versennyel kapcsolatos rendőrségi egyeztető tárgyaláson Tatabányán. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
  

2. Napirendi pont :  A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása. 

 

A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó önkormányzati rendeletét minden év elején újra szokta tárgyalni a testület. 

 

Az ingatlanpiaci változásokra való tekintettel a testület egyhangúlag az alábbi módosításokat fogadta el : 

 

- Kisbér Város Önkormányzata tulajdonát képező lakások bérleti díja 2020. március 01. napjától: 

Összkomfortos lakás  nettó 820,- Ft./m2/hó 

Komfortos lakás              nettó 560,- Ft./m2/hó 

Félkomfortos lakás  nettó 180,- Ft./m2/hó 

Komfort nélküli lakás  nettó 115,- Ft./m2/hó 

Szükséglakás    nettó   60,- Ft./m2/hó 

 

- Az összkomfortos (piaci alapú bérlakás) bérleti díja 2020. március 01. napjától nettó 935.-Ft/m2/hó. 

 

3. Napirendi pont : Fogadóépület kivitelezőjének kiválasztása. 

 

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

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

A fogadóépület kivitelezési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében két gazdasági társaság adott be érvényes 

ajánlatot. 

- Gádor Kft. kivitelezői ajánlata nettó:    37 664 617 Ft +ÁFA 

- Mindép – Generál Szolgáltató Kft. kivitelezői ajánlata nettó: 39 547 819 Ft + ÁFA 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a „CULTPLAY című, SKHU/1601/1.1/209” 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. 

Felhatalmazza a polgármestert a Interreg V–A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló 

CULTPLAY című, SKHU/1601/1.1/209 számú pályázat keretében a Fogadó épület kivitelezési munkáinak elvégzésére szóló 

szerződés megkötésére a Gádor Kft-vel. 

 

4. Napirendi pont :  Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2020. évi költségvetés tervezetet előterjesztés szerint elfogadja, és utasítja a Kisbéri 

Közös Önkormányzati Hivatalt az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének elkészítésére az alábbi 

kiegészítésekkel : 

 

- az önkormányzat 2020. évi költségvetés-tervezetében szereplő személyi juttatások és munkaadókat terhelő 

járulékok kiadási soron tervezett összeget változtatás nélkül elfogadja,  

- a köztisztviselői illetményalapot 50.000 Ft-ban állapítja meg,  

- a teljesítményértékeléseket és a munkaerő megtartását célzó intézkedéseket szem előtt tartva az intézményvezetők 

az engedélyezett személyi juttatás keretén belül személyi béreket állapíthatnak meg 2020. január 1-től 2020. 

december 31-ig terjedő időszakra,  

- utasítja a jegyzőt az átsorolások elvégzésére. 

A költségvetés tervezet előterjesztése jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

5. Napirendi pont : Beszámoló a 2019. évi adóügyi feladatok ellátásáról. 

 
 köszönetét fejezte ki az 

adóhatósága dolgozóinak 

lelkiismeretes munkájukért. 

 

A 2019. évi adóügyi feladatokról szóló beszámoló jelen beszámoló végén az 2. számú mellékletben olvasható. 

A testület egyhangúlag elfogadta a 2019. évi adóügyi feladatokról szóló beszámolót, egyben 



 

6. Napirendi pont :  Kerékpárút pályázat. 

 

A Kossuth Lajos utca – Batthyánypusztai ipari park között kerékpárút létesítését célzó projekt visszaadásra kerül, mivel 

lehetőségünk adódott egy új, emelt összegű (210 m Ft ⇾ 400 m Ft) támogatási kérelem benyújtására. A benyújtási határidő 

miatt a pályázat 2020. február 5-én beadásra került. 

A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció készen van, így a pályázatunk pozitív elbírálásában bízva elindítható a feltételes 

közbeszerzési eljárás is. A közbeszerzést végző cég tájékoztatása alapján az eljárás megindításához a folyamatban lévő 1 db 

kisajátítási- és 1 db termőföld végleges más célú hasznosítása iránti eljárás lezárása, valamint az ajánlattételre felkérni kívánt 5 

db gazdasági szereplő megjelölése szükséges. 

 

A testület egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta : 

 

- felhatalmazza a város polgármesterét a TOP-3.1.1-16-K01-201700001 azonosító számú, „Kisbér város települési 

kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekt visszaadására irányuló nyilatkozat aláírására és az egyéb szükséges 

intézkedések megtételére. 

- tudomásul veszi a Kossuth Lajos utca — Batthyánypusztai ipari park közötti kerékpárút létesítésére irányuló, TOP-

3. I. I -16-KOI azonosító számú felhívásra beadott pályázat benyújtását, 

- elrendeli a „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér városában kerékpárút megépítése” című, a Kossuth Lajos utca 

- Batthyánypusztai ipari park közötti kerékpárút létesítésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását.  

Az eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket hívja fel ajánlattételre:  

1. Szabados és Társa Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Székhely: 1212 Budapest, Rákóczi 

Ferenc u. 146. 4. em. 405.,  

2. GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítö, Szolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság Székhely: 2854 

Dad, Dózsa György utca 41. a. épület,  

3. Bokodi Complex Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségú Társaság Székhely: 2854 

Dad, Petőfi u. 7/c.,  

4. MARÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Székhely: 2890 Tata, 

Egység út 22.,  

5. GEOPLEX Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2800 Tatabánya, Mészáros u. 8.  

- Felhatalmazza a város polgármesterét a közbeszerzési eljárás elindítására és az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

7. Napirendi pont :  2020. évi közbeszerzési terv. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők 

minden év elején összesített közbeszerzési terv készítésére kötelezettek. 

Önkormányzatunk ennek megfelelően elkészítette a 2020. évi közbeszerzési tervet, amely jelen beszámoló külön 

mellékleteként olvasható. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervét, egyben felhatalmazta a város 

polgármesterét a közbeszerzési terv Kbt. 43. §-a, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 

(XI. 19.) Korm. rendelet 7, (4)-(5) bekezdése szerinti közzétételére. 

 

8. Napirendi pont :  147/2019. (VI. 14.) KVÖKt. határozat (bölcsőde kivitelezőjének kiválasztása) módosítása. 

 

Önkormányzatunk bölcsődei intézmény fejlesztését célzó projektje a megvalósítási fázis végéhez közeledik, azonban az 

Irányító Hatóság a közbeszerzési eljárás utóellenőrzését csupán 2019 végén végezte el. A feltétellel támogató tartalmú 

ellenőrzési jelentés a Támogatói Okirat módosítását írta elő számunkra, melyhez szükséges megtennünk a 147/2019. (VI. 14.) 

KVÖKt. határozat módosítását is.  

 

A testület egyhangúlag elfogadta a 147/2019. (VI. 14.) KVÖKt. határozat módosítását az alábbiak szerint: 

 

- „Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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-1.4.1-15-KO1-2016-00012 azonosító számú projektben biztosított 135.000.000 Ft 

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

alap terhére biztosított 10.805.522 Ft összegű saját erőből biztosítja. 

 



- A projekt címe:  Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren. 

 

- A projekt megvalósítási helyszíne: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 6. (hrsz. 1954/4). 

 

- A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-KO1-2018-00028 

 

- Az igényelt támogatás összege: 141.470.000 Ft, melyből Kisbér Város Önkormányzatára (konzorciumvezető) eső 

rész 135.500.000 Ft 

 

- A projekt teljes összköltsége: 169 017 022 Ft.,  melyből Kisbér Város Önkormányzatára (konzorciumvezető) eső 

rész 163.047.022 Ft 

 

- A projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei: 141.470.000 Ft, melyből Kisbér Város 

Önkormányzatára eső rész 135.500.000 Ft (135.000.000 Ft építés, 500.000 Ft előzetes tanulmány, engedélyezés)” 

 

9. Napirendi pont :  Petőfi utca – Kisbéri árok közötti vízelvezetés. 

 

Vaderna Tamás alpolgármestert kereste meg a Patak utcából Rataticsné azzal, hogy a Petőfi utca irányából lefolyó cső miatt 

folyamatosan ázik, vizes a telkük. A bejelentésben szereplő probléma megoldásához a bizottság segítségét kérte.    

A helyszín megtekintésre került és megállapítottuk, hogy a Petőfi utcai csapadékvíz elvezető árokból, a 4. házszám előtt egy 

zárt csapadékelvezető indul és vezeti le a vizet a Kisbéri árokba. A zárt vezeték a lakóház alatt húzódik, a telek végén lesz újból 

látható. Rataticsné a bejáráskor elmondta, hogy a környékbeli telektulajdonosok emlékeztek rá, hogy régen volt egy árok a cső 

folytatásában, mely levezette a vizet a patakba, de a telket használó azt betemette, hogy azt a részt is művelni tudja. A csapadék 

így új utat keres és az általa használt ingatlant áztatja. Megoldásként javasolva lett az érintett ingatlan tulajdonosával a 

kapcsolat felvétel és a régi árok helyreállítása vagy új nyomvonalon új árok kialakítása. 

A településen számos helyen találkozunk hasonló problémával a belvizek kapcsán, amikor is a régi csapadékvíz elvezető 

árkokat betemették, az udvarokat feltöltötték és letérkövezték, ezzel gátolva azt, hogy a csapadékvíz gond nélkül le tudjon 

vonulni. Magántelkeken a csapadékvíz elvezetés megoldása az érintett lakóra hárul. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Petőfi utcából a Kisbéri árokba levezető csapadékvíz csatorna nyílt szakaszának 

önkormányzat részéről történő helyreállítását nem vállalja. Amennyiben a nyílt árokszakasz hiánya a Petőfi utca csapadékvíz 

elvezetésében zavart okoz, utasítja a Polgármesteri Hivatalt a nyílt árokszakasszal érintett ingatlan tulajdonosok felszólítására 

az árok helyreállítására.  

 

10. Napirendi pont : Környezetvédelmi Program. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a rendelkezik a Települési 

Környezetvédelmi Program elkészítési kötelezettségéről. 

A törvény egy új típusú tervezés alapjainak megteremtését határozza meg, melynek keretében elrendelte a további 

környezetvédelmi tervezés alapját képező Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) létrehozását, mely program 1997 óta 

Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét adja meg. Az elkészülő Települési 

Környezetvédelmi Programok törvényileg összhangban kell, hogy álljanak a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, míg a 

Megyei Környezetvédelmi Programok kidolgozása során a települési önkormányzatokkal való egyeztetés szükséges. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 46. §-a alapján a település környezetvédelmi programjának elkészítésére kérjen be ajánlatokat, mely 

ajánlatbekérők része legyen a következő időszakra szóló nemzeti és megyei környezetvédelmi programmal való összhang 

biztosítása. 

 

11. Napirendi pont :  Tópart utcai parkolás. 

 

Kuzmann Kármen a Kisbér, Tópart utca 5. szám alatt nyitott fodrászatot és kérné az útpadka murvázását, térkövezését, mert 

esős időben a vendégek a sáros útszélén kénytelenek parkolni. Továbbá a közvilágítás javítását kezdeményezi.  

A Tópart utcában az ingatlanok kerítése mellett keskeny járda húzódik, majd földes-füves útpadka, ezt követi az aszfaltozott út, 

mely másik oldalán szintén a földes-füves útpadka, majd zöldterület kap helyet. Kiépített parkolók az utca ezen szakaszán 

nincsenek, azok csak a „Mini-Magyarország” Makettpark közelében találhatók. Amennyiben az üzlettulajdonos az üzlet 

kialakításához szükséges hatósági engedélyeztetés során bemutatott parkolókon felül további parkolóra tart igényt a vendégei 

számára, annek saját költségen történő megvalósítása támogatható. A kialakításhoz közútkezelői és tulajdonosi engedélyt kell 

kérni és a településképi egyeztetést is le kell folytatni.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kívánja a Kisbér, Tópart utcában a meglévő útpadka stabilizálását elvégeztetni és 

a közvilágítást fejleszteni, azonban támogatja azon lakossági kezdeményezéseket, melyek parkoló kialakításra irányulnak. A 

parkolók kapcsán lefolytatandó engedélyeztetési és településképi egyeztetési eljárás során az egységes utcaképre való törekvést 

szem előtt kell tartani.  



 

12. Napirendi pont : Hántai ingatlancserék. 

 

2015-ben kezdődtek el a tárgyalások Willisits Attilával ingatlancserék kapcsán. Willisit Úr az önkormányzat tulajdonában lévő, 

a rally-pálya körüli külterületi utakat (01063 hrsz., 01065 hrsz., 01068/2 hrsz., 01078/3 hrsz., 01079/4 hrsz., 01079/6 hrsz) és 

árkot (01079/2 hrsz.) kérte, melyért cserébe az önkormányzat az elmúlt évek alatt több ingatlant is megjelölt, úgymint a hántai 

focipálya előtti rész, ahol az öltöző is van, Kisbért Hántával összekötő út (047/1 hrsz. – Véncser dűlőből vezető földút, 

külterületi útfelújításos pályázat érintette, jelenleg használt nyomvonal rendezése valósult volna meg), hántai horgásztavak 

közül a 01085 hrsz. alattiba (településrész felöli első tó) benyúló 5270 hrsz.. A csere lefolytatásához a rendezési terv 

módosítására volt szükség, tekintettel arra, hogy a megjelölt utak és árok a rendezési terven útként és árokként szerepeltek, és 

azok az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezik. Miután az alaptérképet áttekintették és azt a tájékoztatást 

kapták, hogy az ingatlanok átminősítésének akadályát nem látták. A rendezési terv módosítása 2018-ban megtörtént. A 

földmérő ezt követen tudott nekiállni a Kisbért Hántával összekötő út rendezésének, mely nem vezetett eredményre (a 

földhivatal nem járul hozzá a jelenlegi használat helyén az út kiszabályozásához). Időközben az út felújítására vonatkozó 

pályázati lehetőség is megszűnt.  

Ezzel új helyzet állt elő, mely a feleket arra sarkallta, hogy a korábban meghozott testületi döntésekben foglalt szándékukat 

(11/2017. (I.20.) KVÖKt. határozat és 119/2019. (V. 10.) KVÖKt. határozat) újra gondolják.  

 

2020. január 29-én Willisits Úrral Polgármester Úr, Jegyző Úr, Hánta Bizottság elnöke és a hivatal munkatársai egyeztettek, 

mely alapján arra jutottak, hogy Willisits Attila továbbra is a külterületi utakat és árkot kéri, melyért cserébe az önkormányzat 

az 5270 hrsz. alatti ingatlant, a Dohány utcai buszfordulóval érintett 5286/3 hrsz. alatti ingatlant, valamint a tavakhoz a 

rendezési terv szerint levezető 5259 hrsz. alatti út rendezési terven feltüntetett helyen történő helyreállítását és a rendezési terv 

szerinti szélesítéséhez szükséges ingatlanrészt a 01092/5 hrsz. alatti ingatlanból kéri.  

Willisits Úr nyilatkozatban a külterületi utakra az igényét fenntartotta, és a kért ingatlanokat felajánlotta csereingatlanként. Az 

5270 hrsz. és az 5286/3 hrsz. alatti ingatlan csak ½ tulajdoni hányadban Willisits Attiláé, másik fele a testvéréé, Willisits 

Vilmosé. Willisits Attila vállalta, hogy testvérével egyeztet és nyilatkozatát az önkormányzathoz eljuttatja.  

 

Amennyiben a cserét támogatja a testület, dönteni kell arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő utak és árok a rendezési 

tervvel összhangban a törzsvagyonból kikerüljenek és meg kell változtatni a művelési águkat. Ez után a cserével érintett 

ingatlanokat értékbecsültetni kell. Ez után látható csak, hogy mekkora az értékkülönbözet a cserével érintett ingatlanok között. 

(Willisits Úr nyilatkozatában vállalta, hogy ha az ő ingatlanai nem érik el az önkormányzat ingatlanainak az értékét, a 

különbözetet megfizeti.) Ezt követően tud elkészülni a csereszerződés, mely aláírására a képviselő-testület jóváhagyása után 

kerülhet sor.  

 

A testület egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta : 

- az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából kiveszi és átteszi a forgalomképes vagyonelemek közé az 

alábbi ingatlanokat, valamint a művelési águkat megváltoztatja:  

 

Helyrajzi 

szám 

Területnagyság Jelenlegi 

művelési ág 

Új művelési ág 

01078/3 3478 m2 kivett út kivett, saját használatú út 

01065  3503 m2 kivett út kivett, saját használatú út 

01079/4 2863 m2 kivett út kivett, saját használatú út 

01079/6 1784 m2 kivett út kivett, saját használatú út 

01079/2  1503 m2 kivett árok kivett, saját használatú út 

01063 3366 m2 kivett út kivett, saját használatú út 

utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a változások földhivatali és vagyonnyilvántartási átvezetésére. 

 

- Willisits Attilával és Willisits Vilmossal az alábbi ingatlanokat el kívánja cserélni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

felhatalmazza a város polgármesterét az ingatlanok vagyonértékbecslésének elkészíttetésére a legkedvezőbb 

ajánlatot adó értékbecslővel. Amennyiben a cserével érintett ingatlanok értéke között eltérés mutatkozik, az 

WILLISITS ATTILA ÉS 

VILMOS 

KISBÉR VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Helyrajzi szám Helyrajzi szám 

5270  01078/3 

5286/3  01065  

01092/5 útszélesítéssel 

érintett része 

01068/2 

01079/4 

01079/6 

01079/2  

01063 



értékkülönbözet kapcsán további tárgyalásokat kíván folytatni, mely további ingatlanok cserébe történő bevonására 

kell, hogy kiterjedjen.  

értékegyezőség esetén utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a csereszerződés előkészítésére.  

 

13. Napirendi pont : Tölgyestelep. 

 

a/ Volt parancsnoki lakás bérlete : Az önkormányzat tulajdonában lévő, Tölgyestelepen található 065/1 hrsz-ú ingatlanon álló, 

volt parancsnoki lakás a bejárati ajtótól balra fekvő 25 m2 nagyságú szobáját, 6,27 m2 nagyságú előszobáját, 20,75 m2 nagyságú 

szobáját és 12,03 m2 nagyságú konyháját az Ászári Aranykalász Vadásztársaság bérli 2019. június 01. napjától 2020. február 

28. napjáig vadászház céljára, bruttó 12.334,- Ft./hó, bérleti díjért. A bérleti díj a közüzemi díjakat (víz, villany, fűtés) nem 

tartalmazza. A vadásztársaság a 2020-2021-es vadászati évre (2020. 03. 01-től 2021. 02. 28-ig) is ki szeretné bérelni az 

ingatlant, az előző időszakkal ellentétben most már a teljes épületet használnák.  Az ingatlanon és épületen elvégzett 

állagmegóvási munkákra való tekintettel az épületet változatlan díjon szeretnék bérelni.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ászári Aranykalász Vadásztársasággal a Tölgyestelepen található 065/1 hrsz-ú 

ingatlanon álló, volt parancsnoki lakás egyes helyiségeire vonatkozó bérleti szerződést meghosszabbítja akként, hogy a bérlet a 

teljes ingatlanra vonatkozzon 2021. 02. 28-ig, bruttó 13.570,- Ft. bérleti díjon, egyben utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati 

Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés-hosszabbítás előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét annak 

aláírására. 

 

b/ Ingatlanvételi ajánlat : Az önkormányzat tulajdonában van a Tölgyestelep előtt található ingatlanok közül három, melyek 

mindegyikén van egy-egy épület. Az épületek közül a volt parancsnoki lakás van a legjobb állapotban, annak egy részét 

használják vadászházként, a másik két épület, volt tiszti lakások üresen állnak, állapotuk nagyon leromlott. A két kisebb 

épülettel ellátott ingatlanra (065/1 hrsz. és 065/3 hrsz.) Csonták Gábor Csaba vételi ajánlatot tett. Az ingatlanokra 

vagyonértékbecslés készítésének költségeit vállalná, és egy számára elfogadható vételáron az ingatlanokat megvásárolná. A 

065/1 hrsz. esik a Tölgyesteleptől legtávolabb, 6400 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, művelési ágú, forgalomképes 

vagyonelemünk. Az ingatlanon egy 213 m alapterületű, 1940-ben épült épület áll, melynek egy részét az Ászári Aranykalász 

Vadásztársaság bérli. Nyilvántartásunk szerint az ingatlanon áramvételezés és vízhasználat biztosítható. Az épületek közül a 

középső, 065/3 hrsz. 4567 m2 nagyságú, szintén kivett lakóház, udvar, művelési ágú és forgalomképes. Az áram és ivóvíz 

ellátás információink szerint biztosítható. Az itt található épület is 1940-ben épült, 150 m2 nagyságú. Az állapota erősen 

leromlott, a tető beszakadt. A településrendezési terven mindkettő honvédelmi célú területként került jelölésre.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kívánja eladni a tulajdonában lévő kisbéri 065/1 hrsz. és 065/3 hrsz. alatti 

ingatlanokat. 

 

14. Napirendi pont : Lovarda felújítási munkák. 

 
A vagyonkezelésünkben lévő Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Lovarda, Istálló és mellette álló fel nem újított 

épületszárny hasznosítására 2013 novemberétől a nevét és tulajdonosait váltó, jelenleg Kisbér Lovarda Kft-vel voltunk 

szerződésben. A szerződést a képviselő-testület a 183/2019. (VIII.29.) KÖVKt. határozatával mondta fel. A szerződés 

megszűnésével az ingatlanok visszavételéről 2019. október 21-én készült állapotfelvételi jegyzőkönyv, melyet a volt hasznosító 

a mai napig nem írt alá.  

A visszavételkori állapotokat és a következő lépéseket a képviselő-testület a 2019. novemberi ülésen tárgyalta és a 245/2019. 

(XI.15.) KVÖKt. határozatban akként döntött, hogy a helyreállításokra kérjenek be ajánlatokat és folytassanak tárgyalásokat a 

Kft-vel a helyreállítás kapcsán. Ha a Kft. a javításokat nem vállalja vagy nem végezi el 30 napon belül, akkor a feladatokat 

rendelje meg a hivatal és annak költségét terheljék rá a Kft-re.  

A kiküldött ajánlatkérőre határidőre ajánlat nem érkezett, de a napokban érkezett a Balom Asztalos és Üvegező Bt-től ajánlat. 

Az ajánlat végösszege: nettó 15.651.150,- Ft. + áfa (bruttó 19.876.961,- Ft.). Az ajánlatban pár olyan tétel is található, melyet 

nem áraztak be, pontosítást kérnek.  

 

Tekintettel arra, hogy még az állapotfelvételi jegyzőkönyvet sem sikerült az ügyvezető úrral aláíratni (több feltárt hibát nem 

ismer el, arra hivatkozva, hogy amikor a Kft-t átvették, már akkor is megvolt a hiba), nehézkes lesz a javításokra vonatkozó 

tárgyalásokat is lefolytatni és több olyan tétel is található az ajánlatkérőben, melyek megrendelése, helyreállítása minél előbb 

indokolt lenne pl.: Lovarda megrogyott tető, Lovardában lambériahullás, Istálló épület leszakadt ajtajainak javítása, Istálló tető 

javítás. A feltétlenül szükséges javításokat az állapotmegőrzés, a balesetveszély kialakulásának megelőzése miatt minél előbb el 

kellene végeztetni, továbbá az épületek hasznosítására a pályázat kiírásra került és az új hasznosító megérkezéséig a komolyabb 

hibákat ki kellene lenne javíttatni.  

Annak jogi lehetőségeit, hogy a volt hasznosító részéről alá nem írt állapotfelvételi jegyzőkönyv esetében a feltárt hibák 

javítását/annak költségeit miként tudjuk a volt hasznosítótól kérni/behajtani, az ügyvédünk vizsgálja.  

 

A GMJ bizottság a feltárt és az ajánlatban lévő hibák közül az alábbiakat a hasznosításra visszavezethető károsodásként jelölte 

meg, mely a Kft.-vel folytatandó tárgyalások támpontja lehet: 

 

 a Ménes köz felöli bejárati ajtó betörött üvegének beüvegezése:                   grátisz 



 belső falak meszelése, festése:         nettó 598.000,- Ft. +  nettó 545.600,- Ft. 

 lovas tér felett a plafon lambéria burkolatának helyreállítása:                 nettó 365.000,- Ft. 

 az oldalsó lambrin alján a hiányzó lemezelés és a szellőzést biztosító nyílásokról hiányzó rács pótlása: 

nettó 284.500,- Ft. 

 az előtér felöli falon található beugrásoknál felhelyezett fadeszka eltávolítása, helyének javítása: 

                  grátisz 

 az emeleten a vízóra melletti vízszerelés nyomainak helyreállítása:          belső falmeszelés árába benne 

 ajtótokok, ajtólapok és felfogató zsanérjainak helyreállítása:                    nettó 2.753.100,- Ft. 

 épület kitakarítása, kiürítése, kimeszelése, csempehiányok és falsérülések javítása, lógó konnektorok javítása: 

   nettó 1.420.000,- Ft. + nettó 1.345.500,- Ft. + nettó 878.600,- Ft. 

 lómosóban egy darab lehullott csempe pótlása:             következő pontba árazva 

 ló mosóban/szárítóban és előtte a megsüllyedt padló javítása:                 nettó 47.600,- Ft. 

 mosdókból hiányzó szaniterek pótlása:                  nettó 108.400,- Ft. 

 a vizesblokkokban lévő válaszfalak szélét záró hiányzó faszegélyek pótlása:    nettó 24.200,- Ft. 

 udvaron található fa felületek helyreállítása, festése fele:                 nettó 446.000,- Ft. 

Összesen:             nettó 8.816.500,- Ft. (bruttó: 11.196.955,- Ft.) 

 

Az épületek állagmegóvása és az esetleges balesetek megelőzése érdekében az alábbi tételeket javasolja a bizottság a Kft-vel 

folytatandó tárgyalástól függetlenül soron kívül megrendelni: 

 

 Lovarda épület istálló felöli oldalon, a kastély felől megrogyott tetőszerkezet helyreállítása:   

 nettó 1.906.000,- Ft. + áfa 

 Lovarda épület lovas tér felett a plafon lambéria burkolatának helyreállítása:    nettó 365.000,- Ft. + áfa 

 Istálló épület hiányzó cserép pótlása:                    nettó 25.000,- Ft. + áfa 

 Istálló épület kémény körüli bádogozás 

 Istálló épület ajtótokok, ajtólapok és felfogató zsanérjainak helyreállítása:  nettó 2.753.100,- Ft. + áfa 

 Összesen:                       nettó 5.049.100,- Ft. + áfa (bruttó 6.412.357,- Ft.) + bádogozás 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Lovarda és Istálló épület javítási 

munkálataira a Balom Asztalos és Üvegező Bt. ajánlatából az alábbi tételek soron kívüli megrendelésére hatalmazza fel a város 

polgármesterét:  

 

a/ Lovarda épület istálló felöli oldalon, a kastély felől megrogyott tetőszerkezet helyreállítása: nettó 1.906.000,- Ft. + áfa, 

b/ Lovarda épület lovas tér felett a plafon lambéria burkolatának helyreállítása: nettó 365.000,- Ft. + áfa, 

c/ Istálló épület hiányzó cserép pótlása, Istálló épület kémény körüli bádogozása: nettó 25.000,- Ft. + áfa, 

d/ Istálló épület ajtótokok, ajtólapok és felfogató zsanérjainak helyreállítása: nettó 2.753.100,- Ft. + áfa. 

 

A megrendelésre kerülő munkáktól függetlenül a 245/2019. (XI.15.) KVÖKt. határozatban foglalt tárgyalásokat a Kisbér 

Lovarda Kft.-vel a helyreállítás kapcsán le kell folytatni, valamint, ha a javításokat nem vállalják, vagy nem végzik el 30 napon 

belül, akkor a visszamaradt feladatok közül a külső homlokzatot és környezetet nem érintőket (kivéve: festés, üvegezés, karám 

helyreállítása) meg kell rendelni és annak költségét a Kft-re kell terhelni.  

 

15. Napirendi pont : Muskátli utca közvilágítása. 

 

Vaderna Tamás alpolgármester jelezte, hogy Ádám András a Muskátli utca 14. szám elé kérne egy lámpatestet felszerelni, 

melyet kért a bizottságtól megvizsgálni. Alpolgármester Úr a kérést indokoltnak tartja és amennyiben megoldható, kéri a 

lámpatest felszerelését. 

A Muskátli utcában, Patak utcában és Komáromi utcában (sportpálya melletti szakasz) több olyan villanyoszlop is van, melyen 

nincs lámpatest. (De elmondható ez a település több utcájáról is.) Ezek közül csak egyre lámpatest felhelyezését nem javasolják 

a bizottságok.  

Az önkormányzat 2016-ban végeztetett közvilágítás bővítést, akkor egy lámpatest felhelyezése a kapcsolódó költségekkel 

együtt közel bruttó 85.000,- Ft.-ba került. Az idei évi költségvetés tervezésekor a közvilágítás bővítésével ez idáig nem 

számoltak.  

Lámpatest felhelyezést az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-nél kell kezdeményezni. A lámpatest felhelyezése után az 

E.On Zrt-vel a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés csoportos cserés üzemeltetésről szóló 

szerződést módosítani kell, mert az alapján lámpatestenként fizetjük a szolgáltatás díját.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kíván a Muskátli utca 14. szám előtti villanyoszlopra lámpatestet felszerelni. 

Amennyiben a 2020. évi költségvetésben mutatkozik szabad fedezet, utasítja a Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi 

Bizottságot, hogy a település közvilágítását vizsgálja meg és tegyen javaslatot a közvilágítás bővítésére. 

 

16. Napirendi pont : Bölcsőde és Széchenyi utca parkolási rendje. 

 



A bölcsőde kivitelezési munkáinak befejezési határideje 2020. április 8.. Ezt követően a bútorzat beszerzése és a munkavállalók 

felvétele következik, és ez után megnyithatja kapuit a bölcsőde. Ha ez megtörténik, aktuálissá válik a gyermekek be- és 

hazaszállításához kapcsolódó kérdések, a hol és hogyan lesz ez megoldva. 

A Széchenyi utca városközponttól vasúti átjáróig tartó szakaszán mindkét oldalon vannak kiépített parkolók, melyek az üzletek 

nyitvatartási ideje alatt folyamatosan tele vannak. A jelen parkolási gondok mellett fog jelentkezni a kisgyermekek szállítása, a 

munkavállalókról nem is beszélve. Várhatóan a szülők az intézményhez minél közelebb szeretnének majd megállni, így 

parkolási lehetőségként a 125 állásos parkoló nem tud megoldást jelenteni. Az utcában parkoló autók nagy részéről 

elmondható, hogy az üzletekben dolgozók és a lakók gépjárművei, kisebb számban a vásárlóké, áruszállítóké.  

A parkolási probléma megoldására javasolja a GMJ bizottság a bölcsőde előtt és az úttest szemközti oldalán 2-2 db parkoló 

kijelölését csak bölcsődei használatra.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött elrendeli a leendő bölcsőde előtt és az úttest szemközti oldalán 2-2 db parkoló fenntartását a 

bölcsödébe érkezők számára, egyben utasítja a Kisbéri Városigazgatóságot a bölcsőde számára biztosítandó parkolók 

megjelöléséhez szükséges táblák kihelyezésére, felfestések elvégzésére. 

 

17. Napirendi pont : Fásítás. 

 

A 2019 decemberében tartott közmeghallgatáson a településen tervezett fásításról tájékoztatták a lakosságot. A fásítás több 

ütemben készülne el, az első ütemhez Pintér Gabriella okleveles táj- és kertépítész mérnök készített tervet és műszaki leírást. A 

fásítást főként őshonos fafajtával javasolja, illeszkedve a már meglévő fákhoz, kétszer iskolázott 220 cm-nél oltott fákkal.  

Jelenleg a mérnök terveiben megjelölt utcákban a közművezetékek felmérése folyik. A közművezetékek ismeretében lehet 

kijelölni a fák pontos ültetési helyét. Ezt követően az érintett utcában fel kell mérni, hogy hol vannak fák (meglévő, egészséges 

fákat nem kívánunk kivágni) és hová lehet ültetni. A faültetésbe és az azt követő gondozásba szeretnénk a lakosságot is 

bevonni. 

Az I. ütemre elkészült terveken szereplő utcákat sorba kellene állítani, mert előre láthatólag az idei évi költségvetésbe fásításra 

tervezett 1 millió forint a terveken szereplő összes fásításra nem fog tudni fedezetet nyújtani. Az utcák rangsorolásánál 

figyelembe kell venni, hogy hol, milyen beruházást, fejlesztést tervezünk idén vagy az elkövetkezendő időkben, mert például a 

Városház téren az átépítés előtt nem célszerű fákat ültetni, az általános iskola és sportcsarnok mellé a tanuszoda és parkoló 

építés befejezéséig szintén nem tanácsos.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a településen tervezett fásítás I. ütemét az alábbi utcasorrendben rendeli el 

megvalósítani a 2020. évi költségvetésben biztosított fedezet erejéig: 

Hántán Kossuth Lajos utca és Dohány utca, ezt követően Kisbéren Kossuth Lajos utca, Perczel Mór utca, Desseő Gyula utca, 

Deák Ferenc utca, Fehérvári utca- Deák Ferenc utca kereszteződésénél található terület, Komáromi utca, Szabadság utca, Ritter 

Ferenc utca. 

A fásítást kétszer iskolázott, 2-2,5 m magas fákkal rendeli el elvégezni, a fásításra vonatkozó terven szereplő fafajtákkal. 

Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adótól a faültetéshez szükséges, meghatározott méretű 

fákat, valamint a melléjük szükséges karókat a 2020. évi költségvetésben meghatározott összeg erejéig megrendelje. 

 

18. Napirendi pont : Közterület-használati szerződés- KSBR Alma Gyógyszertár Kft. 

 

Kisbér Város Önkormányzata területbérleti szerződést kötött a KSBR Alma Gyógyszertár Kft-vel, 2012. június 01. napján.  Az 

érintett terület: 2870 Kisbér, Iskola u. 1. szám melletti, 25 m2 nagyságú közterület. A területbérleti szerződés megkötése 

határozatlan időtartamú. Bérlő a közterületet mozgássérült feljáró céljára használja. 

A közterület bérleti díja Kisbér Város Képviselő-testülete 368/2011. (XI.10.) számú határozata alapján 24.700.- Ft/hó. A díj 

egyedi mértéke az egészségügyi szolgáltatásra való tekintettel lett megállapítva. 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közterülethasználati díjakról szóló 11/2020. (I.17.) KVÖKt. határozata 

alapján, a közterület igénybevételének módja „Vendéglátó-ipari és kereskedelmi közterület használat, üzleti tevékenységgel 

kapcsolatos egyéb helyhasználat” értelmében a közterület-használat bérleti díja 1.610.-Ft/m2/hó lenne (összesen 1.610,- Ft x 25 

m2 = 40.250 Ft.-). A KSBR Alma Gyógyszertár Kft. közterület-használati díja az évek során nem változott. 

 

A testület 7 igen, és egy tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy a KSBR Alma Gyógyszertár Kft.-vel kötött közterület-bérleti 

szerződést módosítja akként, hogy a közterület-használati díj mértéke 2020. március 01-től 30.875,- Ft/hó. 

 

19. Napirendi pont : Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartása. 

 

 A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról - a nyári 

karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése céljából - az intézményvezető által megadott időpontoknak megfelelően dönt az 

alábbiak szerint: 

 

Kisbér : 2020. július 6. - 2020. július 31. (4 hét), ez idő alatt az óvoda zárva lesz. Nyitás: 2020. augusztus 3. 

2020. július 6. -17. napja között a hántai csoport fogadja igény szerint a kisbéri gyerekeket.  

 

Hánta: 2020. július 20. - augusztus 14. (4 hét), ez idő alatt az óvoda zárva lesz. Nyitás: 2020. augusztus 17. 



2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 14. napja között a kisbéri óvoda fogadja igény szerint a hántai gyerekeket. 

 

A képviselő-testület kéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyári zárva tartásról a szokásos módon értesítse az érintetteket. 

 

20. Napirendi pont : Egyebek – Fő tér műszaki ellenőr kiválasztás. 

 

A testület egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta : 

 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisbér Város Önkormányzata (székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.), 

mint ajánlatkérő képviselő testülete a „Kisbér belvárosi városközpont revitalizáció I. ütem - műszaki ellenőr beszerzése” 

elnevezésű beszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján 

- a KOMIGERI Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 

a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésre álló határidő lejártáig nem tett eleget, 

- a Különút Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

- a „BRICOLL” Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

 

A »Kisbér belvárosi városközpont revitalizáció I. ütem - műszaki ellenőr beszerzése” elnevezésű eljárásban nyertes 

ajánlattevőként hirdeti ki a „BRICOLL” Kft. ajánlattevőt, 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. 

 

Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a „Kisbér belvárosi városközpont revitalizáció I. ütem - műszaki ellenőr 

beszerzése” elnevezésű eljárásban nyertes ajánlattevővel, a „BRICOLL” Kft.-vel a műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződést 

megkösse. 

 

21. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. 

 

Vaderna Tamás : Javasolta táblák kihelyezését a parkban, amelyeken az önkormányzat köszönetét fejezi ki a látogatóknak, a 

park tisztántartásáért; 

 

Andrási Tamás : Kérte a hivatalt, hogy a Széchenyi István utcában történő járda felbontások kapcsán a kivitelezőket kötelezzék 

a helyreállítás utáni későbbi süllyedések garanciális elvégzésére. 

 

 

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

lakásbérleti szerződések felülvizsgálata). 

 

 

 

 

1. számú melléklet 
 

 

 

 

Előterjesztés a 

Képviselő-testület  

2020. február 14-i ülésére 

 

Tárgy: Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tervezete – Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 

Tisztelt Kéviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet és 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az azt módosító rendelkezések 

értelmében Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési tervezetét a következők szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 

elé: 

 



A Magyar Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében, a helyi önkormányzat költségvetése, az 

államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi 

költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből 

finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként 

vállalt feladatait. 

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 

 

Önkormányzatunk költségvetésének szerkezetét ellátandó feladataink, és intézményeink szerkezete határozza meg. 

Költségvetésünk a Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Őszi Napfény 

Idősek Otthona, Kisbéri Városigazgatóság, az Önkormányzat (önkormányzati feladatok), valamint a 2020. január 1-től alakult 

közös önkormányzati hivatal költségvetéséből épül fel. 

 

A közös önkormányzati hivatal költségvetése beépül a székhely önkormányzat költségvetésébe, ami 8. sz. mellékletben külön is 

bemutatásra kerül. Az adatok megállapodás hiányában, lakosságszám szerinti megosztásban kerültek tervezve. 

 

Az önkormányzat költségvetését a helyben képződő tervévi bevételek, a költségvetési törvényben biztosított támogatások, az 

ismert kötelezettségek figyelembevételével kell összeállítani. 

Önkormányzatunk pénzügyi kereteit a rendelkezésre álló források szabják meg, melyek a központi költségvetésből származó 

támogatások, és a saját bevétek.  

 

2020. évi költségvetésünk tervezete az intézményekből érkező különböző költségvetési igények (létszám, dologi kiadások, 

beruházások, felújítások) figyelembevételét, az ellátandó feladatok forrásigényét, a pénzügyi keretek számbavételét, a bevételi 

és kiadási előirányzatok egyeztetését követően alakult ki. 

Külön figyelmet fordítottunk az előző évekről áthúzódó kötelezettségek, a már megkötött megállapodások, szerződések, 

Képviselő-testületi döntések számba vételére.  

 

2020-ra tervezett bevételeinket intézményi bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 

2020. évre tervezett bevételek: 

 

Bevétel 

tervezett összeg E 

Ft-ban 

Működési célú támogatások 629 457 

Felhalmozás célú támogatások 69 467 

Közhatalmi bevételek 432 260 

Működési bevételek 324 377 

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 62 851 

Finanszírozási bevétel  2 950 520 

Összes bevétel 4 468 933 

 

Működési célú támogatások tartalmazza a költségvetési törvény szerinti feladat alapú támogatásokat, egyéb államháztartáson 

belülről (TB alapoktól, Uniós pályázatokból, KTKT-tól) átvett működési célú pénzeszközöket. 

Felhalmozási célú támogatások között szerepel a már megítélt, de nem folyósított támogatások összege, az Őszi Napfény 

Idősek Otthona szigetelése, piac és konyha felújítás, helyi identitás fejlesztésére megítélt támogatás még ki nem utalt része. 

Működési célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre szociális és kulturális ágazati pótlékok, bérkompenzáció, 

valamint a közös önkormányzati hivatal megalakulását követően az új elismert hivatali létszám szerinti finanszírozás 

különbözete. 

2020. évben is Önkormányzatunk legjelentősebb saját bevétele az átengedett és helyi adóbevételekből származik. Az előző 

évek teljesítés adatait figyelembe véve közhatalmi bevételeinknél 10 M Ft többletbevétel került tervezésre. 

Működési bevételeinket a 2019. évi díjakon számolva terveztük, nem került figyelembe véve a bérleti díjak, ellátási díjak 

esetleges emelkedése miatti különbözet.  

Finanszírozási bevételeinkből a maradvány pontos összege a 2019. évi zárszámadáskor kerül meghatározásra, aminek jelentős 

része már kötelezettségvállalással terhelt.  

 

 

2020. évre tervezett kiadások: 

 



2020-ra tervezett kiadásainkat intézményi bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Kiadás Tervezett összeg 

E Ft-ban 

Személyi juttatások 753 255 

Munkaadókat terhelő járulékok 136 272 

Dologi kiadások 682 819 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 330 

Egyéb működési célú kiadás 244 711 

Beruházások 1 279 341 

Felújítások 444 427 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 300 

Finanszírozási kiadások 821 919 

Összesen 4 371 374 

 

A személyi juttatások a Képviselő-testület 18/2020. (I.17.) KVÖKt határozat szerint kerültek tervezésre. 

Tartalmazza a minimálbér és garantált bérminimum növekedés, valamint a kötelező soros előre lépések miatti emelkedést és 

tartalmazza a személyi bérmegállapítások költségét, továbbá az önkormányzat intézményeiben dolgozók (kivéve hivatal) 

100.000,- Ft értékű cafetéria juttatását. 

A költségvetési törvény felhatalmazása alapján előző években a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 48.000,- 

Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A költségvetési törvény adta lehetőségek mellett - az illetményalap 50 000 Ft-ra 

történő emelését javaslom, azzal, hogy a teljesítményértékeléshez kötött, illetmény eltérítéssel megállapított személyi bérek 

nagysága nem haladhatja meg a 2019. december havi bér 108 %-át, kivéve a fiatal, középfokú végzettségű dolgozókat, akik 

esetében javaslom a császári kirendeltségen dolgozó, középfokú végzettségű kollégák bérével azonos bér megállapítását.  

Az intézményektől érkező létszámigények egy része is beépítésre került a költségvetésbe: 

- Gyöngyszem Óvoda és Bölcsődében konyhai dolgozó részmunkaidőről teljes munkaidős dolgozóvá válik. (A 

megnövekedett gyermeklétszám teszi indokolttá) 

- Az önkormányzatnál szociális étkeztetés feladaton foglalkoztatott dolgozó 4 órás munkarendből 6 órás munkarendbe tér át. 

(Besegít a VIG konyha élelmezésvezetői feladatok ellátásába. E nélkül a helyettesítés nem megoldott.)  

- Hivatal: 1 fő közterület-felügyelő  

  

A bérfejlesztések következtében a működési kiadásink csaknem felét a személyi juttatások és járulékok teszik ki ezzel egyre 

nagyobb terhet róva a költségvetésünkre.  

Az óvatosság elvét figyelembe véve javaslom, hogy a garantált bérminimum feletti bérfejlesztéseket, határozott időre, 2020. 

december 31-ig kapják meg az érintettek. 

 

A működési kiadásaink 37,6 %-át a dologi kiadások teszik ki. A tervezésnél az előző évi tényleges adatok mellett 

figyelemmel voltunk a már előre ismert, szerződésekből adódó, valamint várható áremelkedésekre, új feladatokra (Pl.: orvosi 

rendelők bérleti díja) és az intézményvezetők által kért karbantartási, kisjavítási, illetve szolgáltatási kiadásokra is. 

 

Ellátottak pénzbeli juttatása az előző évek szerint mértékben és megoszlásban került tervezésre. 

 

Egyéb működési kiadások között a Családsegítő központ működésére átadott állami támogatás és működési hozzájárulás, a 

fogászati ügyeleti és orvosi ügyeleti hozzájárulások, civil szervezetek támogatási került tervezésre.  

Egyéb működési kiadások között 25.241 E Ft általános tartalék és 85.989 E Ft céltartalék került tervezésre, melynek 

részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.  

 

Beruházások, felújítások 

 
A 2020. évre tervezett beruházások részletes listáját a 3. számú melléklet, felújításokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

Felsorolásra kerültek a 2019. évben képviselő-testületi döntések szerinti kötelezettségek, az intézmények által benyújtott 

felhalmozási célú igények, az elnyert pályázatok ez idáig ismert kiadásai. 



 

Finanszírozási kiadások között az intézmények finanszírozását, illetve a MÁK elszámolását terveztük. 

 

A bevételek és kiadások bemutatásával a jelenleg 97.559 E Ft szabad pénzeszköz – Pénzügyi Bizottság egyetértésével - 

felhasználásra az alábbi javaslatot teszem: 

 

Útfelújítási alap:  10.000 E Ft 

Hivatali tető javítás:  5.000 E Ft 

Óvoda telkéhez ingatlan vásárlás:  3.000 E Ft 

Spartacus SE beruházási támogatás:  9.000 E Ft 

Folyamatban lévő beruházásokra 

céltartalék 70.559 E Ft  

 

Egyéb támogatási igények, feladatok az elemi költségvetésbe nem kerülnek tervezésre. A tervezésig beérkezett igények 

teljesítésére év közben, bevételeink teljesülésének ismeretében tudunk visszatérni. 

 

 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetünk engedélyezett álláshelyek számát tartalmazó 6. számú melléklet a Képviselő-

testület által hozott döntésnek, illetve a javasolt és beépítésre került létszámigényeknek megfelelően tartalmazza az 

álláshelyek számát.  

 A Polgármesteri Hivatal létszáma 2020. március 1-jétől 1 fővel nő.  

2020. március 1-től 10 fővel továbbra is részt vesz önkormányzatunk a közfoglalkoztatási programban, melyhez szükséges 

önerő összegét a tervezet tartalmazza.  

 

 Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének előkészítése során az önkormányzati feladatok forrásigényét, valamint 

intézményeink igényelt kiadásait és tervezett bevételeit több alkalommal egyeztettük és felülvizsgáltuk. E minden részletre 

kiterjedő egyeztetés biztosíthatja 2020. évben a biztonságos működést, fejlesztést. 

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. évi tervezett költségvetésünk előterjesztését szíveskedjenek megvitatni, s 

ezt követően a rendelet-tervezetet elfogadni, és utasítani a közös önkormányzati hivatalt, az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének elkészítésére.  

 

Kisbér, 2020. február 12 

 
 Sinkovicz Zoltán 

   polgármester 

 

 

 

2. számú melléklet. 
 

 

Beszámoló Kisbér Város Önkormányzat 2019. évi adóügyi feladatainak teljesítéséről és az 

adóigazgatási feladatokról 
 

Tisztelt Képviselő –testület! 

 
A beszámoló tájékoztatást ad Kisbér Város Önkormányzat adóhatóságának a 2019. évi adóügyi feladatainak teljesítéséről, 

melynek számszerű adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Adónem 2019. évi 

költségvetési terv 

(E Ft) 

Költségvetési bevétel  

(E Ft) 

Teljesítés (%) 
 

Építményadó 63 000                  70 560 112,0 % 

Magánszemélyek kommunális adója 28 000                  27 323 97,6 % 

Helyi iparűzési adó 311 000                348 189 112,0 % 

Gépjárműadó 16 000                 17 671  110,4 % 

Talajterhelési díj 1 000 1 144  114,4 % 

Idegenforgalmi adó 2 000 2 408 120,4 % 

Pótlék, bírság 1 000 2 329   232,9 % 



Összesen: 422 000 469 624 111,3 % 

 

Adóbevételek alakulása tárgyévi és előző évhez viszonyítva 
           Adatok E Ft-ban 

Bevételi jogcímek 2018. év 2019. év Változás 

% 

Építményadó 79 107 70 560 89,2 % 

Magánszemélyek 

kommunális adója 

28 865 27 323 94,66 % 

Helyi iparűzési adó 300 925 348 189 115,71 % 

Gépjárműadó 16 768 17 671 105,39 % 

Idegenforgalmi adó 2 461 2 408 97,85 % 

Összesen: 428 126 466 151 108,88 % 

 

Adótárgyak számának alakulása adónemenként: 
     Adatok db-ban 

Adónem Adótárgyak száma 

2018. évben                            2019. évben 

Változás 

% 

Építményadó 167 169 101,2 % 

Magánszemélyek kommunális adója 2 039 2 058 100,93 % 

Helyi iparűzési adó 667 683 102,4 % 

Gépjárműadó 2 038 2 133 104,66 % 

Idegenforgalmi adó 5 5 100 % 

Összesen: 4 916 5 048 102,69 % 

 

Építményadó:  
2019. évre adómérték emelés nem történt. Az adóalanyok száma 169 db. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési 

kötelezettségükről értesítés formájában történt. Adóalanyok felderítése, illetve tisztázása folyamatos. 
 

Magánszemélyek kommunális adója: 
2019. évre adómérték emelést nem hajtottunk végre. Az adómérték 14.000 Ft/év. Az adózók száma 2.058 db. Az 

adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről értesítés formájában történt. Adóalanyok felderítése, 

illetve tisztázása folyamatos.   
 

Iparűzési adó: 
Az adómérték 2%. Az adózók száma 683 db. A beérkezett bevallások feldolgozása megtörtént, a hiányzó bevallások 

pótlására történő felszólítás az adóévben folyamatos. A 2019. december 20-án esedékes helyi iparűzési adóelőleg-

kiegészítés 20.931 E Ft volt. 2019. évi iparűzési adóelőleg mérséklés 2 adózó esetében, összesen 1.770 E Ft volt, mely a 

vállalkozások előzetes számításai alapján kerültek törlésre. 
 

Gépjárműadó: 
2019. évben 2.133 db az adótétel. Az év során a KEK KH-tól kapott nyitó és havi változásokról készült állományok 

feldolgozása eredményeként 4,66 %-os a növekedés. Az adóalanyok tájékoztatása az éves adófizetési kötelezettségükről a 

jogszabályi előírásnak megfelelően határozat formájában történt. Az év folyamán a gépjármű állomány havi változásának 

feldolgozása folyamatos volt. 
 

Talajterhelési díj: 
2019. évben beérkezett bevallások száma 68 db. A talajterhelési díj mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi 

LXXXIX tv. -en alapul, mértéke 2019. évre vonatkozóan 1.800 Ft/m3. 2018. évhez képest az adózók száma 8-al csökkent. 

A folyamatos rákötések miatt ebben az adónemben egyre kevesebb bevétellel számolhatunk. 
 

Idegenforgalmi adó (tartózkodás után): 
Mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft/fő/éj 2019. évben. Adóalany tételszám 5 db. Az adóalanyok 

bevallási kötelezettségüket jellemzően határidőben teljesítik. Az adónem aránya az összes adóbevételhez képest csekély.  
 

A 2019. évi adóigazgatási feladatok során összesen 3288 db adót megállapító határozat, 6473 db értesítés, fizetési 

felszólítás került kiadásra.  
 

A hátralékállomány csökkentése érdekében az értesítéseken kívül 36 adózónál, 115 db hatósági átutalási megbízás 

került benyújtásra. 
 

Hatósági átutalási megbízások eredményessége  



    

Adónem Benyújtott összeg Ft Befolyt összeg Ft Teljesült % 

Helyi iparűzési adó 10 334 186 6 775 398 65,6% 

Építményadó 5 683 478 2 153 302 37,9% 

Gépjárműadó 1 000 701 5 57 415 55,7% 

Magánszem. Kommunális adója 80 500 0 0,0% 

Idegenforgalmi adó 62 750 62 750 100,0% 

Késedelmi pótlék 238 707 107 026 44,8% 

Bírság 163 393 81 607 49,9% 

Összesen: 17 563 715 9 737 498 55,4% 

A hatósági átutalási megbízások benyújtása mellett 4.094 E Ft adótartozásra 22 db letiltás foganatosítását 

kezdeményeztünk a munkáltatóknál. A teljesítések több hónapra elhúzódnak, így ezek egy része a 2020. évben folyik be. 

A 2019-ben letiltott hátralékból 2019. évben befolyt összeg 1.159 E Ft volt, mely 28,30 %-os eredményességet mutat. A 

korábbi évek letiltásaiból 385 E Ft folyt be. A benyújtott letiltások közül 1 db-ot nem tudott foganatosítani a munkáltató, 

mert az adós munkaviszonya időközben megszűnt, 1 db előjegyzésre került, 5 db esetében a végrehajtási eljárás szünetel, 

mivel az adózó részére részletfizetés került engedélyezésre.  

A végrehajtási eljárások kezdeményezése során 46 esetben került sor végrehajtási költségátalány felszámítására. A 

megállapított költségátalány 230 E Ft volt, melyből 153 E Ft folyt be. 

2019. évben befolyt adók módjára behajtandó köztartozás összege 16 E Ft. 
 

Az adóbevétel teljesítése érdekében 37 db méltányossági kérelmet bíráltunk el. 19 esetben méltányosságból törlést, 15 

esetben részletfizetést és 2 esetben halasztást engedélyeztünk. Egy esetben a kérelem elutasításra került.  
 

E mellett folyamatos az adóigazolások kiadása, adó-és értékbizonyítványok, vagyoni bizonyítványok kiállítása.  

Adókedvezmények, adómentességek alakulása adónemenként: 
           Adatok E Ft-ban 

Adónem Adókedvezmény Adómentesség 

Építményadó - - 

Helyi iparűzési adó - 2 082 

Gépjárműadó 3 428 109 

Összesen: 3 428 2 191 
 

2019. évben az előző évi helyi iparűzési adóbevallások elszámolása során a háziorvosok, védőnők számára 100 %-os 

adómentességet biztosít a helyi adó rendelet, mely 8 adózónál 2 082 E Ft. 

A Helyi adó tv. 13. § alapján biztosított építményadó mentesség 0 Ft volt. 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5 § a-k) bekezdései szabályozzák a gépjárműadó mentességet 

(mozgáskorlátozottság, társadalmi szervezet, egyház, alapítvány stb.), mely önkormányzatunknál 109 E Ft adómentesség 

igénybevételét eredményezte 39 gépjármű esetében. A 8. § (1)-(7) bekezdései alapján 3 428 E Ft gépjárműadó 

kedvezmény (környezetvédelmi osztály-jelzés alapján) került érvényesítésre 173 adózónál. 
  

Összességében megállapítható, hogy 2019. évben az adóbevételek teljesülése nagyon jó.  

A bevétel többlet oka többek között az adózók adófizetési moráljának jelentős javulása, az előző évekről áthúzódó és a 

2019. évben megkezdett eredményes végrehajtási eljárások.  

Iparűzési adó bevételben kiugró a teljesítés mértéke, ami a sikeres adóhatósági eljárások mellett Kisbér város illetékességi 

területére jutó iparűzési adóalap növekedését is jelenti. 
 

Az önkormányzati adóhatóságnak 2020. évben is fokozott figyelmet kell fordítania az adóhátralékok behajtására, illetve 

az adóalanyok felderítésére. 
 

 

 

 

 

 

 


