
Beszámoló a 2020. március 13.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette egy képviselő 
(Hófer Jenő) igazolt távollétét. 
A testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 
 

1. Napirendi pont :  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről. 

235/2019.(XI.15.), 302/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a város illetékességi területén egészségügyi alapellátást végző háziorvosoknak és 
fogorvosoknak a Batthyány Kázmér Szakkórházban működtetett rendelőik költségeihez a bérleti szerződésükben szereplő, 
takarítás (közlekedő) és épületek, telephelyek költségeként feltüntetett összegek viselésének vállalásával hozzájárult. A 
költségek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosította 2019. november 1. 
napjától, míg a 2020-as évben a költségvetésben tervezni rendelte. Felhatalmazott a fentiek szerinti megállapodások 
megkötésére az érintett háziorvosokkal és fogorvosokkal.  
A képviselő-testület felhatalmazta a város polgármesterét és jegyzőjét, hogy a város illetékességi területén egészségügyi 
alapellátást végző háziorvosok és fogorvosok által használt rendelők bérletére vonatkozóan tárgyalásokat folytasson a 
Batthyány Kázmér Szakkórházzal, és az érintett orvosokkal. Sikeres tárgyalás esetén felhatalmazta a város polgármesterét a 
bérleti szerződés aláírására. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a bérleti 
díjakat tervezze. 

Az orvosi rendelők bérletére vonatkozó szerződést a Batthyány Kázmér 
Szakkórházzal megkötöttük, az érintett orvosokkal a szerződéskötés 
folyamatban van. 

 
296/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület e határozatban utasította a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a Kisbér, Vásár téren található tömbök előtti 
közterületen a közvilágítási probléma megoldásának lehetőségeit vizsgálja meg, és azokról a képviselő-testület soron következő 
üléséig tájékoztatást adjon. A Kisbér, Vásár téren található tömbök előtti közterületen parkolók kialakítását fedezet hiányában 
nem tudja vállalni. 

A Petőfi-terem sarkára felszerelésre került 2 db halogén égő. 
 
297/2019.(XII.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban testülete utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy  

- a kisbéri 082/2 hrsz. önkormányzati tulajdonban lévő részére és az ún. „Pajtai-dűlőben” lévő ingatlanokra (0129/7 hrsz.; 
0129/10 hrsz.; 0129/15 hrsz.; 0129/16 hrsz., 0129/17 hrsz., 0129/18 hrsz.; 0129/19 hrsz., 0129/20 hrsz.; 0129/21 hrsz.; 
0129/22 hrsz.; 0129/23 hrsz.; 0129/24 hrsz.; 0129/25 hrsz.; 0129/26 hrsz.; 0129/27 hrsz.; 0129/28 hrsz.; 0129/29 hrsz.; 
0129/30 hrsz., 0129/31 hrsz.; 0129/32 hrsz.; 0129/33 hrsz.; 0129/34 hrsz.; 0129/35 hrsz.; 0129/36 hrsz.; 0129/38 hrsz.; 
0129/39 hrsz.) a Batthyány Pusztai Mezőgazdasági Kft-vel kötendő haszonbérleti szerződést készítse elő 50.000,- 
Ft./ha/év földhaszonbérleti díjon 2021. szeptember 30-ig szóló időtartamra, 

- a kisbéri 0233/59 hrsz.-ú ingatlanra Molnár Györggyel (2870 Kisbér, Kincsem u. 36.) kötendő haszonbérleti szerződést 
készítse elő 40.000,- Ft./ha/év földhaszonbérleti díjon 2021. szeptember 30-ig szóló időtartamra. 

Felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződések aláírására. 
 

A szerződések megkötésre kerültek. 
 

4/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban 2020. évre a gyepmesteri tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok közül a Xantus 
János Állatkert Kft. nettó 86.120 Ft/hó összegű ajánlatát fogadta el. Felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződés 
aláírására.  

A szerződést megkötöttük. 
 

9/2020.(I.17.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület e határozatban az önkormányzat intézményeinél keletkező vízvezeték szerelési feladatok ellátására 2020. 
december 31-ig keretszerződést kötött György Jánossal, az ajánlatában szereplő bruttó 90.000,-Ft díjon és a 10 óra letelte után 
bruttó 7.600,- Ft./óra óradíjon azzal, hogy: 
 

• a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy az adott hónapban fel nem használt fix idő a következő hónapra átvihető,  
• a fix időbe az anyagbeszerzésre fordított idő nem számítható bele, 
• az önkormányzat vállalja, hogy abban az esetben, ha a Kisbéri Városigazgatóság a munkát nem tudja ellátni, első 

körben a vállalkozót keresi meg, amennyiben a vállalkozó a munka elvégzését nem tudja vállalni a megadott 
határidőben, önkormányzat jogosult másik vállalkozót megbízni a feladat ellátásával, 

• a Kisbéri Városigazgatóság koordinálja, igazolja a vállalkozó tevékenységét, nyilvántartja a fel nem használt fix órák 
idejét, mellyel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az intézmény miért nem tudja elvégezni az adott munkát.  

 



A képviselő-testület 2020. február 01-től módosította Ganzler Gáborral az önkormányzat és intézményei által kötött 
kazánkarbantartási és vízvezetékszerelési feladatok ellátására kötött szerződéseket akként, hogy a szerződésekből kikerül a 
vízvezeték szerelés, és a szerződéses díjakat, melyek évente az infláció mértékével növekednek, az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

• Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde: nettó 16.770,- Ft. + áfa/hó 
• Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal: nettó 16.770,- Ft. + áfa/hó 
• Kisbéri Városigazgatóság: nettó 11.980,- Ft. + áfa/hó 
• Kisbér Város Önkormányzata: nettó 137.710,- Ft. + áfa/hó 
• Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár: nettó 16.770,- Ft. + áfa/hó 

Felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződések aláírására. 
 
A szerződéseket megkötöttük. 

 
21/2020.(II.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2020. február 14.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  
 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

22/2020.(II.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület e 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. 

 
26/2020.(II.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2019. évi adóügyi feladatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. 
Köszönetét fejezte ki Kisbér Város Önkormányzata adóhatósága dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

28/2020.(II.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban tudomásul vette a Kossuth Lajos utca – Batthyánypusztai ipari park közötti kerékpárút 
létesítésére irányuló, TOP-3.1.1-16-KO1 azonosító számú felhívásra beadott pályázat benyújtását.  

 
A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 
32/2020.(II.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület e határozatban a Petőfi utcából a Kisbéri árokba levezető csapadékvíz csatorna nyílt szakaszának 
önkormányzat részéről történő helyreállítását nem vállalta. Amennyiben a nyílt árokszakasz hiánya a Petőfi utca 
csapadékvízelvezetésében zavart okoz, utasította a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a nyílt árokszakasszal érintett 
ingatlan tulajdonosok felszólítására az árok helyreállítására. 

 
A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 
34/2020.(II.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban nem kívánta 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. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

38/2020.(II.14.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban nem kívánta eladni a tulajdonában lévő kisbéri 065/1 hrsz. és 065/3 hrsz. alatti 
ingatlanokat.     

A képviselő-testület döntéséről az ajánlattevőt tájékoztattuk. 
 

44/2020.(II.14.) KVÖKt. határozat: 
 
A képviselő-testület e határozatban a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról – a nyári karbantartási, 
felújítási munkálatok elvégzése céljából – az intézményvezető által megadott időpontoknak megfelelően döntött az alábbiak 
szerint és kérte az intézmény vezetőjét, hogy a nyári zárva tartásról a szokásos módon értesítse az érintetteket. 

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. – 2020. 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 döntéséről az intézmény vezetőjét tájékoztattuk. 
 
47/2020.(II.28.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatban a 2020. február 28.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

49/2020.(II.28.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület e határozatban a „Városi piac felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján 
eredménytelennek nyilvánította - a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel és felhatalmazott a közbeszerzési eljárást 
lezáró döntési záradék aláírására. 

Az eljárást lezáró döntési záradék aláírásra 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 különböző sportszakosztályok évzáró ünnepségein, ahol átadta a város ajándékait a díjazottaknak; 
 
b/ Részt vett, a Kisbéri Horgászegyesület közgyűlésén; 
 
c/ Részt vett a Megyei Értéktár Bizottság ülésén, és bejelentette, hogy megválasztották a bizottság alelnökévé; 
 
d/ Részt vett a Kisbéri Rendőrkapitányság évzáró gyűlésén; 
 
e/ Megköszöntötte az Őszi Napfény Idősek Otthonának egyik lakóját 90 éves születésnapja alkalmából, és átadta részére a 
város ajándékát; 
 
f/ Bejelentette, hogy városunk, immár harmadszorra, elnyerte a Klímatudatos Önkormányzat díját; 
 
g/ Tájékoztatta a testületet a járványhelyzetről, a kiadott utasításokról és döntésekről; 
 
h/ bejelentette, hogy biztató tárgyalásokat folytatnak egy új fogorvossal a hiányzó praxisról, melynek eredményéről 
tájékoztatni fogja a testületet; 
 
i/ Részt vett a Leader csoport közgyűlésén, ahol a tisztújítást követően a jövőbeni pályázati lehetőségekről tárgyaltak. 
 
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 

2. Napirendi pont :  Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 

 
Mint ismeretes, a Komárom-Esztergom Megyei Kormánymegbízott Császár község hivatalának működtetését a Kisbéri 
Polgármesteri Hivatalhoz rendelte, ezért a hivatal elnevezése megváltozott. 
A testület egyhangúlag elfogadta az SZMSZ ez irányú módosítását, melynek rendelete jelen beszámolónk végén az 1. számú 
mellékletben olvasható. 
 

3. Napirendi pont : Megállapodás a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, fenntartására és működtetésére. 
 
A testület egyhangúlag elfogadta a közös önkormányzati hivatal létrehozására, fenntartására és működtetésére vonatkozó 
megállapodást, amely jelen beszámolónk végén a 2. számú mellékletben olvasható. 

 
4. Napirendi pont :Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója, 2020. évi kulturális 

rendezvényterve. 
 

A testület egyhangúlag elfogadta a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról szóló 
beszámolót, valamint a 2020. évi rendezvénytervet, amely jelen beszámolónk végén a 3. számú mellékletben olvasható. 
 

5. Napirendi pont :Beszámoló az Őszi Napfény Idősek Otthona 2019. évi munkájáról. 



 
A testület egyhangúlag elfogadta az Őszi Napfény Idősek Otthona 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, egyben köszönetét 
fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájáért. 
A beszámoló jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 
 

6. Napirendi pont :  Települési értéktár. 
 
Mint ismeretes, a képviselő-testület a Szociális, Kulturális, Ifjúsági, Egyházügyi Bizottságot bízta meg a Települési Értéktár 
feladatainak ellátásával.   
A képviselő-testület 2014 júliusában a Megyei Értéktárba javasolta felvételre a Kisbéri félvért, a Római Katolikus 
Nagyboldogasszony Templomot és a Magyar Királyi Lovardát. Ennek eredményeképp a Megyei Értéktár Bizottság 2014. 
augusztus 28-ai ülésén felvette a Megyei Értéktárba a Kisbéri félvért, valamint „Kisbér történelmi építészeti öröksége” 
elnevezéssel a Lovarda és a Templom épületét. 
2019. szeptember 27-én, Kisbér városközpont revitalizációjának keretében, a körforgalmi csomópontban helyezték el a Kisbéri 
Ménes világhírét megalapozó angol telivér – KISBÉR – szobrát.   
A bizottság javasolta, hogy a Települési Értéktárba „KISBÉR” szobra kerüljön felvételre! 
 
A testület egyhangúlag támogatta „Kisbér” szobrának felvételét a Települési Értéktárba. 
Utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy „Kisbér” szobrának Megyei Értéktárba történő felvételére irányuló 
eljárást indítsa meg, egyben felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

7. Napirendi pont :  Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatási kérelmei. 
 
Kisbér város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy önkormányzatuk 
működéséhez 500.000.- forinttal, ezen kívül a Nemzetközi Roma Nap alkalmából tartandó kiállításukhoz 50.000.- forinttal 
járuljanak hozzá. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmeit forráshiányra 
való tekintettel pénzügyileg tudja támogatni, azonban a kiállítás megrendezéséhez térítésmentesen biztosítja a helyiséget a 
Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban. 
 

8. Napirendi pont :Földgázszerződések felmondása. 
 
Az önkormányzat és intézményei tekintetében a földgáz szerződések 2020. október 01. napjával lejárnak. A szerződéseket 
2020.március 31-ig kell felmondani. Felmondás hiányában határozatlan idejűvé válnak.Telefonon történt egyeztetések alapján, 
amennyiben még a tavasz folyamán kérünk árajánlatokat a 2020. október 1-től induló gázévre, valószínűleg kedvezőbb 
ajánlatokat kapunk. 
 
A képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket  a gázszerződések 
határidőben történő felmondására, valamint  utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt új árajánlatok beszerzésére. 
 

9. Napirendi pont :2020. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
 
A 30/2020. (II.14.) KVÖKt határozatukkal jóváhagyta a testület Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervét. 
A terv publikálása kapcsán azt a visszajelzést kapta a hivatal, hogy 2020. január 1-én módosult a Közbeszerzési törvény., így a 
113.§ (1) bekezdés szerinti eljárástípus megszűnt, helyette az eljárások a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 
(hirdetmény közzétételével induló) eljárásként kerülhetnek lefolytatásra. Ennek megfelelően a közbeszerzési terv módosítása 
vált szükségessé. 
 
A testület egyhangúlag jóváhagyta Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési terv Kbt. 43. §-a, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (4)-(5) bekezdése szerinti közzétételére. 
 
A 2020. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 
 

10. Napirendi pont : ÉDV Zrt. – bérleti díj terhére végzendő beruházások. 
 
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. munkatársai három olyan problémával kerestek meg minket, melyek megoldását rövid időn 
belül meg kell oldani a szolgáltatás zavartalan fenntartása érdekében. Ezek a munkák a gördülő fejlesztési tervben 
szereplőmunkákon felül jelentkeznek és fedezete az ez idáig fel nem használt használati díj lehetne, melyet az önkormányzat 
elkülönített számlán tart. Az ÉDV Zrt. munkatársainak tájékoztatása szerint azért az önkormányzatnak kellene a munkákat 
közvetlenül megrendelnie, mert így időt lehetne spórolni.  
 
Az alábbi felújítások, pótlások megrendelését kezdeményezte az ÉDV Zrt.: 



 
- Széchenyi utcai szennyvízelvezető csatornaaknák felújítása – a Giro d’Italia útvonala a Széchenyi utcán 

keresztül vezet, ahol összesen 7 db olyan aknafedlap van, melyek megsüllyedtek, ferdén állnak és így 
balesetveszélyesek. A versenyig el kell készülni a munkával. A helyreállításokra az ÉDV Zrt. három ajánlatot kért: 

 
CÉG AJÁNLAT 
Geotech Kft. bruttó 5.560.169,- Ft. (forgalomkorlátozás nélkül) 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem tudja vállalni, de a munkálatok idejére az ideglenes 

forgalomkorlátozás tábláit térítés mentesen biztosítja. 
Strabag Általános Építő Kft. nem 

 
- Tisztítótelepen a biológiai műtárgy rézsűoldalának helyreállítása – a Bakonysárkány-Vérteskethely-Kisbér 

közös szennyvízcsatorna projekt része volt a rézsű növénytelepítése, melyet a kivitelező ASIO spol s. r. o. ugyan 
elkészített, de a növények nem éledtek meg, a rézsűt gyom borítja, mely kaszálása a lejtés miatt rendkívül 
balesetveszélyes. Növény nélkül pedig az erózió okoz gondot. A pályázat garanciális időszaka lejárt, a növényeket 
pedig tavasszal lenne érdemes elültetni. Az ÉDV Zrt. a növénytelepítésre az alábbi ajánlatokat kapta: 

 
  
 
 
 
 

- Iszapkihordó csigaberendezés átalakítása – a víztelenített iszap kihordását végző csigaberendezést a konténerek 
könnyebb mozgatása érdekében át kell alakítani. A jelenlegi rendszer is a szennyvízcsatorna projekt részeként 
készült el és nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A berendezés átalakítására ez idáig egy ajánlatot kapott az 
ÉDV Zrt. Hegedüs Vincétől bruttó 469.900,- Ft. értékben. További ajánlatok bekérése folyamatban.  

 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és a legkedvezőbb ajánlatok megrendelését támogatta. Tehát az aknafedlapoknál a 
Geotech Kft. bruttó 5.560.169,- Ft., a növénytelepítésnél Majer Gábor bruttó 4.089.781,- Ft. és a csigánál Hegedüs Vince         
bruttó 469.900,- Ft. összegű ajánlatának megrendelését. Ezek a munkák mindösszesen bruttó 10.119.850,- Ft. értékűek. 
 
Alapesetben az ezekhez hasonló, gördülő fejlesztési tervben nem szereplő, de az üzem vagy a szolgáltatás zavartalan 
biztosításához szükséges, halaszthatatlan munkákat az ÉDV Zrt. havária helyzet elhárításként szokta megrendelni és arról 
tájékoztatott, mi pedig tudomásul vettük és annak fedezeteként a bérleti díjat szoktuk megjelölni. A bérleti díj jelen esetben a 
végösszeg nagyságát tekintve és a gördülő fejlesztési tervben tervezett és áthúzódó beruházásokat is figyelembe véve nem tud 
fedezetet nyújtani. Az elkülönített számlán kezelt, korábbi évek során fel nem használt bérleti díj egy részének felhasználása 
jöhet szóba. Az elkülönített számlán 75.107.393,- Ft. van.  
 
A testület egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta : 

- a szennyvíz víziközmű rendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében a rendszert üzemeltető Északdunántúli 
Vízmű Zrt. megkeresése alapján a Kisbér, Széchenyi utcában található 7 db szennyvízelvezető csatornaakna fedlap 
rekonstrukcióját megrendeli a Geotech Kft-től (2800 Tatabánya, Réti u. 166.) bruttó 5.560.169,- Ft. összegen, a II. 
számú szennyvíztisztító telepen található biológiai műtárgy rézsűoldalának növénytelepítésével megbízza Majer 
Gábort (2870 Kisbér, Desseő Gy. u. 15.) bruttó 4.089.781,- Ft. összegen és a víztelenített iszap kihordására szolgáló 
csigaberendezés átalakítását megrendeli Hegedüs Vincétől (2884 Bakonyszombathely) bruttó 469.900,- Ft-ért. A 
munkálatok fedezete az elkülönített számlán kezelt, korábbi évekről felhalmozódott, fel nem használt használati díj, 

 
- a fenti munkák szakszerű és a víziközmű rendszer biztonságos működéséhez megfelelő színvonalon történő 

kivitelezésének érdekében felkéri az Északdunántúli Vízmű Zrt-t a kivitelezési folyamat ellenőrzésére és a teljesítés 
igazolások kiállításánál történő együttműködésre, 

 
- utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a fenti munkák elvégzéséhez szükséges szerződések előkészítésére és 

felhatalmazza a város polgármesterét a szerződések aláírására és az ÉDV Zrt. tájékoztatására.  
 

11. Napirendi pont :  Dzsembor(y) Cukrászda és reggeliző - külső terasz kialakítása (Kossuth utca 34.). 
 
A címbéli ingatlan a VZSB Lovas Nonprofit Kft. tulajdonába került, melyet a Batthyány Műemlékvédelmi Alapítványtól 
vásárolták meg. Az Alapítvány – mint ismeretes Inkubátor Házat működtetett az épületben, ami annak előtte a Ruisz család 
lakóháza volt. 
Az új, tervezett rendeltetés: Cukrászda és Reggeliző, valamint cukrászüzem. 
Ezzel, az épület belső-külső átalakításával is együtt járó rendeltetési módváltozás még nem jár együtt a képviselő-testület, 
megelőzően a szakbizottság hozzájárulásával. 
Az építési munkával (homlokzat-változás és rendeltetési módváltozás) kapcsolatban a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 
19.) Ökr. szerint (a továbbiakban Telör.) településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni. 

CÉG AJÁNLAT 
Gyermelyi Kertépítő Kft. bruttó 7.691.000,- Ft. 
Majer Gábor bruttó 4.089.781,- Ft. 
Társi Zoltán bruttó 6.350.000,- Ft. 



Sajnálatosan a tulajdonos kérelme (2020. 01. 22.), melyet megbízott tervező (Mogyorósi László) útján nyújtott be, csupán új 
ajtó elhelyezését tartalmazta az utcai homlokzaton (az ajtó a 2 középső ablak közé kerül). 
A kérelemmel kapcsolatban első alkalommal 2020. 01. 28-án helyszíni szemle során egyebekre is fény derült Jámbor Noémi 
tájékoztatásából: a pallótokos fa, spalettás ablakokat műanyagokra cserélik, az új ajtóval egyetemben, és ezeket már 
megrendelték; a belső átalakítás java része elkészült, beleértve a cukrászüzemrészt is (itt a fentihez hasonló szerkezetű ablakok 
megmaradtak). 
Babos István, városi főépítész a nyílászárócserével nem ért egyet, de kényszerűen tudomásul veszi, az ajtó „feszítetten” vagyis 
igen szűk helyre történő behelyezését nem támogatja, hanem kedvezőbb lenne a 2 középső ablak bármelyike helyére beépíteni. 
(Már csak azért is mert e falszakaszra került Ruisz Gyula emléktáblája!) A bejelentés csak az ajtóról szólt, mind a rendeltetési 
módváltozással, a homlokzat egyéb átalakításával kapcsolatban újabb hasonló kérelmet kell benyújtani. [A Telör. 8. § (4) bek. 
értelmében az „Épület homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzatra kiterjedően és az eredeti 
formavilágának megfelelően szabad. A földszinten portál kialakítás, átalakítás csak az épület teljes földszintjére kiterjedő, 
egységes megformálással lehetséges.”] 
 
Az ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy egy külső teraszt szeretnének kialakítani, ahol nem csak a 
fogyasztás lehetséges, hanem akár fogyasztás nélkül is le lehet ülni és beszélgetni, vagy csak megpihenni. Kérte a tisztelt 
önkormányzatot, hogy engedélyezzék egy szezonális terasz kialakítását. A terv a következő:A füves terület fölé egy megemelt 
fa terasz kerülne kialakításra, melyen asztalok és székek helyezhetők el. Természetesen ez nem befolyásolná a szobor 
funkcióját és megközelíthetőségét, valamint annak nemességét. Az árok mellé és a szomszédos telek mellé egy ideiglenes, 
ízlésesen elkészített alacsony korlát kerülne kialakításra.A terület két oldalról teljesen nyitott.A terasz kialakítása során az 
eredeti állapot azonnali visszaállítása bármikor lehetséges, végleges építési munkák nem történnének.  
 
A főépítész szerint a dokumentum nem elfogadható, sem minőségét, sem a „terv” tartalmát és készítőjének személyét illetően 
sem. A Telör. 9. § (1) bek. szerint „A településközponti karakterű településképi szempontból meghatározó terület közterületén 
vendéglátóipari terasz közterület-alakítási terv alapján alakítható ki.” 
Ez többek között azt jelenti, hogy szakirányú – jogosultsággal rendelkező – tervező által készített terv szükséges, aminek a 
mellékleten csatolt képek nem felelnek meg azért sem, mert nem a valóságot mutatják. E zöld terület közepe tájékán áll a 
Holocaust-emlékszobor. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogya Dzsembor(y) Cukrászda és Reggeliző (Kisbér, Kossuth L. u. 34.) épülete előtti 
közterületen terasz kialakítását nem engedélyezi, tekintettel arra, hogy az épület előtt található Holocaust-emlékszobor és a 
járda burkolatában található véset olyan történelmi eseménynek állít emléket, mellyel összeegyeztethetetlen a vendéglátóipari 
tevékenység. 
 

12. Napirendi pont : Ingatlan hasznosítások, bérletek ellenőrzése. 
 

A Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes lovas hasznosítással érintett részén a szerződés megszűnése után rögzített javítási 
munkák tárgyalása során észrevételezésre került, hogy a jövőben a hasznosítások során nagyobb figyelmet kell fordítani a 
rendszeres ellenőrzésekre. Ennek gyakorlati megvalósítása érdekében a bizottság tagjai havi két alkalommal (egyik a bizottsági 
ülést megelőzően) egy-egy ingatlant/ingatlancsoportot meg kívánnak tekinteni és meg kívánják vizsgálni a szerződésben foglalt 
feltételek megtartását. A GMLK bizottság ehhez egy ütemtervet készített, melyben az időpontok az érintettekkel történt 
előzetes egyeztetés alapján változhat: 
 

2020. március 17. 15 óra: Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Wellness-fitness épületszárny, fel nem 
újított épület (Vállalkozós SE és Magyar Máltai Szeretetszolgálat) 

 2020. április 07. 15 óra: Horgásztanya (Kisbéri Horgászegyesület) 

 2020. április 23. 10 óra:  piactér (Dokob Kft.) 

2020. április 28. 15 óra: 03/11 hrsz. és Zöldmalmi-tó (Bakony Baranta, Kisbéri Horgászegyesület, Polgár 
Norbert) 

 2020. május 12. 15 óra:  Spartacus Sportpálya (Kisbéri Spartacus SE) 

2020. június 02. 15 óra:  678/1 hrsz., 681/20 hrsz., 470 hrsz és 1396/1 hrsz.. (Elekes László, Törzsök Sándor, 
Talabér Lászlóné és Varga Zoltán) 

2020. június 16. 15 óra: teniszpálya és szennyvíztisztító telep (Kisbéri Tenisz Klub SE és ÉDV Zrt.) 

 2020. július 07. 15 óra: hulladékudvar, napelempark (Vertikál Zrt. és MVM Kft.) 

 2020. július 21. 15 óra:  07/7 hrsz. alatti volt hulladéklerakó (Fekete Ferenc) 

 2020. augusztus 04. 10 óra:   Zsivótzky Gyula Sportcsarnok büfé (Vállalkozók SE)  

 2020. augusztus 18. 15 óra:  Hánta termőföldek 

 2020. szeptember 01. 15 óra: Kisbér termőföldek 

 2020. szeptember 15. 15 óra:  katasztrófavédelmi őrs (Katasztrófavédelem) 



 2020. szeptember 29. 15 óra: Angol kert 5. 12 lakás 

 2020. október 13. 15 óra:Deák 71. lakások 

 2020. október 27. 15. óra: Vásár téri „Széchenyi terves” és Batthyány téri lakások  

 2020. november 03. 15 óra: Perczel M. utca és Köztársaság utcai lakások  

2020. november 17. 15 óra: Városház tér 1. (Pick-Up Kft., Rossmann Magyarország Kft. és Vianni Kft.) 

 2020. december 01. 15 óra: általános iskola 

 2020. december 15. 15 óra: középiskolák 
 
A bejárásokról jegyzőkönyv készülne és amennyiben a bejárás során a szerződéstől eltérő használatot vagy bármi olyat 
tapasztalnának, mely a szerződésben foglaltaknak nem felel meg, arról a soron következő testületi ülésen jelzést tennének.  
 
A testület egyhangúlag úgy döntött felhatalmazza a Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az 
önkormányzat tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítására, bérletére kötött szerződésekben foglaltak 
helyszíni ellenőrzését a bizottság által megállapított ütemterv szerint végezze el. Amennyiben a bizottság a szerződésben foglalt 
használattól eltérő használatot tapasztal vagy a szerződésben foglaltak megsértésre kerültek, arról annak észlelésétől számított 
soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást kér.  
 

13. Napirendi pont : Kisbér mobilapplikáció. 
 

Kiprich Tamás mobilapplikáció létrehozására tett ajánlatot. Az applikáció célja a lakosság tájékoztatása és a hibajegyek 
beküldése (például: közvilágítási hiba, kóbor eb, kátyú) lenne Android és IOS operációs rendszerrel ellátott mobiltelefonról. Az 
applikáció díja bruttó 200.000,- Ft. és havonta bruttó 25.000,- Ft-os karbantartási díja lenne. A stílus és feltöltendő tartalmak 
egyeztethetők. 
Az applikáció célja a gyors, kényelmes és hatékony információáramlás elősegítése lenne, melynek talán a legfontosabb eleme, 
hogy legyen, aki az információkat megosztja és a bejelentéseket fogadja, intézze. Az applikáció a kisber.hu oldalról kapná az 
információkat, ezért annak ilyen irányú terhelését is meg kellett vizsgálni. 
A bizottság februári ülésén meghallgatta Kiprich Urat és olyan műszaki jellegű kérdések merültek fel, melyek tisztázására a 
bizottság felkérte Tarr-Pintér Dániel Róbert bizottsági tagot. Tarr-Pintér Úr megállapításait összefoglalvaelmondható, hogy a 
városi honlap jelenlegi formájában nem alkalmas az applikáció fogadására és a honlap működése kapcsán is hiányosságokat tárt 
fel, melyeket mindenféleképpen rendezni szükséges.  
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a városi honlap működésének 
felülvizsgálatára és a feltárásra kerülő hiányosságok helyreállítására.  
 

14. Napirendi pont : Elektromos autók töltőberendezéseinek létesítésére pályázati források felkutatása. 
 

Tarr-Pintér Dániel Róbert, aGazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság tagja az alábbi előterjesztést tárta a testület 
elé, melynek tárgya a 170/2017. (VI. 29.) Kormány rendelet vonatkozó szabályozásának megfelelően elektromos autók 
töltésére vonatkozó szabályok érvényesítése a Kisbér Város területén működő elárusító helyeken, valamint pályázati forrás 
felkutatása ilyen létesítmények kivitelezésére: 
 
„Az elmúlt években a számok növekedése alapján egyre nagyobb népszerűségnek örvend az elektromos autó. Már több, mint 
egymillió villanyautó gurul csendesen a kontinens utcáin. 
Nem kérdés, hogy a közlekedés és annak minősége egyre inkább meghatározó szerepet tölt be az életünkben. A rohanó 
világban mindenki egyre gyorsabban és kényelmesebben szeretne eljutni A pontból B pontba. Az elektromos autók igazi 
úttörőknek számítanak: olyan lehetőséget jelentenek, amiről tíz évvel ezelőtt még álmodni sem mertünk. 
Az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a meghatározza az 
elektromos töltőállomás és töltőpont fogalmát. E szerint az elektromos töltőállomás olyan töltési szolgáltatás céljára fenntartott 
közterületen vagy magánterületen elhelyezett töltőberendezés, amely legalább egy darab elektromos meghajtású gépjármű 
akkumulátorának töltésére alkalmas, míg az elektromos töltőpont a töltőberendezésen található töltőcsatlakozó, amely 
egyidejűleg egy elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tároló rendszerének feltöltésére alkalmas. 
A 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet meghatározza a türelmi idő fogalmát, mely szerint az a töltőállomás-üzemeltető által 
meghatározott, a töltést követően az elektromos gépjárművel a töltőállomáson a türelmi díj fizetése mellett eltölthető idő. 
Ennek fényében értelmezhetjük a türelmi időt kvázi parkolási díjként, hiszen a töltés utáni időre türelmi díjat írhat elő az 
üzemeltető. A töltőhely foglalására vonatkozó türelmi idő hosszára fizetendő díj Ft/perc alapon meghatározható, míg a türelmi 
idő lejártát követően a töltési hely elfoglalásáért egyszeri díj vagy ugyancsak Ft/perc alapon meghatározott díj szedhető. 
Ezzel a megoldással Kisbér Város a kialakított parkolóhelyek minimális hányadában ugyan, de értéknövelt szolgáltatás 
mellett részlegesen parkolási díjat tud szedni, amelyből bevételt tud realizálni. Jelenleg érintett parkoló a WAMK 
parkolója és valamennyi újonnan kialakításra kerülő parkoló hely 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet 2018 végén 
módosították. A töltőállomások kiépítésében nincs apelláta: 



(14) * A (10) bekezdés a) pontjában meghatározott újonnan létesített várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 
100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás 
kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül. 
(15) * A meglévő, (10) bekezdés a) pontjában meghatározott minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből legalább 
kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni 
A rendelet célja a töltőhelyek megsokszorozása, egy olyan rendszer kiépítése, ami az eddigieknél nagyobb számú lehetőséget 
ad az autótulajdonosoknak a járművek töltésére. A parkolók kiépítését több lépcsős folyamatként tervezték. Az első lépcső 
2017 volt, addig minden 100 parkolóhelyre kellett jutnia egy elektromos töltőnek, majd idén január elsejére már két töltő 
kötelező 100 parkolóhelyre. A jogszabály értelmében a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket 
értékesítő, 300 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében biztosítani kell az árusítótér minden megkezdett 10 
négyzetméter nettó alapterületére vetítve egy személygépkocsi elhelyezését. A már meglévő áruházak parkolói esetén 100 
férőhelyenként két töltőállomás a norma. Jelentős változás, hogy 2019. január 1-től – már egy jóval nagyobb kört, a napi 
fogyasztási cikkeket árusító üzleteket -élelmiszer-diszkontok, szuper- és hipermarketek-, is érinti. 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016 (XII. 2.) korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a Kormány általános 
fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalt jelöli ki. Erre tekintettel az OTÉK-ban előírt kötelezettség teljesítése 
elmulasztása esetén a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság határozza meg az 
alkalmazandó szankciókat az eset lényeges körülményeinek figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt 
tartásával az Fgytv. 47. § (1) bekezdése szerint. 
„AZ ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNY LEHET FELTÁRT HIÁNYOSSÁG MEGSZÜNTETÉSÉRE KÖTELEZÉS VAGY 
FOGYASZTÓVÉDELMI BÍRSÁG KISZABÁSA.” 
Kisbéren a rendeletben érintett a Spar, CBA Príma, Penny, Baumart 
Fentiek kapcsán javaslom a bizottságnak forrás biztosításra pályázati és más lehetőségek bevonását és az elektromos töltésre 
alkalmas parkolóhelyek kialakítását a városi fenntartású parkolóhelyeken.   
Továbbá helyi rendeletben és haladéktalanul megkeresni a helyileg érintett elárusító helyek tulajdonosait és megkezdeni velük a 
jogszabályi kötelezettség végrehajtását.  
Tarr-Pintér Dániel Róbert” 
 
Az előterjesztést megvizsgálva hivatalunk az alábbi megállapításokat tette : 
 
A hivatkozott jogszabályhelyek közül ma hatályos az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. 
Az OTÉK 42. § (16) bekezdés kimondja, hogy „Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítésére szolgáló 
építmények létesítése esetén a várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után 
legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat 
megbontása nélkül.” 
 
Tehát az önkormányzatnak jelenleg nincs elektromos gépjármű töltőállomás kiépítésére kötelezettsége. Kötelezettségünk akkor 
fog keletkezni, ha fizetőssé tesszük a parkolókat. Ez esetben sem tartalmazza a kormányrendelet, hogy mennyi időn belül kell a 
kiépítést megtenni. Jelenleg határidős kötelezettsége a kereskedelmi törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-
nél nagyobb bruttó alapterületű üzletnek van (OTÉK 42. § (10.) bekezdés) 2026. január 1-jéig (OTÉK 42. § (15) bekezdés bc) 
pontja). Ha az adottságok szükségessé teszik, a parkolót a telekhatártól mért legfeljebb 50 m-en belüli, más telken is 
elhelyezhetők. (OTÉK 42. § (10) bekezdés d) pontja).  
A napi fogyasztási cikket értékesítők számára előírt kötelezettséggel érdemes az önkormányzatnak is foglalkoznia, mert a 
kiépítés kapcsán akár együttműködés is kialakítható az érintett üzlet tulajdonosokkal. Azonban azt is látni kell, hogy a Penny 
Market 50 m-es körzetében nem lesz olyan helyünk, ahová további parkolót lehetne kialakítani. A SPAR-nál lesz lehetőség az 
Ászár irányában lévő parkolók felújítása során erről tárgyalni. A Príma üzletnél a piactér melletti parkolók jöhetnek szóba, 
azonban azok a piactéri pályázatban érintettek. Továbbá az önkormányzatnak is célszerű a jövőbeni parkolóépítéseknél 
figyelemmel lenni az elektromos gépjárművek töltőállomásának kiépítésére – kötelezettség hiányától függetlenül is -, mert ha 
fizetős parkolást vezetünk be, akkor egyből jelentkezni fog a kötelezettség és egy új parkoló tervezésénél egyszerűbb már erre 
is gondolni, mint egy meglévő, új parkolót átépíteni.  
 
Jelenleg futó parkolóépítésünk a „Fő-tér” projekthez és a tanuszoda kialakításhoz köthető.  
A „Fő-tér” projekt elemei közbeszerzés előtt állnak, a tervek ez irányú átdolgozása nem javasolt az időveszteség miatt. Annyit 
lehet majd elérni, hogy a kivitelezéskor a vállalkozótól kell kérni, hogy védőcsövet helyezzenek be a parkoló alá, amely 
lehetőséget adhat egy későbbi kialakításra. 
A tanuszoda elé tervezett parkoló tervein két darab ezen célnak megfelelő parkoló került tervezésre.  
 
A bizottság Tarr-Pintér Úr előterjesztése alapján javasolta megvizsgálni az elektromos autók töltésére alkalmas parkolók 
kialakítására vonatkozó előírásokat, a fogyasztóvédelmi hatóság megkeresését, felvenni a kapcsolatot a kiépítési 
kötelezettséggel terhelt üzletek tulajdonosaival, a kiépítésre pályázati forrás keresését és a járművek parkoló- és tárolóhelyei 
kialakításáról, használatáról, a parkolóhelyek megváltásáról szóló 3/2012.(II.9.) rendelet felülvizsgálatát. 
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt az elektromos gépjármű 
töltőállomás kiépítésének műszaki hátterének megvizsgálására, a fogyasztóvédelmi hatóság megkeresésére, a kialakításra 
pályázati forrás keresésére, a járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról, használatáról, a parkolóhelyek megváltásáról 



szóló 3/2012.(II.9.) rendelet felülvizsgálatára és felhatalmazza a város polgármesterét a fenti információk birtokában az érintett 
üzlet tulajdonosokkal a kapcsolat felvételére. 
 

15. Napirendi pont : Paska Gyula megbízási szerződésében foglalt díj felülvizsgálata. 
 

Paska Gyula kisbéri vállalkozóval 2011-ben kötöttünk először szerződést vagyonvédelmi feladatok ellátására, jelenleg a 
szerződés a Batthyány-kastély, a Kiskastély, Lovarda, Járási Hivatal, Pékház, valamint a gyermekorvosi rendelő épületei 
vonatkozásában tartalmazza a vagyonvédelmi feladatok ellátását este 18 óra és reggel 6 óra között. Feladatuk a fenti épületek 
körbejárása, nyílászárók ellenőrzése, továbbá a játszótér átadása óta annak nyitása, illetve zárása. Ezeken felül, szerződéses 
vállalás nélkül minden évben fel szokta ajánlani a Kisbéri Napok főműsorát szolgáltató védelmének térítésmentes biztosítását. 
A megbízási díj 2017 óta bruttó 1.000,- Ft./óra. A megbízási szerződést 2016-ban határozatlan időre kötöttük, azonban a 
szerződés 12./ pontja tartalmazza, hogy a megbízási díj összegét minden év márciusában újra tárgyaljuk. Az őrzést Paska Úr 
munkavállalóval és személyesen oldja meg.  
Paska Úr az elmúlt években történt béremelkedések és a hozzá kapcsolódó munkáltatói bérköltségek emelkedése miatt a 
megbízási díj emelését kezdeményezi 2020. 03. 31-től bruttó 1.300,- Ft./óra díjra.  
Paska Úr munkájával ez idáig meg voltunk elégedve, ha újabb terület őrzését kértük, ahhoz mindig pozitívan, segítőkészen állt 
hozzá. Az őrzési feladatok ellátása során tapasztaltakról többször készített már beszámolót, melyet a képviselő-testület elé 
szoktunk tárni.  
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, elfogadja Paska Gyulával a vagyonvédelmi feladatok ellátására kötött megbízási 
szerződésben a megbízási díjat Paska Gyula kérelme alapján bruttó 1.300,- Ft./óra díjra módosítani 2020. április 01-től a 
szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.  
Utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szerződés-módosítást készítse elő és felhatalmazza a város 
polgármesterét annak aláírására. 
 

16. Napirendi pont :Makett javítás. 
 
A februárban többször tapasztalt erős széllökések a „Mini-Magyarország” Makettpark makettjeit sem kímélték, a Hősök tere 
„esett áldozatául” a szélnek. A tér közepén található Gábriel arkangyalt és a hét vezért formáló szobrok rongálódtak meg.  
A kárt a biztosító felé bejelentettük és ajánlatot kértünk a makett javítására a korábbi években a makettek javítását végző 
Rohoncziné Varga Piroskától. A makett helyreállítása nettó 225.000,- Ft. + áfa összegbe kerül. Ez az összeg magában foglalja a 
makett szállítását is és a vállalkozó vállalta, hogy a makettpark nyitására a makettet helyre állítja.  
A költségvetésben a makett javítására fedezetet nem terveztek, reményeink szerint a kiadásainkat a biztosító téríteni fogja.  
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a „Mini-Magyarország” Makettparkban található Hősök tere makett javítását 
megrendeli Rohoncziné Varga Piroskától az ajánlatában szereplő nettó 225.000,- Ft. + áfa összegen, egyben utasítja a Kisbéri 
Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a javításra vonatkozó szerződést készítse elő és felhatalmazza a város polgármesterét 
annak aláírására.  
 

17. Napirendi pont : Tájékoztatók. 
 

a/ Önkormányzati lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályozás : 
Az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályozásról dr. Dörnyei Vendel jegyző adott tájékoztatást a 
testületnek, amely tájékoztatás a terjedelme miatt jelen beszámolónk végén a 4. számú mellékletben olvasható. 
 
A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
b/ Tájékoztatás a Komárom – Esztergom Megye Területrendezési tervéről és a szakmai egyeztetésről : 
A testület egyhangúlag tudomásul vette Babos István városi főépítész tájékoztatását, amely jelen beszámoló végén az 5. számú 
mellékletben olvasható. 
 
c/ Tájékoztatás a városi főépítész tapasztalatairól : 
A testület egyhangúlag tudomásul vette Babos István városi főépítész tájékoztatását a tapasztalatairól, amely jelen beszámoló 
végén az 6. számú mellékletben olvasható. 
 

18. Napirendi pont :Egyebek. 
 
a/ Fő-tér – tervezői szerződésmódosítás: 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2019. (II. 8.) KVÖKt. határozatával a Magyarország Kormánya 
1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatával (1059/2019. (II. 22.) Korm. határozattal módosítva) Kisbér Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcímen a belvárosi városközpont revitalizációjának támogatására biztosított 1 025 000 000 forintos 
támogatás eredményes felhasználása érdekében a revitalizációra vonatkozó koncepció véglegesítésére irányuló egyeztetéseken 
történő részvételre, és a kidolgozásra kerülő koncepció megvalósításához szükséges valamennyi engedélyezési és kiviteli 



tervezési, engedélyeztetési feladat ellátására, a kapcsolódó szakági feladatokra is kiterjedően Siklósi József Ybl díjas építészt 
(1119 Budapest, Mohai u. 20.) bízta meg 14.780.000 Ft + ÁFA tervezési díjért.  
 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 17.-i ülésén a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentés elfogadásával tudomásul vette, hogy Siklósi Józseffel a tervezési szerződést, majd annak szükségessé vált 
módosításit megkötöttük. 
 
Siklósi József 2020. március 5.-i keltezéssel kérelmet nyújtott be a tervezési szerződés ismételt módosítására, tekintettel arra, 
hogy a szerződés szerinti tervezési határidőket nem tudja tartani.  
 
A hatályos tervezési szerződés az alábbi tervezési határidőket tartalmazza, melyeknél piros színnel jelölt a tervező által javasolt 
új teljesítési határidő: 
 
Tervezési határidők és tervezési díj kifizetésének ütemezése 
a) Építészeti előkészítő munka       2019. május 24. 

2.000.000.- Ft + ÁFA 
b/1) Kossuth utcai 18 állásos parkoló bővítés meglévő terveinek átdolgozása, és annak megfelelően útépítési engedély 
megszerzése, kiviteli tervek elkészítése és átadása Kisbér Város Önkormányzata részére, 
Városközponti tér kialakítása kapcsán a Bakony Áruház bontási terveinek elkészítése, bontási engedély megszerzése, 
engedélyes és kivititeli tervek átadása Kisbér Város Önkormányzata részére. 
 
 2.000.000.- Ft + ÁFA       2019. augusztus 30. 
b/2) Kossuth utcai 18 állásos parkoló bővítés terveknek megfelelő árazott és árazatlan költségvetés elkészítése, átadása Kisbér 
Város Önkormányzata részére, és Városközponti tér kialakítása kapcsán a Bakony Áruház bontási terveinek megfelelő árazott 
és árazatlan költségvetés készítése, átadása Kisbér Város Önkormányzata részére. 
 500.000.- Ft + ÁFA      2019. szeptember 30. 
c/1) 1.8. pontban foglalt feladat: lakosság tájékoztatására alkalmas bemutatóanyag - digitális tájékoztatóanyag/film/virtuális 
séta - készítése és átadása Kisbér Város Önkormányzata részére 
 1.000.000.- Ft + ÁFA      2019. szeptember 15. 
c/2) 1.6.-1.7. pontban foglalt feladatok     2019. szeptember 30. 
         2020. április 15. 
1.6. Körforgalomban elhelyezésre kerülő „lószobor” környezetének megtervezése a szobrot készítő szobrásszal egyeztetve, 

figyelembe véve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilatkozatait, előírásait.  
1.7. Római Katolikus templom környezetének megtervezése, amennyiben szükséges, engedélyek megszerzése, átadása, kiviteli 

tervek árazott és árazatlan költségvetés készítése, átadása.  

2.500.000.- Ft + ÁFA 
d) 2019. évi kivitelezések építészeti szakértése folyamatos  2019. október 30. 

2.000.000.- Ft + ÁFA 
e) 1.4.- 1.5. pontban foglalt feladatok részeként engedélyes tervek elkészítése, engedélyek megszerzése   
     2019. november 30. 
         2020. május 15. 
1.4. A Bakony Áruház helyén kialakításra kerülő városközponti tér terveinek elkészítése, engedélyeztetése szakági 

munkarészekkel együtt, az engedélyek megszerzése, engedélyes tervek, kiviteli tervek elkészítése, átadása, árazott és 
árazatlan költségvetés készítése. 

1.5. Városközponti tér kialakítása kapcsán az új városi téren (1071 hrsz) közvilágítás kiváltás terveinek elkészítése, engedélyek 
megszerzése, átadása, árazott és árazatlan költségvetés készítése Kisbér Város Önkormányzata részére.  

2.500.000.- Ft + ÁFA 
f) 1.4.- 1.5. pontban foglalt feladatok részeként kiviteli tervek, árazott, árazatlan költségvetés elkészítése, átadása  
     2020. január 30. 
         2020. június 30.  
 2.280.000.- Ft + ÁFA 
Siklósi József tervező kérelmében rögzítette, hogy a „meglévő, átadott terveket aktualizáltuk, közbeszerzésre átadtuk”. Ehhez 
annyi kiegészítés szükséges, hogy jelenleg sem a tervezőtől, sem a műszaki ellenőrtől nem áll rendelkezésünkre olyan teljességi 
nyilatkozat, amely arról szólna, hogy a rendelkezésünkre álló tervdokumentáció teljes, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, és 
azok alapján a közbeszerzés megindítható. 
 
A Támogatói Okirat szerint a támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31. A felhasználási határidő egy 
alkalommal, egy évvel hosszabbítható meg. A fel nem használt támogatásrészt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. 
 
A testület egyhangúlag elfogadta Siklósi József Ybl díjas építész tervezési szerződésének módosítására vonatkozó javaslatát, 
egyben felhatalmazza a város polgármesterét a tervezési szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére, 
valaminta módosított szerződés aláírására. 



 
b/ Fő-tér – Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás beszerzéséről : 
A testület egyhangúlag úgy döntött, felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Magyarország Kormányának a Kisbér város 
városközpontjának megújításához szükséges források biztosításáról szóló 1334/2019. (VI. 5.) Korm. határozatával biztosított 
forrás felhasználása érdekében ellátandó közbeszerzési tanácsadási, a felmerülő valamennyi közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására vonatkozó szakértői, valamint a projekt keretében jogi tanácsadási és okiratszerkesztési feladatok ellátására 
árajánlatokat szerezzen be az alábbi gazdasági szereplőktől: 

- Dr. Tahy Bálint egyéni ügyvéd (1024 Budapest, Fényes Elek u. 15. 111/2.), 
- Őszy Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Feszty Árpád u. 4. VII 8.), 
- Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda (1104 Budapest, Sörgyár u. 84. Iph. 2/10.). 

 
c/ Behajthatatlannak minősülő követelések leírása, elengedése : 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Első Magyar Lovasszínház Kft „F.A.” gazdasági társaságban a 160.000,- Ft értékű 
és az ECO-Heat Kisbér Kft-ben 150.000,- Ft értékű üzletrészekről behajthatatlanság miatt lemond, egyben utasítja a Kisbéri 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáját - a számviteli jogszabályok betartása mellett – akönyvekben történő 
átvezetések elvégzésére. 
 

19. Napirendi pont :Képviselői bejelentések. 
 

Képviselői bejelentés nem volt. 
 
A nyilvános ülést követően zárt ülést tart a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérlakások, 
Lovarda hasznosítás – pályázat elbírálása, főépítészeti szerződés felülvizsgálata). 
 

1. számú melléklet. 
 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
önkormányzati rendelete  

Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
14/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.  cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.15.)önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. § (2) bekezdésének 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
   „1.§ (2) Az Önkormányzat és Közös Hivatal székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.” 
 
2.§ A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
    „2.§ Az Önkormányzat hivatalának hivatalos megnevezése: Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal (a 
továbbiakban: Közös Hivatal)” 
 
3.§ A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
   „4.§ (2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés és a közmeghallgatás hivatalos helyszíne: Kisbéri 
Közös Önkormányzat Hivatalának díszterme. 
 
4.§ A Rendelet 9.§ (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
 
  „9.§ (3) 
f) kirendeltségvezetőt. 
 
5.§ A Rendelet 9.§ (4) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 
 
   „9.§ (4) A képviselő- testület ülésének helyéről, idejéről, napirendjéről tájékoztatót tesz közzé az 
önkormányzat a Közös Hivatal hirdetőtábláján, az ülések előtt legalább 5 nappal.” 



 
6.§ A Rendelet 17.§ (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
   „17.§ (6) 
c) A jegyző a rendelet-tervezetet -a polgármester és a bizottság véleményezését követően- a képviselő-testület 
elé terjeszti.” 
 
7.§ A Rendelet 22.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
    „22.§ (1) Az önkormányzati rendeletet a Közös Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 
hirdeti ki. 
 
8.§ A Rendelet 25.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
    „25. § (1) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak, a polgármesternek, a Közös 
Hivatalnak és a társulásnak - a döntés meghozatala előtt, vagy a döntés meghozatalát követően-, ha működésük 
vagy döntésük jogszabálysértő. 
 
 
9.§ A Rendelet 26.§ (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
   „26.§ (2)  
d) ellenőrzi a Közös Hivatal önkormányzati hatáskörből adódó műszaki feladatai végrehajtását,”  
 
10.§ A Rendelet 26.§ (5) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„26.§ (2)  
j) beszámolót kérni a Közös Hivatal városrészi kirendeltsége munkájáról.” 
 
11.§ A Rendelet 29.§ (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti. 
 
12.§ A Rendelet 33.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„33.§ (1) A képviselő-testületi ülésről, bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv két példányban készül, melyet a 
város könyvtárában, valamint a Közös Hivatalban kell elhelyezni.” 
 
13.§ A Rendelet 34.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
   „(2) A városrészi fórum összehívásáról a polgármester hirdetmény közzétételével tájékoztatót tesz közzé a 
Közös Hivatal hirdetőtábláján.” 
14. § A Rendelet a következő 34/A § -sal egészül ki: 
   „34/A § A képviselőtestület a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére a képviselőtestület 
tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.” 
15.§ A Rendelet 35.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
    „35.§ (2) A települési nemzetiségi önkormányzat 
a) gazdálkodásának végrehajtásával, 
b) a testületi ülések előkészítésével, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések 
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítésével és postázásával, 
c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével, a testületi és tisztségviselői 
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásával, 
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatok ellátásával  
kapcsolatos feladatokat a Közös Hivatal látja el.” 
 



16.§ A Rendelet 35.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„35.§ (4) A Közös Hivatal igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer 
használatát.” 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Kisbér, 2020.03.13. 
 
    Sinkovicz Zoltán      Dr. Dörnyei Vendel 
  polgármester             jegyző 
 
 

 
 

2. számú melléklet. 
 
 

Megállapodás 
közös önkormányzati hivatal létrehozására, fenntartására és működtetésére. 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2., képviseli Sinkovicz Zoltán 
polgármester) és 
Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2858 Császár, Kisfaludy u. 5., képviseli Beke 
Gyöngyi polgármester), 
továbbiakban együtt Önkormányzatok 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 84.-86. §-
ában foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 

1. Önkormányzatok előzményként rögzítik, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Vezetője KE/3/2-1/2020. iktatószámú határozatával az Mötv. 85. § (3a) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében eljárva 2020. január 1. napjával a kisbéri járáson belül Kisbér várost és Császár községet 
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeknek kijelölte, és a közös önkormányzati hivatalról 
szóló megállapodást pótolva a megállapodás létrehozásáról döntött. A Kormánymegbízott határozata 
jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezi. 
 

2. Önkormányzatok a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Vezetőjének KE/3/2-1/2020. 
iktatószámú határozatával pótolt megállapodás 2. pontjában a közös önkormányzati hivatal létszámának 
megállapítására vonatkozó rendelkezését az Mötv. 85. § (3c) bekezdése szerint az alábbiak szerint 
módosítják: 
A közös önkormányzati hivatal létszáma: 36.5 fő, 
ebből a székhelytelepülés hivatali létszáma: 30.5 fő, 
a kirendeltség hivatali létszáma:    6 fő, melyből állandó jelleggel a Kirendeltségen 
dolgozók létszáma:    4 fő. 
 

3. Önkormányzatok a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Vezetőjének KE/3/2-1/2020. 
iktatószámú határozatával pótolt megállapodást a jelen megállapodás rendelkezéseivel kiegészítik. 
 

4. Önkormányzatok a közös hivatalt határozatlan időre tartják fenn és működtetik. 
 

5. A közös hivatal megnevezése: Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal. A közös hivatal rövidített neve: 
Kisbéri KÖH. 
 

6. A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. 



 
7. A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget működtet Császár községben. A Kirendeltség 

megnevezése: Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Császári Kirendeltsége. A Kirendeltség címe: 
2858 Császár, Kisfaludy utca 5. 
 

8. A Kisbéri KÖH létrehozásával és működtetésével kapcsolatban kötött jelen megállapodás elfogadásáról, 
a megállapodás módosításáról Önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel jogosultak 
dönteni. A megállapodás módosítását Önkormányzatok képviselő-testületei minősített többségű 
döntéssel kezdeményezhetik, a kezdeményezést a másik Önkormányzat képviselő-testülete a 
kezdeményezést követő 30 napon belül köteles megtárgyalni. 
 

9. Az Mötv. 85. § (3) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel Önkormányzatok rögzítik, hogy a Kisbéri 
Közös Önkormányzati Hivatalt megszüntetni, abból kiválni, ahhoz csatlakozni az általános 
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül lehet. 
 

10. A jegyzőt az Mötv. 82. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Kisbér Város Polgármestere nevezi ki, és 
gyakorolja a jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat. Az aljegyzőt az Mötv. 82. § (1) bekezdésében 
foglalt előírások szerint Kisbér Város Polgármestere nevezi ki. 

 
11. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői 

kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához az Mötv. 81. § (4) bekezdésének rendelkezései 
értelmében Kisbér Város Polgármesterének egyetértése szükséges, a Kisbéri KÖH Császári 
Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők, alkalmazottak kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői 
kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához Császár Község Polgármestere és Kisbér Város 
Polgármestere együttes egyetértése szükséges. 
 

12. A Kisbéri KÖH székhelyén és a Császári Kirendeltségen is állandó működést folytat, ellátja az 
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában.  
 

13. A Kisbéri KÖH köztisztviselőinek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(továbbiakban Kttv.) 236. §-ának rendelkezései alapján osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői 
megbízás adható. 
 

14. A Kisbéri KÖH szervezetének osztályai: 
- Önkormányzati és Hatósági Osztály a székhelyen, 
- Pénzügyi Osztály a székhelyen, 
- Császári Kirendeltség. 
 

15. A Kisbéri KÖH Császári Kirendeltségének álláshelyein kerül foglalkoztatásra: 
- 1 fő kirendeltségvezető, osztályvezetői szintű vezetői megbízással, 
- 1 fő adóügyi ügyintéző, 
- 1 fő szociális ügyintéző, 
- 1 fő általános igazgatási ügyintéző, 
- 2 fő pénzügyi ügyintéző, munkavégzésük helye a KÖH székhelyén. 

 
16. A KÖH a Császári kirendeltségen házipénztárat működtet a Császári Kirendeltség álláshelyén 

foglalkoztatott köztisztviselővel, az alábbi időtartamokban: 
- minden héten 

- hétfőn 08.00 és 15.00 óra között, és 
- szerdán 08.00 és 15.00 óra között. 

 



17. A KÖH vezetését a jegyző végzi, a KÖH irányítását a polgármesterek Kisbér Város Polgármestere útján 
látják el. Az irányítással kapcsolatban bármely polgármester javaslatára Önkormányzatok 
polgármesterei 8 napon belül egyeztető ülést tartanak. 

 
18. A jegyző Önkormányzatok vonatkozásában és illetékességi területén ellátja mindazokat a feladatokat és 

gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv. valamint más jogszabályok, illetve az 
Önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai meghatároznak. 

 
19. A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról a jegyző Kisbér Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére is évente 
beszámol. 

 
20. A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a képviselő-testület 

ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 
 

21. A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett képviselő-testületek 
megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő ügyfélfogadást. 
 

22. A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje: 
munkanapokon 
hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig, 
pénteken 07.00 órától 13.00 óráig. 
A KÖH-nél foglalkoztatott köztisztviselők munkavégzési helye tekintetében indokolt esetben a jegyző 
elrendelheti, hogy a székhelyen foglalkoztatott köztisztviselők a Kirendeltségen, illetve a Kirendeltségen 
foglalkoztatott köztisztviselők a székhelyen is végezzenek munkát. 

 
23. A Kisbéri KÖH gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, költségvetését Kisbér Város 

Önkormányzatának költségvetésében kell megtervezni. A Kisbéri KÖH tételes költségvetését és 
zárszámadását Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el Császár Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes jóváhagyása után. A képviselő-testület a jóváhagyást 
nem tagadhatja meg, ha az a megállapodásnak megfelelően készült el. 

 
24. A Kisbéri KÖH köztisztviselőinek, alkalmazottainak illetményét, annak közterheit, valamint az egyéb 

személyi juttatásokat, a foglalkoztatottak kötelező képzési költségeit, a munkába járási, kiküldetési 
költségeket a KÖH költségvetésében kell megtervezni és biztosítani. Ugyancsak a KÖH 
költségvetésében kell tervezni és biztosítani a működéssel kapcsolatos dologi kiadásokat 
(nyomtatványok, irodaszerek, közlönyök, szaklapok, számítógépes programok, felszerelések beszerzése, 
karbantartása, javítása, stb…). Ezen költségek a KÖH székhelyén és a Császári Kirendeltségen történő 
feladatellátás tekintetében külön kerülnek tervezésre és biztosításra. 
 

25. A létrejövő új hivatal Császár Község Önkormányzatának gazdálkodásával kapcsolatban és a 
hatáskörébe tartozó ügyekben Császár Község Önkormányzata illetékességi területén induló és 
folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban csak a közös hivatal létrehozásának időpontját követően 
felelős.  
 
A felek megállapodnak abban, hogy az újonnan megalakult közös önkormányzati hivatal e körben nem 
felelős különösen: 
- 2019. és megelőző évekhez kapcsolódó gazdálkodási feladatokért, 
- 2019. 12. havi költségvetési jelentésért, 2019. IV. negyedéves mérleg gyorsjelentésért, 
- 2019. évi beszámoló; 2019.; IV. negyedéves mérlegjelentésért; 2019. évi mérleg alátámasztások 

elkészítésért, annak valódiság tartalmáért, 
- 2019. évi támogatás elszámolások (EBR42) alátámasztásáért, elkészítéséért, 
- megszűnő Császári Közös Önkormányzati Hivatal tagtelepülésekkel való elszámolásáért, 



- a megszűnő Császári KÖH működése és megszüntetése során keletkezett munkajogi 
kötelezettségekért, döntésekért, 

- a Kisbéri KÖH létrehozása előtt tett hatósági intézkedésekért és hatósági döntésekért, 
- ASP szakrendszereinek 2019.december 31-vel történő lezárásáért. 
A fenti feladatok ellátásának esetleges hiányosságaiból eredő jogkövetkezmények Császár Község 
Önkormányzatát terhelik. 
 

26. Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal a 2020. gazdálkodási évet és az azzal kapcsolatos pénzügyi- 
gazdálkodási feladatellátást Császár Község Önkormányzata tekintetében a Császár 
KözségÖnkormányzata által megadott adatokkal kezdi meg, mely adatok valódiságáért és 
helytállóságáért Császár Község Önkormányzatát terheli felelősség. 
 

27. A Császári Kirendeltségen történő feladatellátásra szolgáló ingatlan fenntartásának költségeit, közüzemi 
költségeit, a működtetés költségeit (pl. közüzemi díjak, telefon, internet, hulladékszállítási díj, stb...) 
Császár Község Önkormányzata egyénileg viseli, saját költségvetésében tervezi és biztosítja. A KÖH 
székhelyén a hivatali feladatok ellátására szolgáló ingatlan fenntartásának költségei és a működéshez 
szükséges költségek tervezése és biztosítása a KÖH költségvetésében kerül sor, melyek fedezetét Kisbér 
Város Önkormányzata biztosítja. A feladatellátás helyéül szolgáló ingatlanok felújítási, karbantartási 
munkálatainak elvégzését és azok költségeit a tulajdonos önkormányzatok biztosítják. 

 
28. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a KÖH székhelyén történő feladatellátás 

valamennyi költségét, Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Kirendeltség 
feladatellátásának valamennyi költségét. A hivatali feladatok ellátására a mindenkori központi 
költségvetésből az elismert hivatali létszám és az egy létszámra adott normatíva szorzataként 
megállapított, beszámítás előtti támogatás összege Önkormányzatokat az alábbi módon, 
lakosságarányosan illeti meg: 
 
- Kisbér Város Önkormányzatát   74.58 %-ban, 
- Császár Község Önkormányzatát  25.42 %-ban. 
 
A központi támogatás terhére megállapított esetleges beszámítás összege azt az önkormányzatot terheli, 
amelyiknél a beszámítás felmerül. A fentiek szerinti lakosságarányos támogatásfelosztás előtt a 
beszámítás összegét hozzá kell számítani a ténylegesen kapott támogatás összegéhez. 
 

29. A KÖH hivatali feladatok ellátására a mindenkori központi költségvetésből az elismert hivatali létszám 
és az egy létszámra adott normatíva szorzataként megállapított, beszámítás előtti támogatás összege 
5,49 %-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg Kisbér Város Önkormányzatát a 28. pontban írt, Császár 
Község Önkormányzatára eső támogatás terhére. Fentieken túlmenő többlet költségeket az az 
önkormányzat viseli, ahol a többletköltség felmerül. A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalnál 
esetlegesen keletkező maradvány annál a szervezeti egységnél kerülhet felhasználásra, vagy fordítható a 
szervezeti egységnél felmerülő más kiadásra, amelyik szervezeti egységnél keletkezik. A maradvány 
felhasználásról azon szervezeti egység képviselő-testülete dönt, amelyiknél a maradvány keletkezett. 
 

30. Önkormányzatok a KÖH – központi költségvetésből e célra nyújtott támogatások által nem 
finanszírozott – költségeit maguk viselik, a Császár Község Önkormányzatára jutó költségek fedezetét 
Császár Község Önkormányzata az éves költségvetésben megállapított általa teljesítendő hozzájárulás 
összegének 1/12-ed részét havonta előre, minden hó 5. napjáig átutalja Kisbér Város Önkormányzata 
12028003-00103265-00100000 számú költségvetési számlájára. 
 

31. Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a KÖH zavartalan működése érdekében a tárgyévi 
költségvetés elfogadásáig a támogatás bázisának a megelőző év támogatási összeget tekintik, és ez 
alapján történik az időarányos hozzájárulás megfizetése. Az adott évre a költségvetésben megállapított 



támogatásnak megfelelő korrekciót Önkormányzatok a költségvetés elfogadását követően 30 napon 
belül rendezik. 
 

32. Amennyiben a 30. pont szerinti hozzájárulás megfizetésére az ott megjelölt határidőig nem kerül sor, a 
KÖH egy alkalommal tértivevényes felszólítást bocsát ki, amelyben 8 napos fizetési határidővel 
felszólítja az érintett önkormányzatot teljesítésre. A felszólításban megjelölt határidő eredménytelen 
elmúlása esetén KÖH vezetőjeként a jegyző jogosult a jelen megállapodás 2. melléklete 
szerintifelhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására, mely felhatalmazó levelet 
Önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelesek biztosítani. 
 

33. A Kisbéri KÖH ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a feladat ellátás helyéül szolgáló ingatlanokat a 
tulajdonos Önkormányzatok térítésmentesen bocsátják KÖH rendelkezésére. 
 

34. A KÖH tulajdonába kerülnek a KÖH költségvetéséből beszerzett eszközök, melyek az esetleges 
szétváláskor a beszerzéskori költségvetési hozzájárulás arányában kerülnek a KÖH-hoz tartozó 
Önkormányzatok tulajdonába. 
 

35. A Kisbéri KÖH megszüntetéséről Önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati 
választások napját követő hatvan napon belül dönthetnek minősített többségű határozattal. 
 

36. A Kisbéri KÖH megszüntetése esetén az elszámolást a megszüntetés időpontját követő kettő hónapon 
belül kell elkészíteni, az esetleges elmaradt hozzájárulásokat ez idő alatt meg kell fizetni, s ha 
zárszámadást követően pénzmaradvány keletkezik, az Önkormányzatokat a településre jutó tényleges 
bevételek és tényleges kiadások alapján illeti meg. Az elszámolásból eredő kötelezettséget 
haladéktalanul rendezni szükséges. 
 

37. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., a Ptk., valamint más jogszabályok 
előírásait kell alkalmazni. 
 

Jelen megállapodást  
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……..határozatával, 
Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …..határozatával fogadta el. 
Jelen megállapodás az Mötv. 85. § (3e) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba, annak 
rendelkezéseit a közös hivatal létrehozása időpontjaként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Vezetőjének KE/3/2-1/2020. iktatószámú határozatában megjelölt időponttól kell alkalmazni. 
 
 

3. számú melléklet. 
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A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója és munkaterve 2020. évre 
A Művelődési Központ és Városi Könyvtár Kisbér és környéke lakosságának információs és művelődési 
érdekeit, igényeit szolgálja. Számos művelődési, kulturális és szórakozási lehetőséget kínál egyének és 
közösségek számára. Könyvtári szolgáltatásaival célja, hogy a kölcsönzőket és olvasókat segítse 



tanulmányaikban, munkájukban, a napi élet ügyeinek intézésében, a szabadidő hasznos eltöltésében. Továbbá 
képessé tegye őket egyrészt a könyvekhez, információhoz, tudáshoz, az egyetemes és nemzeti művelődés 
alkotásaihoz való korlátlan és részrehajlástól mentes hozzáféréshez, másrészt alkalmassá tegye őket az egész 
életen át tartó ismeretszerzés, tanulás képességének elsajátítására.  
Intézményünk további feladata, hogy közösségi térként lehetőséget teremtsen a településen élők társas 
kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, megfelelő színteret biztosítson a kulturális értékek 
közvetítéséhez, a közművelődési, közösségi igények szolgálatához, segítséget nyújtson a földrajzi helyzetéből 
adódó hátrányok leküzdéséhez és ösztönözze a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi 
önszerveződését. A napi szintű közgyűjteményi- és közművelődési feladatellátás tervezettségének- 
szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése. 
1. SZERVEZETI-, SZEMÉLYI-, TÁRGYI- ÉS GAZDASÁGI FELADATOK 
Az intézmény belső életét, működését szabályozó intézményi, szervezeti dokumentumokkal kapcsolatos 
feladataink: 

- Az intézményi szabályzatok folyamatos frissítése, aktualizálása. 
- A kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium partner az önkéntes diákmunka biztosításához.  Ezek konkrét 

formáinak, gyakorlatának kidolgozása folyamatos feladatunk ebben az évben is. 
- A kulturális illetve egyéb közfoglalkoztatási program részeként elérhető előnyök, lehetőségek további 

kiaknázására törekszünk. 

1. 2. Személyzeti feladatok  
Foglalkoztatás  

- A közművelődési feladatellátás jelenleg 1 fő az igazgató látja el. A művelődésszervezői feladatkör 
betöltetlen.  

- A könyvtári feladatokat jelenleg két fő (egyikük főiskolai végzettséggel 6 órában) végzi. 
- A helytörténeti múzeumban 1 fő lát el tárlatvezetési feladatokat. 
- A Mini-Magyarország Makettpark szezonális időszakában 2+1 fő lát el megbízási szerződés alapján lát 

el feladatokat.   
 
 
1. 2. 2. Szakalkalmazottak képzése  
A továbbképzési tervünket az idei évben kell elkészíteni. 
 
1. 3. Tárgyi-technikai feladatok  

- Az Művelődési Központ és Városi Könyvtár működéséhez szükséges berendezési tárgyak 
megvásárlását költségvetésünktől függően és pályázati lehetőségek kihasználásával hajtjuk végre. 

- Elöregedett gépállományunk a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodája és a Digitális Jólét 
programban való részvétel eszközeivel bővült. 

- A gyermekkönyvtár állományát a felnőtt részlegbe költöztettük, így további egy helyiség bérelhetőségét 
tudtuk biztosítani, ez péntekenként „klubszoba”-ként üzemel. 

- A művészek és előadók örömére a színpadi függönyöket lecseréltük és egy új szerkezeti elemekkel 
szerelt XXI. századi technikát valósítottunk meg. 

- Az idei évben szeretnénk a színházterem fény-és hangtechnikai berendezéseit korszerűsíteni és a 
kamaraterem padlózatának, parkettájának újítását elvégezni. 

1.4. Gazdálkodás 
Pénzügyi forrásaink között kiemelt jelentőségűek a költségvetési támogatások, állami hozzájárulások és a saját 
bevételek. Gazdálkodásuk alapdokumentuma a költségvetés. Tevékenységüket nem haszonszerzési céllal, 
hanem ellátási kötelezettséggel végezzük. Vagyonuk rendeltetése a közérdek szolgálata. A vezetőre széles körű 
felelősség hárul a gazdálkodással kapcsolatban 
1.4. 1. Költségvetés  

- Gazdasági lehetőségeinket alapvetően az éves költségvetés keretei szabják meg, 
- A költségérzékeny- és hatékony gazdálkodással azonban az önkormányzat által biztosított forrásból az 

intézmény biztonsággal működtethető.  



-  Az előirányzatok teljesítéséhez, a költségvetés végrehajtásához szükséges a tárgyi és személyi 
feltételek megfelelő szintű biztosítása.  

1.4. 2. Forrásbővítés  
A kiegyensúlyozott, biztonságos intézményi gazdálkodásban nagy szerepe lesz annak, hogy mennyire sikerül a 
bevételek maximalizálása és a kiadások minimalizálása mellett a rendelkezésre álló forrásokat pályázati és / 
vagy egyéb támogatásokkal bővíteni. Gazdasági lehetőségeink, bevételeink növelése érdekében megtettük és 
folyamatosan megtesszük a szükséges és lehetséges lépéseket: szolgáltatási díjainkat ugyan nem emeltük, de új 
kezdeményezésekkel és a pályázati lehetőségek fokozottabb kihasználásával igyekszünk bővíteni bevételeinket 
ebben az évben is. Jelentős bevételi forrásunk lehet a tanfolyamokhoz, képzésekhez, rendezvényekhez helyszín 
biztosítása. A 2020-as évre rendelkezünk szerződésekkel, mely hosszú távúan lefoglalja helységeinket.   
(WalkEnergie, ügyvédi iroda) 
1.4. 2. 1. Pályázatok 
Természetesen a 2020. évben kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket is igyekszünk maximálisan kihasználni. 
Ennek érdekében fokozzuk a pályázatfigyelő tevékenységet, illetve elektronikus regisztrációt készítettünk az 
Nemzeti Kulturális Alaphoz. Ugyanakkor az is igaz, hogy a 2020-as évben is csak olyan pályázati projektben 
gondolkodhatunk, amely nem igényel önerőt.  
1.4. 2. 2. Szponzoráció  
Ebben az évben is nyitottak vagyunk arra, hogy önzetlen támogatókat vonjuk be a kulturális és szórakoztató 
programok megrendezéséhez (Gyermeknap, Kisbéri Napok) 
 
II. Rendszeres feladathoz szükséges kiadások  
1. SZAKMAI FELADATOK  
A Kulturális Központ és Városi Könyvtár éves rendezvényei:  
- Könyvtári programok szervezése   
- Kiállítás szervezés   
- Zenei koncert   
- Színházi előadások (felnőtt és gyermek) 
- Őszi könyvtári napok 
 - Éves rendezvényterv szerinti nemzeti ünnepek  
- Városnap  
- Hánta Városrész programjai 
Önkéntesség: 
2016. január 1-je után az érettségizőknek szükségük van az érettségi megszerzéséhez 50 óra önkéntes munkát 
végezni, illetve ezt igazoltatni. így a különböző rendezvényeknél mindkét fél számára hasznos tevékenység 
végezhető, melyről a ház szintén jogosult igazolást kiadni 
Diákmunka 

- Kiskastély 
- Művelődési Központ 
- Disznótoros rendezvény, Gyermeknap, Kisbéri Napok rendezvény alkalmával 
- Mini Magyarország Makettpark 

2. 1. Városi Könyvtár 
 2. 1. 1. Általános feladatok  

• a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti- működési szabályzatban, a helyi közművelődési 
rendeletben foglalt fő céljait nyilatkozatban teszi közzé,  

• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,  
• tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,  
• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ- cserében,  
• gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,  
• közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, őriz 

meg. 



     2.1. 3. Konkrét feladatok  
Foglalkoztatottak feladatköre 

könyvtárszakmai munkakör feladatkör 

könyvtárvezető  

- a technikai alkalmazottak 
munkájának közvetlen irányítása, 
felügyelete,  

- a városi könyvtári tevékenység 
tervezése, szervezése, irányítása, 
végzése; könyvtári programok 
tervezése, szervezése, irányítása 
és felügyelete, 

- részvétel a közösségi- és 
közművelődési tevékenység 
tervezésében, szervezésében 

- könyvtári minőségfejlesztési 
folyamat tervezése- szervezése és 
irányítása  

- könyvtárszakmai kapcsolattartás 

könyvtáros 

- részvétel a könyvtári tevékenység 
tervezésében, szervezésében, 
ezen feladatok végzése,  

-  részvétel a közösségi- és 
közművelődési tevékenység 
tervezésében, szervezésében,    

-  kapcsolattartás a partner 
gyermekintézményekkel  

- könyvtári játék szervezése, 
vezetése, (Baba-Mama Klub) 

- a Nyugdíjas Klub 
tevékenységének segítése 

- könyvgyűjtő- akció vezetése 
 
2.1.4 Könyvtárszakmai alapfeladatok a 2019. évben  
Kiemelt szakmai feladatok:  
A kötelező könyvtári statisztika elkészítése, a statisztikai adatszolgáltatás teljesítése 
Kiállítás szervezés  
Kiskastély – helytörténeti kiállítás 
Író – Olvasó találkozók   
 
Folyamatos szakmai feladatok: Olvasószolgálat zavartalan működésének biztosítása: beiratkozás, kölcsönzés, 
hosszabbítás, előjegyzés, visszavétel ügyintézése, bevételek kezelése, olvasói terek felügyelete, raktári rend 
biztosítása, raktári kérések teljesítése. 
Könyv- és folyóirat beszerzés. 
A beszerzett dokumentumok formai és tartalmi feltárása. 
Könyvek és folyóiratok retrospektív feldolgozása. 
A feldolgozáshoz kötődően az integrált könyvtári rendszer részadatbázisainak egységesítése, javítása. 
Állományellenőrzés és apasztás. 
Folyamatos kapcsolattartás legfontosabb beszerzési forrásunkkal, a Könyvtárellátóval. 
Az olvasók igényei alapján történő könyv- és folyóirat beszerzés. 
 Elektronikus olvasószolgálat.  
A szak-és kézikönyv bázis folyamatos fejlesztése.  
Könyvtári rendezvények: Könyvtári órák lehetőségének folyamatos biztosítása-és ajánlása 
társintézményeknek. Író- olvasó találkozók szervezése.  
Oktatási tevékenység:  
Internet- és számítógép- használat vezetése az igények alapján.  



Digitális Jólét Pont: A szabad internetezési lehetőség biztosítása, a „Net- rend” szabályainak betartatása, 
szakmai segítségnyújtás az elektronikus ügyintézésben az azt igénylőknek. 
Egyéb tevékenységek:  

- Archiválási tevékenység folyamatos végzése. (Kisbér – 24 óra és Kisalföld cikkei) 
- Kisbéri Újság számainak gyűjtése, lehetőség szerinti köttetése. 
- „Kisbéri helytörténeti részleg” folyamatos fejlesztése-gondozása. 
- Ünnepkörhöz kötődő gyermekrendezvények, kézműves foglalkozások megtartása. (Baba-Mama Klub 

keretén belül) 
- A könyvtári állomány folyamatos elektronikus feldolgozása.  
- Szakmai kapcsolattartás a József Attila Megyei Könyvtárral 
- Könyvtári játék, könyv- és könyvgyűjtő akció,  
- Könyvtári minőségfejlesztési rendszer fokozatos kiépítése, működtetése. 
- a mozgó könyvtári tevékenység megszűnése utáni feladatok végzése (a kistérségi települések 

könyvállományának kivétele a textlib rendszerünkből) 
 
2.1.5  Statisztikai összehasonlító adatok – 2018-2019 évre vonatkozóan 
 
a.) Aktív használók száma: 264 - 267 
b.) Könyvtárhasználatok száma: 74816 - 75819 alkalom. 
 Ez a szám tartalmazza, az un.távhasználatok (honlapok, Facebook, OPAC, stb.) számát is. 
c.) Kölcsönzés éves szinten: 3858 -3877 dokumentum. 
Helyben használt (de ki nem kölcsönzött) dokumentumok: 9327 - 9431 db. 
d.) Leltárba vett dokumentumok száma: 611 db melynek értéke: 1.511.330 Ft – 2019. évben 489 db – értéke 
981.629 ft. 
h.) Könyvtárközi kérések: 9-8 db 
 
2. Közösségi- Kulturális Központ  
2. 2. 1. Általános feladatok  

• a település lakossága igényeinek megfelelő; a fenntartó elvárásait kielégítő közművelődési 
tevékenységek- és lehetőségek kutatása, tervezése és lebonyolítása; a közösségi- lakossági-, intézményi 
és kulturális- közművelődési szolgáltatások szabad igénybevételének biztosítása,  

• a települési önkormányzat közművelődési rendeletének, kulturális koncepciójának megfelelő program- 
és szolgáltatás-szerkezet kialakítása, s annak a változó igényeknek megfelelő folyamatos működtetése,  

• a lakossági igényeknek és a fizetőképes keresletnek megfelelő kulturális és közhasznú szolgáltatások; 
programok és képzések szervezése, működtetése, 

• a település önkormányzatával, intézményeivel és civil szervezeteivel való folyamatos együttműködés; a 
kultúra és közművelődés területén való építő, koordináló szerep, 

• a közösségi-, kulturális-, társadalmi- és politikai rendezvényeknek helyet adni;  
• szervezni és lebonyolítani az állami-, nemzeti-, társadalmi- és helyi ünnepségeket,  
• tevékenységével az egyetemes kultúra értékeinek gondozása, kultúra- és művészetközvetítő szerep 

ellátása,  
• a település hagyományainak feltárása, őrzése, hagyományok teremtése,  
• közösségfejlesztő funkciója keretében segíti a helyi civil társadalom fejlődését, fejlesztését, 

önigazgatását;a helyi civil közösségeknek helyet biztosít, szakmai tanácsadást, támogatást nyújt, 
elősegíteni a helyi nyilvánosság: a demokratikus döntéshozatal és társadalmi kontroll kialakulását, 
folyamatos működését. 

• elősegíteni és ápolni a helyi amatőr művészeti alkotókedv kialakulását, a csoportok és egyének 
kreativitását; fenntartja- és menedzseli a helyi amatőr művészeti csoportokat.  

előmozdítani a mindennapi élet kultúrájának fejlődését. 
2. 2. 3. Konkrét feladatok  

• a kiemelt szakmai programok megvalósítása,  
• folyamatos a Kisbéri Hírlevél működtetése 



• Kisbéri Újság szerkesztésének és rendszeres megjelenésének biztosítása, 
• az állami-és nemzeti ünnepségek megszervezése  
• pályázatfigyelés- és pályázati projectek elindítása, sikeres pályázat esetén eredményes lebonyolítás,   
• a város Képviselő-testülete által elfogadott 2018. évi rendezvénytervben foglalt közösségi 

nagyrendezvények, szórakoztató programok megvalósítása,  
• az intézmény honlapjának és facebook profiljának működtetése 
• a helyi civil szervezetek közösségi- kulturális programjainak támogatása,            
• a partneri igények szerinti körben és mértékben kulturális közfoglalkoztatás koordináció 
• az amatőr művészeti csoportok menedzselése,  
• kiállítások szervezése  

 
 
2. 3. Lapkiadás  
Kisbéri Újság – tervezett 2 havi megjelenés 
2. 4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
Az intézményi bevételek legjelentősebb forráslehetősége a nem lakóingatlanok tartós és / vagy alkalmi 
bérbeadása; hasznosítása.   
Alkalmi bérbeadással kapcsolatos elveink: 
 - minden haszonszerző (üzleti) tevékenység bérleti díjköteles, 
 - minden helyi civil szervezet, helyi önkormányzati intézmény díjkedvezményt élvez,  
- a kamaratermet direkt árusításra, vásárra nem; kizárólag ülő közönségnek szervezett előadásra adjuk bérbe, 
 - szabadtéri nagyrendezvénynél az általunk kifejezetten meghívott kézművesek, népi- iparművészeti cikket 
árusítók díjmentességet élveznek; egyéb árusok, mutatványosok az önkormányzati rendeletben foglalt 
területfoglalási díjat kötelesek meg- fizetni,   

2.5  Statisztikai összehasonlító adatok- 2018-2019 

Rendezvények összlátogatói létszám: 22411 fő – 27780 fő 
Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma: 171 – 154 fő 
Klubbok, körök, szakkörök résztvevőinek száma: 189 – 202 fő 
Kiállítások, műsorok, rendezvények résztvevőinek száma: 15130-16600 fő 
 
3. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI 
Információs tevékenység  
A hagyományos formák (újság, szórólap, plakát, meghívó és műsorfüzet, személyes információ-szolgáltatás) 
mellett keresnünk kell az új lehetőségeket, modern és hatékony információs formákat, csatornákat.  
Folyamatossá tettük a havi programplakát készítését a tavalyi évben, melyet idén is folytatunk. Az intézmény 
facebook-on történő megjelenése biztosított, heti szinten kb 1500 érdeklődővel állunk közvetlen kapcsolatban. 
A programok, események, felhívások hirdetése ezen a felületen is folyamatos, megosztás, meghívás útján, 
valamint a Kisbéri Hírlevélben.  A Hírlevél hetente 380 e-mail címre kerül kiküldésre. 
 
Kiállítás rendezése  
2018-ban 4, 2019-ben 6 kiállításunk volt. Az év folyamán 5-6 saját kiállítást tervezünk, de természetesen 
nyitottak vagyunk több lehetőség fogadására is. 
Állandó időszaki kiállításaink a Helytörténeti Múzeum (Kiskastély) és a Mini-Magyarország Makettpark 
A Kiskastély 2018. évi látogatói száma: 1800 Fő, tárlatvezetés 34 alkalommal történt, bevétel: 58100 Ft 
Makettpark látogatói létszám: 2018: 12654 fő (5900 felnőtt, 3094 gyerek, 3660 nyugdíjas) – 2019: 12069 fő ( 
5934 felnőtt, 3227 gyerek, 2908 nyugdíjas ) 
Művelődő közösségek tevékenysége 
saját közösségek: Baba-Mama Klub, Szép az Élet Nyugdíjas Klub,WAMK Mazsorett Csoport, Csipke 
Szakkör,Sakk szakkör, Pro Cantata Kamarakórus, Képzőművészeti szakkör, Fazekas szakkör, Színjátszó kör.  
Partner közösségek:Thai Chi,Jóga,Aerobik,Senior Tánc,Kis Langallik Néptáncegyüttes, Nagy Langallik 
Néptáncegyüttes, Cseresznyék színtársulat 
Rendezvények szervezése  



A rendezvényszervező munkánkban az idei évben is folytatjuk azt a tavaly bevált gyakorlatunkat, hogy 
igyekszünk súlypontozni a rendezvényeket, azokat konkrét személyi felelősségi körben tervezzük, szervezzük 
és bonyolítjuk le.  
Kiegészítő jellegű szolgáltatások  
A civil szervezetek hatékony működésének elősegítése érdekében folyamatosan biztosítjuk a nyomdai, irodai- 
és számítástechnikai segítséget. 
Származtatott alapszolgáltatások 
 - telekommunikációs szolgáltatások keretében számítógép-használatot, az internethasználat lehetőségeit,  
- terembérleti lehetőséget biztosítunk árubemutatókhoz, vásárokhoz 
Skrihár József Művelődési ház-Hánta 2019.évi kihasználtsága:   
 
-Horgász Egyesület gyülései 
- Csuda Csapat Hántáért Egyesület gyűlései  
-"Asszonytorna" 
-Kisbéri Mazsorett Csoport –esetenkénti - hétvégi felkészülései 
-Langallik néptánccsoport próbái 
-Óvodai testnevelési foglalkozások megtartása a nagyteremben 
-Pedagógusnapi megemlékezés a névadóról 
-Tavaszköszöntő  műsor-előtte felkészülés  
-Gyereknap  
-Falunap 
-Idősek napja 
-Adventi vásár-hétvégi gyertyagyújtások-teázás 
-kézműves foglalkozások 
-Karácsonyiműsor(Falukarácsony) 
-Családirendezvén(esküvő+lakodalom) 
-Év végi retró-party  
-NOISE együttes próbái 
-Tökös- buli tökfaragás 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Művelődési Központ és Városi Könyvtár az alapításakor megfogalmazott feladatok és célok szerint igyekszik 
betölteni szerepét a város kulturális életében. Természetesen, ahogy az eddigi, úgy a jövőbeni sikerekhez is 
elengedhetetlenül szükséges a Képviselő- testület bizalma, támogatása; a civil szervezetek és a társintézmények 
együttműködése; saját csoportjaink munkája.  
Abban a reményben, hogy erre a támogató együttműködésre a jövőben is biztosan építhetünk, tisztelettel kérjük 
a tisztelt Képviselő-testülettől 2020. évi munkatervünk megvitatás utáni elfogadását.  
 

Tisztelettel:  
Takács József 

igazgató 
 

RENDEZVÉNYNAPTÁR 
Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

2020. 

Hónap/nap Rendezvény Rendező Helyszín Időpont 

Január 

január 18. Disznótoros lakoma WAMK Bánki Donát SZKI 18-03.00 



január 22. A magyar kultúra napja WAMK 
Táncsics gimnazisták 

és Cseresznyék társulat 
műsora 

10-18 

 

Február 

február 1. Színházi előadás WAMK színházterem 18-20 

február 8. Óvodai bál Gyöngyszem 
óvoda kamaraterem 20-24 

február 15. Kultúrházak éjjel-nappal WAMK kamaraterem 10-15 

február 15. L!ART POUR L’ART 
műsora WAMK színházterem 18 

február 17. Filharmónia  Filharmónia 
Hungary Kft színházterem 11 

 
Március 

március 7. színházi előadás WAMK színházterem 18 

március 8. nőnapi műsor WAMK színházterem 16 

március 15. 
Nemzeti ünnep - 

koszorúzás – Petőfi S. 
Ált. Isk. műsora 

WAMK WAMK színházterme, 
Kisbér Petőfi szobor 17-20 

március 26. ZORÁN koncert WAMK színházterem 18 

 
Április 

április 11. Dumaszínház WAMK színházterem  

április  Hántai tojásgurítás WAMK Hánta- Tuskós domb  

április  Makett park és 
Kiskastély nyitás WAMK Park tó, angolkert FOLY.őszig 

április 25. ROCKkoncert WAMK Lovarda  
Május 

május 9. színház WAMK WAMK színházterem 18-20 

május 10. Giro d Italia kerékpáros 
verseny Önkormányzat Kisbér  

május 24. Hántai gyermeknap WAMK Hánta  

május 23. Városi gyermeknap WAMK Lovarda tér  

 
Június 



június 6. Trianoni megemlékezés WAMK WAMK  

 
Július 

július  Hántai falunap WAMK   

július 24-26. KISBÉRI NAPOK WAMK Lovarda tér   
 

Augusztus 

augusztus LOVASFESZTIVÁL Jámbor Vilmos   
augusztus 

20. 
Szent István napi 

ünnepség WAMK Kiskastély  

 
Szeptember 

szeptember  koncert WAMK Lovarda-tér  
szeptember Terményáldás  Kiskastély  

 
Október 

október 4-5-
6? 

Aradi vértanúk 
emléknapja WAMK WAMK  

október FALKA- 
VADÁSZAT Önkormányzat Lovarda-tér - Hánta  

október 15. Makett park zárás WAMK Park-tó 17.00 

október 31. Kiskastély zárás WAMK Angol kert 17.00 

október 23. Megemlékezés a 
forradalom hőseiről WAMK WAMK, Pilbauer köz  

október IDŐSEK NAPJA WAMK Kisbér, Hánta  

október  színház WAMK   

 
November 

november  
Forradalom és 
szabadságharc 

leverésének emléknapja 
WAMK ’56-os kopjafa  

november  színház WAMK színházterem  



 
December 

november 
28. adventi gyertyagyújtás Önkormányzat 

Nagyboldogasszony 
Római Kat. Templom 

melletti tér 
17.00 

december 5. adventi gyertyagyújtás Önkormányzat 
Nagyboldogasszony 

Római Kat. Templom 
melletti tér 

17.00 

december 
12. adventi gyertyagyújtás Önkormányzat 

Nagyboldogasszony 
Kat. Templom melletti 

tér 
17.00 

december VÁROSI 
KARÁCSONY WAMK WAMK színházterme  

december 
19. adventi gyertyagyújtás Önkormányzat 

Nagyboldogasszony 
Római Kat. Templom 

melletti tér 
17.00 

  
 
 
 

4. számú melléklet. 
 
 
Tájékoztatás 
Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 
 
Tárgy: önkormányzati lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályozás 
 
A 2020. február 14-i képviselő-testületi ülésen kérésként hangzott el, hogy kerüljenek felülvizsgálatra a megkötött lakásbérleti 
szerződések és a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról szóló 7/2013. (IV.11.) számú önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet). 
Kisbér Város Önkormányzatának képviselő testülete a 7/2013. (IV.11.) számú önkormányzati rendeletével rendelkezett a 
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról. Az ingatlanpiaci változásokra tekintettel a rendelet minden évben 
módosításra kerül a lakások bérleti díját illetően, egyéb módosítás az elmúlt években nem történt. 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 2. számú melléklete előírja az önkormányzat bérleti, illetőleg elidegenítési rendeletének tartalmát, mely szerint az 
önkormányzat rendeletben határozza meg: 
a) a lakás bérbeadásának feltételeit [3. § (1)-(2) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 84. § (1)-(2) bekezdés], 
b) a bérlőtársi szerződés megkötésének, továbbá a lakásban maradó társbérlő részére a megüresedett társbérleti lakrész 
bérbeadásának feltételeit [4. § (3) bekezdés, 5. § (3) bekezdés], 
c) a felek megállapodásának tartalmát a bérbeadó jogai és kötelezettségei vonatkozásában [19. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (2) 
bekezdés, 15. §, 17. § (2) bekezdés, 18. § (1) bekezdés], 
d) a lakáshasználati díj emelésének mértékét és feltételeit [20. § (3) bekezdés], 
e) a bérlő által a lakásba befogadható személyek körét és a befogadás feltételeit [21. § (6) bekezdés], 
f) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a másik lakás bérbeadására, illetőleg a pénzbeli térítés 
mértékére és megfizetésére vonatkozó szabályokat [23. § (3) bekezdés], 
g) a cserelakás felajánlása helyett - megállapodás alapján - fizethető pénzbeli térítés mértékét és feltételeit [27. § (2) bekezdés], 
h) az elhelyezési kötelezettség vállalásának feltételeit, ideértve az elhelyezésre jogosultak személyi körének és jövedelmi, 
vagyoni helyzetének szabályozását is [31. § (2) bekezdés], 
i) a lakás egy részének albérletbe adásához való hozzájárulás feltételeit [33. § (3) bekezdés], 
j) a lakbérnek a bérbeadás jellege - szociális, költségelvű vagy piaci alapú bérlet - szerint differenciált mértékét [13.§ (1)-(2) 
bekezdések, 34. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdések, továbbá a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok tekintetében a 86. §], 
k) a lakbértámogatás mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait [34. § (3) és (6) bekezdések], 
l) a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatás díját, ha azt a bérbeadónak nem másik jogszabály alapján kell megállapítania 
[35. § (2) bekezdés; 9l/A. § 18. pont], 
m) a lakásokra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával, a helyiség bérbeadásának és a bérbeadói hozzájárulásnak a 
feltételeit [36. § (2) bekezdés], 



n) a helyiség bérleti jogának cseréjéhez, illetőleg átruházásához történő bérbeadói hozzájárulás feltételeit [42. §], 
o) a törvény alapján elővásárlási joggal érintett lakások vételárának mértékét és megfizetésének feltételeit [54. § (1)-(2) 
bekezdések, figyelemmel a 49. § és az 52-53. §-ok rendelkezéseire is], valamint a törvény alapján elővásárlási joggal nem 
érintett lakások eladásának feltételeit [54. § (3) bekezdés], 
p) a törvény alapján elővásárlási joggal érintett helyiségek vételárának mértékét és megfizetésének módját, feltételeit [58. § (1)-
(2) bekezdés], valamint a törvény alapján elővásárlási joggal nem érintett helyiségek eladásának feltételeit [58. § (3) 
bekezdés], 
q) a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályait [62/B. § (2) bekezdés, továbbá a 
fővárosi önkormányzat tekintetében a 63. § (3) bekezdés], 
r) a szociális intézményből elbocsátott személy részére a másik lakás bérbeadásának feltételeit [68. § (2) bekezdés], 
s) az önkormányzat költségvetési szervének (vállalatának) saját feladataihoz biztosított önkormányzati helyiség és lakás 
bérbeadására történő felhatalmazást, illetőleg a bérbeadás feltételeit [80. § (1)-(2) bekezdések]. 
 
Alakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról szóló 7/2013. (IV.11.) számú önkormányzati rendelet megfelel a 
fenti felsorolásnak, azonban a gyakorlatunk eltér az abban foglaltaktól. 
 
A Rendelet 2. § - 4. §-a szerint: 
2. § (1) Kisbér Város Önkormányzata tulajdonát képező lakások bérlőinek kijelölésére és velük lakásbérleti szerződés 
megkötésére elsősorban az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében kerülhet sor. 
(2) E körben önkormányzati feladat különösen: 
a) a város intézményeinek működtetéséhez szükséges, illetve az önkormányzat alkalmazásában álló szakemberek letelepítése, 
b) a város gazdasági életében vagy a közellátásban fontos szerepet játszó személyek elhelyezésének megoldása, 
c) a város életében fontos állami szervek helyi szervezetei vezetőinek, szakembereinek elhelyezése, ha ezt másképpen megoldani 
nem tudják, 
d) szociális helyzetük alapján arra rászoruló családok elhelyezésének megoldása, 
e) jogszabályban meghatározott elhelyezési kötelezettség teljesítése. 
(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyek részére piaci elv alapján ad lakásokat bérbe, amelyek bérleti díjából 
nyereség is származik. 
(4) A lakások kiutalása a kérelmek beérkezési sorrendjében történik. A piaci alapon bérbe adott lakás bérlője az lehet, aki a 
piaci lakbér megfizetését vállalja. Több bérlő jelölt közül a bérbeadó azt a személyt fogadja el bérlőnek, aki a legelőnyösebb 
ajánlatot teszi több havi bérleti díj előzetes megfizetésének vállalásával. 
3. § (1) A bérlakás szociális rászorultság alapján annak a nagykorú igénylőnek adható bérbe, akinek családjában – a vele 
együtt költöző családtagokat is számítva - az 1 főre jutó havi átlagkeresete nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum háromszorosát. 
(2) Bérlakásra jogosult az a személy, aki nem rendelkezik: 
a) beköltözhető lakástulajdonnal, 
b) lakásbérlettel, 
c) építési telekkel, 
d) nyaralóval, hétvégi házzal, vagy 
e) a tulajdonát képező ingatlanát 5 éven belül elidegenítette, de annak forgalmi értéke nem haladta meg az 1 millió Ft-ot. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat együttesen kell figyelembe venni a szociális jellegű bérlakás bérletére való jogosultság 
megállapításánál. 
(4) A szociális bérlakást igénylőket a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. 
(5) A szociális rászorultság alapján történő bérbeadás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. 
(6) A lakásbérleti szerződés megkötésének előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi. 
(7) Szociális bérlakásra határozott idejű bérleti szerződés köthető, amelynek időtartama maximum 4 év. 
4. § (1) Amennyiben a 3. §-ban foglaltakon túlmenően lehetőség van üres önkormányzati lakás bérbeadására, az 
versenytárgyalás, illetve licit útján is bérbe adható. 
 
Fontos lenne elsősorban tisztázni, hogy milyen jogcím alapján jöhet létre a lakásbérleti jogviszony, azaz mely lakások adhatók 
bérbe szociális helyzet és melyek piaci (vagy költségelv) alapon. A Rendelet 2. § - 4. §-okban különbséget tesz a két jogcím 
között, de a lakbér mértékénél már a „bérbeadás valamennyi módjánál egységesen alkalmazandó” lakbérek lettek megállapítva.  
Jelenleg piaci alapú bérlakásoknak nevezhetjük az Angolkert 5. szám alatti lakásokat. A fennmaradó lakások megjelölhetők 
szociális helyzet alapján kiutalt lakásoknak, azonban a Deák F. u. 71. szám alatti és a Széchenyi-terves (Vásártér u., Perczel M. 
u.) lakásokat nehéz egy jogcím alá vonni, úgy, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak mindegyik lakásra. A Széchenyi-
terves lakások a támogatási szerződés szerint szociális elhelyezés alapján történő bérbeadás jogcímén épülhettek meg. Az 
önkormányzat kötelezettségei között szerepel, hogy a szerződés szerinti támogatással létesülő lakásokat legalább 20 évig 
bérlakásként kell üzemeltetni. Kb. 2022. évben lehetőség nyílik arra, hogy ezeket a lakásokat piaci alapon lehessen bérbe adni. 
 
A Rendelet szerint a „lakások kiutalása a kérelmek beérkezési sorrendjében történik”. A kialakult gyakorlat szerint azonban a 
Közös Hivatal nyilvántartást vezet az önkormányzati lakás igénylése iránt benyújtott kérelmekről, melyet 6 hónapig őriz. A 
nyilvántartásba vételről, illetve a fél éves időszakról tájékoztatja a lakásigénylőket. A 6 hónap eltelte után törlésre kerül a 
nyilvántartásból, melyről a kérelmező szintén értesítést kap. Megüresedett lakás esetén a nyilvántartásban szereplő kérelmezők 
kerülnek a szociális bizottság elé a beérkezési sorrend figyelembevétele nélkül. A szociális bizottság az igénylő szociális 
helyzete, lakásigénye és a lakás kialakítása alapján dönti el kit javasol a képviselő testületnek az önkormányzati lakás bérlésére. 



Mivel azonban nincs külön megosztva, hogy melyek a szociális és a piaci alapon bérbe adott lakások így a rendelet 2. § (4) 
bekezdése nem valósul meg, mely szerint „több bérlő jelölt közül a bérbeadó azt a személyt fogadja el bérlőnek, aki a 
legelőnyösebb ajánlatot teszi több havi bérleti díj előzetes megfizetésének vállalásával.” 
 
A Rendelet szerint a szociális helyzet alapján kiutalt lakásoknál a szerződés határozott időre, maximum 4 évre köthetők. Egyéb 
rendelkezés nem szól a szerződések megkötésének időtartamáról, esetleges meghosszabbításáról. A kialakult gyakorlat szerint 
ettől eltérve a lakásbérleti szerződések vagy határozatlan időre vagy 1 évre szólnak. Jelenleg 22 lakás bérleti szerződése van 
határozatlan időre megkötve és 5 olyan lakás van, amely megkötésének időtartama meghaladja a 4 évet. Itt is fontos lenne a 
jogcím meghatározása, valamint annak eldöntése, hogy mi a célja az önkormányzati lakásoknak, több évre, vagy rövidebb időre 
történjen a bérbeadás. 
 
A karbantartás kérdése is felmerült a korábbi képviselő-testületi ülésen. 
 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 10. § (1) – (2) bekezdései értelmében „a bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról;az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról;a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek 
berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. Az épülettel, illetőleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és 
területtel összefüggő - az (1) bekezdésben nem említett - egyéb kötelezettségek teljesítésére a felek megállapodása az irányadó.” 
A 13. § (1) – (2) bekezdései szerint „a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, 
felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó és a bérlő megállapodása az 
irányadó; megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével 
kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. Az (1) bekezdésben említett munkák elvégzése a szociális helyzet alapján bérbe 
adott és az állami lakás esetén a bérlőt terheli, a szerződés megkötésekor azonban a fizetendő lakbér összegét ennek 
figyelembevételével kell megállapítani.” 
 
A Rendelet 6. § - 7. § előírja, hogy „ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a bérlő köteles gondoskodni a lakás 
burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről.Az 
önkormányzati lakás átalakítása, korszerűsítése a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján végezhető. A hozzájárulás 
csak akkor adható meg, ha a bérlő körülményei és a lakás állapota ezt indokolttá teszi.” 
 
A lakásbérleti szerződésekben pedig a következő pontok szerepelnek: 
„10) Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt az ingatlant, valamint a felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, az 
ingatlan belsejét, felszerelési tárgyait rendesen és rendszeresen karbantartani, a szokásos és a rendeltetésszerű használattal 
felmerülő javítási és kisebb felújítási munkákat saját költségen elvégezni. 
13) Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt az ingatlan állagát minden tekintetben óvni, az értékekre vigyázni, a vagyonvédelmet 
maximálisan biztosítani. Bérlő az ingatlanon átalakítási munkálatokat, illetve felújítási – nyílászárók cseréje - és korszerűsítési 
munkálatokat csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet saját költségén, ami bérleti díjba nem számítható 
be.” 
 
Fentiek alapján a jelenlegi szabályozásunk szerint a bérlő köteles gondoskodni a lakás karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, 
cseréjéről saját költségén, ami a bérleti díjba nem számítható be. Szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás 
esetén a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, azok pótlásával, 
cseréjével kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik, de a bérleti díjat ennek figyelembevételével kell megállapítani. Ez a szociális 
alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás vonatkozásában kógens szabály.  
 
Karbantartás alatt a kármegelőzés, kárelhárítás érdekében végzett, az eredeti állag visszaállítását szolgáló munkát, míg felújítás 
alatt a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóság, valamint az üzembiztonság megtartása érdekében végzett 
(jókarbantartási) tevékenységet lehet érteni. Tehát karbantartás és felújítás alatt az állagmegóváshoz és a rendeltetésszerű 
használhatóság biztosításához szükséges, kisebb kiadással járó megelőző és javítási munkák elvégzését kell érteni. 
Az ajtók, ablakok és a lakásberendezések pótlása, cseréje nem szorul különösebb magyarázatra. Pótlás alatt valamely másik, 
azonos rendeltetésű, általában korszerűbb berendezés, ajtó ablak stb. beépítését, míg csere alatt az elromlott, nem javítható 
ajtók, ablakok, burkolatok és lakásberendezések azonos használati értékűre történő kicserélését kell érteni. Ezen kiadásokat 
azért telepíti a Lakás tv. a bérbeadóra, mert nagyobb költséggel járnak. 
 
Alapvetően a bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, és az épület központi berendezéseinek állandó 
üzemképes állapotáról. Ha azonban az épületben vagy az épület központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együtt lakó 
személyek jogellenes magatartása miatt keletkezett kár, ezért a bérlő felelős. Ilyen esetben a bérbeadó a bérlőtől a hiba 
kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti. Ha az épület felújítása, illetve a vezetékrendszer meghibásodása miatt a lakáson 
belül valamely munkavégzés válik szükségessé, erről a bérbeadó köteles gondoskodni. Értelemszerűen a költségek viselésére is 
ő köteles, bár ezt a törvény kifejezetten nem mondja ki. 
 
Más szabályok vonatkoznak tehát a szociális és a piaci alapon bérbe adott lakásokra, mind a bérbeadás feltételei, mind a 
karbantartás, mind a megszüntetés tekintetében, ezért is lenne fontos különbséget tenni a jogcímek között. 
 
Dr. Dörnyei Vendeljegyző. 



 
 

5. számú melléklet. 
 
 
Tájékoztatás a Komárom-Esztergom-Megye Területrendezési tervéről és a szakmai egyeztetésről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tervről a következő összefoglaló tájékoztatást adom. 
 
 A terv előkészítési szakasza 
KEM Önkormányzata 2018 tavaszán elindította a 2009. év óta hatályos terv módosítását. Teljes 
felülvizsgálattal kezdődött a tervezési folyamat. Az OTrT módosításával bizonyos országos területi elemeket a 
megyei terv tartalmazza. 
 
 A terv ismertetése – a szükséges néhány érdemi tervlap mellékelve 
(szóban és lehetőség szerint a tervállomány Kisbért érintő bemutatásával projektor segítségével) 
 
 A terv tartalma 
Megfelel az OTrTelőírásainak és ami a leglényegesebb, kifejezetten a megyei igényeket foglalja össze. (Ezzel 
kapcsolatban az alábbi szakmai véleményt ajánlom.) A következő – végső – tervfázisban az önkormányzatok 
véleményét várja a megbízó. 
 
 A terv szakmai véleményezése 
Január 16-án az alábbi véleményt adtam. 
 

1. Általában 
Magam mindig megelégedéssel nyugtázom, ha olyan tervről mondhatok véleményt, aminek a közvetlen 
felelősségi környezetemben nagy az aktualitása. Mit is jelent ez? A Kisbéri Kistérség szinte valamennyi 
településének rendezési terve „ősréginek” mondható. A jóváhagyásuk ideje 2000-2004-es évek közé datálható. 
Némelyikhez egyáltalán nem „nyúltak hozzá”. Kisbér kivétel. Jelen pillanatban Ászárt is beleértve folyamatban 
van teljes felülvizsgálatuk. A többi településen, ha volt is módosítás, mára már az is elvesztette aktualitását. 
Mondhatni gátja az illető község fejlődésének, szinte „gúzsba köti”, nem ad mozgásteret az önkormányzat 
számára. 
Ez az a helyzet, amikor örül a szakember, mert az előkészítések előtt álló felülvizsgálatoknak friss, időszerű 
alapot jelent. És teszi ezt úgy a KEM Trt, hogy már tartalmaz bizonyos helyi „kívánságokat” is. Vagyis jó 
alapot jelenthet a helyi eszközöknek. 
 

2. Részletesen 
Az alábbiak megfogalmazásában segítségemre voltak – kérésemre – a Talent-Plan Kft munkatársai: jelesül 
Németh Gyula és Tóth Csaba tervezők. 
 
Minden településen a hatályos tervekhez képest jóval nagyobb kiterjedésű erdőterületeket tartalmaz a megyei 
terv. Azokat a területeket, amelyek a hatályos terv, vagy a valós állapot szerint nem erdők, erdőtelepítésre 
javasolt területek övezetének a 3.3 melléklet (világoszöld). 
Ismereteink szerint a kormány döntése értelmében – részben a megnövekedett forgalom, de inkább a 
Komáromban épülő (magyar-szlovák) új közúti híd miatt – a Székesfehérvár-Komárom útvonalat, vagyis 
Kisbérig a 81 sz. főút, Kisbértől a 13 sz. főút 2x2 sávos út lesz. Ezt a megyei terv nem jelöli! 
A tervezett nyugati-déli elkerülő a Hántára vezető útnál véget ér. (?) 
A 8218 számú állami út (Széchenyi utca) főúttá minősítése a déli elkerülő út helyett a város központjába vezeti 
a forgalmat. (?) - 1. melléklet 3. pont 
Örömmel állapítható meg, hogy a települések között térségi kapcsolatot biztosító utak szerepelnek. Ez 
leginkább Hánta vonatkozásában érinti a várost: a településrész központjából Bakonyszombathely, Aka és 
Vérteskethely irányába, továbbá a bekötőút 1. harmadából – keresztezve a 8218 sz. főutat – Ászáron át a 



kerékteleki Neszkenyepuszta felé. Mennyi a realitása, vagyis mikorra tehető a megvalósításuk, illetve milyen az 
ütemezésük? 
Sajnálatos, hogy a látnivalók, a turizmus útvonalainak célterületei közül kimaradt (?) Kincsem, vagyis a 
tradicionális lótenyésztés létesítményei, és rendezvényei a 3.12. melléklet szerint! 
 

3. Összefoglalás 
Javasolható, hogy a megye határát átszelő szerkezeti elemek (út, vasút, stb.) – átvéve az OTrT, illetve a 
szomszédos megyék terveinek elemeit – megjelenjenek a megye határán túl a terv adott mellékleteiben. 
A teljes terv áttekintését követően csak dicsérhető az az erőfeszítés és tervezői munka, amik a megbízói 
igények figyelembevételével megmutatkoznak a megyei terv dokumentumaiban. 
 
Kisbér 2020. február 28. 
 
 
Babos István 
Városi főépítész 
 
 

6. számú melléklet. 
 
 

 
Tájékoztatás a városi főépítész tapasztalatairól 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Bevezető 
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Foepr) 8. § b) pontja rendeli, hogy az 
önkormányzati főépítész „tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a 
képviselő-testület (közgyűlés) részére”. 
Kisbér Város Önkormányzatával – jó féléves előkészítés után – 2019. január 1. napjával érvénybe lépő 
szerződést kötöttünk a főépítész tevékenység ellátására. 
Az előkészítés több éves ismertségre, a kistérség és a város korábbi ismereteire is szükséges identitás-tudatomra 
épült. 
 
 Általános tapasztalatok 
Elsőként bizonyos részletesebb helyismeretek megszerzésére volt szükség. Ehhez elsősorban Nyuli Edittől, de 
szerencsémre a hivatal munkatársaitól is maximális segítséget kaptam. Mindenképpen át kellett tekintenem a 
rendelkezésre álló, a korábbi időszakban jóváhagyott helyi szabályokat. Nemcsak a szorosan vett rendezési 
tervi eszközökre kell itt utalnom, hanem valamennyi olyan rendeletre, ami a tevékenységgel szorosan 
összefügg: elsőként a településkép, továbbá a közterületi, vagyonkezelési és beruházási intézkedéseket 
tartalmazó helyi szabályok megismerése szükséges. 
Nagyjából ez évben érkezett el az idő, hogy ezeket áttekintve eldönthessük mennyiben szükséges ezek 
felülvizsgálata. Bizonyos szerencsémre, mondhatom ezt, a településrendezési eszközök módosítására, teljes 
felülvizsgálatára már érvényes szerződés szerint megkezdődött az eljárás. 
A város megismerésére kézenfekvő folyamatként a konkrét építésügyek helyszíni szemléi voltak segítségemre. 
 
 Településrendezés eszközei 
A többszöri módosítást követően is megállapítható, hogy alapvető átdolgozás szükséges. A valódi település-
fejlesztési koncepció elkészítése és a közösségi tervezés alapján történő megfogalmazása régóta váratott 
magára. Ennek megszervezésében tehettem egyelőre a legtöbbet. A HÉSZ szövegezése már nem szolgálja a 
város fejlesztési igényeit, szövegezésében és tartalmi szabályozási elemeit illetően is korszerűbb szükséges. 
 
 Településkép-védelem 
A TAK elkészült a jogszabály szerinti határidőben. A ráépülő Tkr (településkép-védelmi rendelet) már 2 éve 
hatályos. Mivel a város lakossága, az itt élő, vállalkozni szándékozók, tervezők körében nem vált ismertté, 



különösen a benne megfogalmazott szándékok és az eljárások hiányos ismerete okoz konfliktust, mindenképp 
szükséges ezek ismertetése. Ez megtörténik március hó folyamán. Hogy miért nem előbb? Tehetik fel a kérdést. 
Mert szakmai tapasztalataimat mostanra látom érettnek az első összegzésre alkalmasnak. 
A felülvizsgálathoz mind a TAK, majd a Tkr módosítási eljárása indokoltnak látszik. 
 
 Összegzés 
A főépítész feladata a szakmai ismereteinek tárházával segítséget nyújtani a városban tervezett építési 
tevékenységek lebonyolításához. Mind a lakossági, vállalkozói igények szolgálata, mind a tervezőkkel való 
szakmai kapcsolattartás lényeges. De hangsúlyoznom kell ez a segítség csak akkor hathatós és éri el a célját, ha 
időben történik, az építési szándékok előzetes megismerésével. Ehhez valamennyi résztvevő előzetes 
kommunikációja szükséges, valamint ennek a párbeszédnek az igényével kell rendelkeznie az építkezni 
szándékozóknak. És azt el kell fogadniuk, meg kell érteniük, hogy a főépítész nem újabb „hatóság”, hanem 
olyan szakember, aki kifejezetten – a város érdekeinek megismerésével és annak képviseletében – szolgálni 
kívánja a szereplőket, a városban élőket. 
 
Kisbér 2020. február 28. 
 
 
Babos István 
városi főépítésze 
 
 


