
Sok szeretettel köszöntjük a Hírlevél 
Kedves Olvasóit! 

 

  
 



 
 

 

 



 

 
  



 

 

  

 



  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

  

Kisbér Város Önkormányzata 

hasznosításra hirdeti meg 

  

a vagyonkezelésében lévő kisbéri 1598 és 1599/1 hrsz. alatti, összesen 1ha 6720 m2 nagyságú 

területen elterülő, országosan védett műemlék Magyar Királyi Lovarda 

Épületegyüttes Lovarda, Istálló és a mellette álló fel nem újított épületszárnyát.  

  

Lovarda épület részei: lovaspálya (lovaglásra alkalmas, geotextillel kevert homokkal alatta 

gumilapokkal kialakított pálya) 873,35 m2, kiszolgáló helyiségek 119,2 m2, emelet 119,82 

m2, mindösszesen   1.111,75 m2 

Istálló épület részei: 83 m2 és 220 m2 nagyságú múzeum/souvenir helyiség, szociális és 

vizesblokkok (külön női, férfi), lovás szoba, 9 db box, egyéb kiszolgáló helyiségek 

mindösszesen 772,61 m2-en + 141,18 m2 nagyságú tetőtér 

Fel nem újított épületszárny: 1302,43 m2 

Az Istálló épület és a fel nem újított épületszárny között kültéri homokos pálya. 

  

Pályázati és hasznosítási feltételek: 

  

          Bérleti díj évi 100.000,- Ft. vagy ezzel egyenértékű szolgáltatás nyújtása. 
  

          A hasznosítás időtartama: határozatlan 
  

          A hasznosításra vonatkozó konkrét terveket, számításokat várjuk. 
  

          Az épületek a jelenlegi, megtekintett állapotban kerülnek átadásra. 

  

          Használatba vevő együttműködni és tűrni köteles az önkormányzat által végzendő 

állagmegőrzési és egyéb felújítási munkálatok végzését. 
  

          Hasznosítás során kötelezően ellátandó közösségi feladatok: 
a.)      Kisbéri félvér fajta népszerűsítése 
b.)      helyi lovas élet újjáélesztése, helyi lovasokkal kapcsolat ápolása 
c.)      gyermek- és iskolai lovagoltatás, képzés 
d.)      gyógyterápiás lovagoltatás a kórházzal együttműködve 
e.)      városi rendezvényeken való aktív részvétel 
f.)       lovas sportok és lovasturizmus fejlesztése 

  



         Szerződés kötése olyan természetes személlyel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel 

történhet, aki / amely a szerződésben vállalja, hogy 
a.)     a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, 

b.)    az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően 

használja, 

c.)     a hasznosításban – a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek 

vesznek részt. 

  

         A hasznosításra irányuló szerződésben rögzítésre kerül az Önkormányzatot megillető 

kártalanítás nélküli azonnali hatállyal történő rendkívüli felmondási okként az az eset, ha a 

hasznosítás során átengedett nemzeti vagyon hasznosításában - közvetlenül vagy 

közvetetten - résztvevő bármely szervezet a szerződés megkötését követően beállott 

körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 
  

         Abban az esetben, ha önkormányzat vagyonkezelési szerződése bármely okból 

megszűnik, az ingatlanok felett tulajdonosi jogokat gyakorló a hasznosításra vonatkozó 

szerződést rendes felmondás útján – 30 napos felmondási idővel - megszűntetheti. 
  

         Használatba vevő teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik az üzemeltetés, használat 

időtartama alatt az Ingatlanok állapotáért, működésért, karbantartásáért és felújításáért. A 

használatba vevő köteles különösen 
a.)          a használat során felmerülő költségeket (ideértve a közüzemi díjak alapdíj 

feletti részét és a tűzjelző rendszer téves bejelzésére megkezdett katasztrófavédelmi 

vonulás költségét) teljes mértékben viselni; 
b.)          a használat során keletkezett károkat megtéríteni; 
c.)     az Ingatlanokat legalább a birtokba lépés kezdő napján fennálló színvonalon 

fenntartani; 

d.)     minden, általában elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy az Ingatlanokat 

az átvétel napját követően bármilyen károsodástól megóvja; 

e.)     megfelelni valamennyi egészségügyi, építésügyi, munkavédelmi és biztonsági 

jogszabály rendelkezésének; 

f.)     az ingatlan környezetét rendben tartani. 

  

       A hasznosításra irányuló szerződésben kártalanítás nélküli azonnali felmondási okként 

rögzítésre kerül, ha az ingatlanok használata a hasznosítási szerződésben rögzítettektől 

eltérő módon történik. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a használatba vevő a 

szerződésben foglalt feltételeket megszegi és a szerződésszerű állapot helyreállítására 

vonatkozó felszólítást követő 10 napon belül sem tesz eleget a szerződéses 

kötelezettségeinek, valamint, ha 60 napot meghaladó közüzemi díj vagy egyéb a 

hasznosításhoz kapcsolódó tartozása van. Súlyos szerződésszegés esetén a szerződés 

azonnali hatállyal felmondható. 
  



       A hasznosításra irányuló szerződésben rögzítésre kerül, hogy a feleknek joguk van 60 

napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

  

       A hasznosításra irányuló szerződés megszűnése esetén a Használatba vevőnek 5 napon 

belül az ingatlant olyan állapotban kell visszaadnia, amilyen állapotában átvette 

(figyelemmel az ingatlanon időközben elvégzett beruházásokra, Használatba vevőnek fel 

nem róható állapotváltozásra). 5 nap eredménytelen eltelte után Önkormányzat 

Használatba vevőt Használatba vevő veszélyére és költségére kilakoltathatja, az okozott 

károkat Használatba vevő költségére helyreállíttathatja, Használatba vevő ezen 

költségeket viselni köteles. 
  

       Használatba vevőnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, Kisbér 

Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, kezeléséről és 

hasznosításáról szóló 6/2012. (II. 28.) rendeletében, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltakat teljesítenie kell. 
  

Gazdasági társaság esetén a pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hasznosításra beérkezett ajánlatok közül a 

tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. bevonásával a beadási határidőt követő 60 napon belül dönt. 

Önkormányzatunk a beérkezett pályázatok közül az összességében legjobb ajánlatot fogadhatja el. 

Önkormányzatunk fenntartja a jogát, hogy a beérkezett pályázatok alapján nem köt szerződést. 

  

A hasznosításra vonatkozó pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 

  

A benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Titkárság, 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 

  

A benyújtás módja: zárt borítékban, a borítékra írják rá: „Lovarda” 

  

Bővebb információ a 34/352-360 telefonszámon, a 124-es melléken kérhető Előre egyeztett 

időpontban az ingatlanok megtekinthetők. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Kisbéri Járási Hivatal tájékoztatója 

  

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kisbéri Járási Hivatal Kormányablak osztálya 

2020. július 6. napjától 

az alábbi nyitvatartással várja ügyfeleit: 

Hétfő: 8.00-18.00 

Kedd: 8.00-15.00 

Szerda: 8.00-18.00 

Csütörtök: 7.00-15.00 

Péntek: 8.00-13.00 

A módosult ügyfélfogadási idő minden napot érint, kérem, szíveskedjenek a 

nyitvatartásról előre tájékozódni! 

Szíveskedjenek figyelembe venni azt, hogy az ügyfél-ügyintéző találkozások 

további csökkentése érdekében Magyarország Kormánya minden, a magyar 

hatóságok által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a 

veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmány 

érvényességi idejét a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig 

meghosszabbítja. Ez azt jelenti, hogy a 2020. március 11. és 2020. július 3. 

között lejáró okmányok Magyarország területén 2020. december 15-ig 

érvényesek. Az intézkedés vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett 

műszaki érvényességi idejére is, azonban a letelepedési, tartózkodási, 

bevándorlási engedélyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak. 

A várakozási idő elkerülése érdekében ügyfélkapuval rendelkező 

állampolgároknak javasoljuk az elektronikus időpontfoglalást. 

Sorszámhúzással bármelyik napon, ügyfélfogadási időben rendelkezésükre 

állunk. 

  

Bozori Zsuzsanna 

hivatalvezető 

  

  

 

 

 

 

 

 



RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

HIRDETÉSEK – Évközi idő 2020. július 

  

13. Hétfő – Szent Henrik emléknapja 

hivatali szünet 

14. Kedd – Lellisi Szent Kamill emléknapja 

  

15. Szerda – Szent Bonaventura püspök és egyháztanító Emléknapja 

Kisbér: 16:00 – temetés felső temetőben (+ Nemes István) 

16. Csütörtök – Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja 

Kisbér: 18:30 – rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség    

  19:00 – Szentmise, utána Szentségimádás 

17. Péntek – Szent Zoerárd-András és Benedek remeték emléknapja 

Kisbér: 18:30 – rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség 

              19:00 – Szentmise 

18. Szombat – Szent Hedvig királynő Emléknapja 

Csép: 16:15 - előesti Szentmise 

Hánta: 17:30 – rózsafüzér, 17:45-től Szentgyónási lehetőség, 18:00 – Szentmise 

19. Vasárnap - Évközi 16. Vasárnap 

Bakonysárkány: 8:00 – Szentmise, előtte rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig 

Kisbér: 10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig 

Ászár: 11:30 – Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség 

 
        Az új Plébániai Tanácsadó Testület megválasztott tagjait felterjesztettem 

megyéspüspök úrhoz. 

        A kisbéri templom felújítása alatt keddenként délelőtt lesznek egyeztetések, ezért 

plébániai hivatali idő szerdán 9:00-11:00 és csütörtökön 14:00-17:00 között van. 

        Az elmaradt bérmálás ősszel lesz megtartva. Szeptember 12-én, szombaton 15:00-

kor Dr. Veres András győri megyéspüspök tart ünnepi Szentmisét Kisbéren, melynek 

keretében részesíti a bérmálás szentségében az arra készülő fiatalokat és felnőtteket. 

        2020. szeptember 5-én, szombaton 10 órai kezdettel Veres András győri 

megyéspüspök hálaadó szentmisét mutat be a jubiláló házaspárok részvételével a győri 

Nagyboldogasszony-székesegyházban. Szeretettel hívják és várják azokat a Győri 

Egyházmegye területén élő házaspárokat, akik római katolikus templomban történt 

házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 

55., 60., 65.). A Szentmise után Püspök úr szeretettel várja agapéra a jubiláló házaspárokat a 

Püspökvár udvarába. Jelentkezni augusztus 2-ig lehet a lakóhely szerint illetékes 

plébánosnál. (telefonon, e-mailen keresztül is) 

        Bakonysárkány: Szeptembertől megnyílik az iskolában egy új, német nemzetiségi terem, 

ahol kiállítást rendeznek be, melyhez kiállítási eszközöket keresnek. Szívesen fogadnak vallási 

élettel kapcsolatos tárgyakat is. Felajánlásaikkal az iskola igazgatóját lehet keresni. 

        Kisbér: Jövő vasárnapi Szentmisén tárnoki Gaudium Kórus fog közreműködni a zenei 

szolgálatban. 

        Kérjük, hogy a nyári hőség alatt se feledkezzünk meg az illő templomi 

öltözködésről: templomba nem illik bejönni fedetlen vállal. 



        A Szentmisén való részvétel kötelezettsége vasárnap és parancsolt ünnepeken csak 

a betegre nem érvényes. 

        Templomaink továbbra is nyitva vannak napközben. 

        Perselyezés a Szentmise végén, a templom kijáratánál történik a kihelyezett 

perselynél. 

        Keresztelő, Szentgyónás, házasságkötés és Szentmise tartható. 

        Békeköszöntés kézfogása továbbra is elmarad. 

        Figyeljünk a testi és a lelki higiéniára is! 

         Teljes búcsút (bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnökért járó, ideigtartó 
büntetés elengedésre kerül) engedélyeznek a koronavírusban szenvedő betegeknek, 
valamint azoknak, akik gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak 
értük. A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik 
karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki 
vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a 
Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat a további 
lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, 
vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a 
keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve 
Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és 
örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott. A teljes búcsút elnyerhetik azok a 
betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. 
Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják. 
         Tökéletes bánat felindítása: Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs gyónásra 
lehetőség, a súlyos bűnöktől a tökéletes bánat fölindítása is megszabadít. 

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére 

vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. 

Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, 

főleg beteg és idős embertársainkra. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, 

reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, abban 

munkálkodó szolgálatot teljesítő minden emberért és a betegek gyógyulásáért! 

            Imádkozzunk, hogy ez a próbatétel hozzon minden ember, hívő és nemhívő számára 

őszinte megtérést, a segítő szeretetben és az egymás iránti felelősségben megerősödést. Az 

eddigieknél is jobban bízzunk a Győrben vérrel könnyezett Szűzanya pártfogásában és 

védelmező anyai szeretetében! Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi 

pedig még inkább térjünk meg Hozzá! 

Szűz Mária, betegek gyógyítója! Szent József! Szent Mihály főangyal! Szent István és 

Szent László király! Boldog Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János vértanúk! Boldog 

Batthyány-Strattman László! Szent Peregrin! Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent 

Rókus! Szent Rozália! Borromeo Szent Károly! Gonzága Szent Alajos! Szent György! Páduai 

Szent Antal! Szent Corona! Könyörögjetek érettünk! 

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett 

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6) 

  

  

 

 

http://lexikon.katolikus.hu/B/b%C5%B1nb%C3%A1nat%20szents%C3%A9ge.html
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-betegek-szentsege-nem-utolso-kenet-az-elni-akaras-szentsege?fbclid=IwAR0QM9tzb5mf6JnBYUL1aSkmjHtrLJDO7hg6w2z2MRd--t6i2MUZtXB0wIo


dr. Döbrössy Adrienn 

ügyvéd 

  
Ügyfélfogadás a Wass Albert Művelődés Központ és Városi Könyvtárban 

  

Bejelentkezés:06 70 684 14 94 

 

 

 

 

Szente Optika ajánlatai 
  

Július 31-ig 

Hoya egyfókuszú lencsék 30% 
kedvezménnyel! 

Az akcióban a Hoya Hi-Vision LongLife es BlueControl felületkezeléssel 
ellátott egyfókuszú szemüveglencsék vesznek részt. 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Július 15-ig 

Bioflex 3+1 akció 

Minden 4 doboz (azonos modalitású) kontaktlencse [bármely BIOFLEX 
PREMIUM vagy BIOFLEX ACTIVE ONE DAY] megrendelése esetén 1 

dobozzal ingyen adunk. 

  



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Részletekért keresse optikánkat! 

www.szenteoptika.hu 

www.szenteoptika.hu/akciok 

  

  

 

Megjelenik péntekenként. 

Szerkesztette: Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

Híreiket, javaslataikat, véleményüket várjuk a hírlevéllel kapcsolatban 

a kisberhirlevel@gmail.com címre. 
Hírlevelünkre történő feliratkozását a hozzájárulása alapján kezeljük az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.   
A hírlevelükről történő leiratkozási kérelmét megteheti írásban a kisberhirlevel@gmail.com e-mail 

címre küldve, telefonon (+36 34 353 903), vagy személyesen.      

Kisbér, 2020. 07.17. 
 

http://www.szenteoptika.hu/
http://www.szenteoptika.hu/akciok
mailto:kisberhirlevel@gmail.com
mailto:kisberhirlevel@gmail.com

