Beszámoló a 2016. február 12.-i képviselő-testületi ülésről.
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozat képes, s bejelentette egy képviselő
(Dákai József) igazolt távollétét. A testület a módosítások után az alább szereplő napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1. Napirendi pont : Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről.
201/2015.(IX.11.), 236/2015.(X.9.) KVÖKt. határozatok:
A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt Németh József tájékoztatására a hántai volt Posta
épületének (5067 hrsz.) átadásával kapcsolatos eljárásrendről és elrendelte megvizsgálni a Németh József 5071 és 5072 hrsz.
alatti ingatlanán a rendezési terven jelölt útrészlet területére történő ingatlancsere lehetőségét.
A képviselő-testület értékesíteni kívánta a tulajdonában lévő kisbéri 5067 hrsz. alatti (volt hántai Posta épülete) ingatlant.
Utasította a Polgármesteri Hivatalt az adásvétel előkészítésére, és felhatalmazott az adásvétel előkészítéséhez szükséges
eljárások lefolytatására.
Németh József tájékoztatása után megtörtént az ingatlan értékbecslése, valamint
megjelentetésre került az értékesítésre vonatkozó pályázati felhívás. A felhívásra nem
érkezett ajánlat.
249/2015.(X.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatában felhatalmazott a kisbéri 1693 hrsz. alatti ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez
szükséges eljárások lefolytatására és az adásvételi szerződés aláírására.
Az adásvételi szerződés aláírása 2016. február 1.-én megtörtént.
294/2015.(XII.11.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület tudomásul veszi az „Art mozi” pályázat benyújtását és felhatalmazott, hogy a támogatási
összeg függvényeként döntsek a pályázat megvalósításáról, valamint felhatalmazott a szükséges döntések meghozatalára,
továbbá a pályázathoz kapcsolódó szerződések, illetve nyilatkozatok aláírására.
A pályázattól elálltunk, tekintettel arra, hogy az igényelt 14 millió Ft-hoz képest csak
5 millió Ft-os támogatást kaptunk volna.
315/2015.(XII.11.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta, hogy a téli időszakban szükséges hóeltakarítási munkálatok elvégzésére a
mellékelt térkép szerinti megosztásban az Önkormányzat vállalkozási szerződést kössön a MaschinenringKft-vel az
árajánlatában rögzített áron (40.000 Ft+áfa/hó készenléti díj, gépi hótolás (nagy) 7.500Ft+áfa/óra, gépi hótolás (kicsi) 5.500
Ft+áfa/óra, ipari só 30 Ft/kg) míg Hánta település vonatkozásában a feladat ellátásával Nagy Tibort bízta meg. Változatlan
formában fenntartotta Mrázik Géza egyéni vállalkozóval kötött határozatlan időtartamú vállalkozói szerződést, melyben
foglaltak alapján vállalkozó 5000 Ft +áfa/óra díjon látja el a hóeltakarítási feladatot a térképen megjelölt városrészeken.
A képviselő-testület megköszönte a hóeltakarítási feladatellátásban eddig végzett tevékenységét, valamint köszönettel veszi
további felajánlásukat Balom Győzőnek (általános iskola, sportcsarnok parkoló és járdatakarítás), a Batthyánypusztai
Mezőgazdasági Kft.-nek (batthyánypusztai közutak takarítása), Willisits Attilának és Nagy Tibornak (hántai közutak
takarítása), Treier Zoltánnak (Tópart sétány, Deák Ferenc utca, Kisbéri Gyöngyszem Óvoda járda és parkoló takarítása), és
Spirk Sándornak (Spartacus sportpálya környékén járdák takarítása). Felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó vállalkozási
szerződések aláírására.
A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.
1/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatában a 2016. január 22.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek.
2/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a
két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást, köztük A Gyermekekért, a 21.
Századért Alapítványnak nyújtott 100.000 Ft-os támogatás kifizetését.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
4/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a Városigazgatóság munkacsoport 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület döntéséről a munkacsoportot tájékoztattuk.
8/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatában a közterület-használat után fizetendő díjakat és a díjak megállapításánál figyelembe
vett szempontokat állapította meg 2016. február 01. napjától.

A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
10/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület a Xantus János Állatkert Kft-vel a gyepmesteri tevékenység ellátására 2016 évre szerződést
kötött a 2015. évi szerződésben szereplő vállalkozói díj 3 %-kal történő emelésével megegyező nagyságú díj ellenében a
szerződés többi részének változatlanul hagyása mellett és felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására.
A szerződés aláírása megtörtént.
13/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban az Önkormányzat 2016. évi költségvetése elfogadását követően tárgyalja a Rákóczi
Szövetség támogatási kérelmét.
A támogatási kérelem az Önkormányzat költségvetésének elfogadása után kiírásra
kerülő pályázati felhívás elbírálásakor kerül tárgyalásra.
14/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatában az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvényben (a továbbiakban Ebktv.) foglaltaknak megfelelően a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, melynek
eredményeképp Kisbér város Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan formában elfogadta.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
15/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt intézményvezetői pályázat kiírására, 5 éves időtartamra a
Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár vonatkozásában. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázatban
további feladatként szerepeljen a Kisbéri Újság és a Hírlevél szerkesztése. A pályázat részeként becsatolandó iratok között
kerüljön feltüntetésre a motivációs levél benyújtása a pályázó részéről. A pályázat 2016. január 25. napján kerül kiírásra, a
pályázatok benyújtásának határideje 2016. április 1., valamint a beosztás betöltésének időpontja 2016. május 1.
A pályázat kiírása megtörtént.
19/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta elfogadja Szabó Sándor sajtóreferens beszámolóját a megbízása óta végzett
munkájáról és meghosszabbította a megbízási szerződést 1 évvel, a megbízási díj összege bruttó 80.000 Ft. Utasította a
Polgármesteri Hivatalt fenti feltételek mellett a megbízási szerződés kidolgozására, és annak aláírására.
A szerződés megkötésre került.
20/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatában elutasította a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan,
értelmetlen. Az ellenőrizhetetlen bevándorlási hullám növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A bevándorlás, valamint
a betelepítési kvóta következményei veszélyeztetik a magyar kultúrát, mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terhet
jelentenek a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Fentiekre tekintettel kérte Magyarország Kormányát, hogy
minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és védje meg Magyarországot, a magyar
embereket.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
23/2016.(I.22.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület módosította a 315/2015.(XII.11.) KVÖKt. határozatát akként, hogy „A vis maior helyzetben
lévő családok számára maximum 10q / háztartás tűzifa kerülhet kiosztásra.”.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
27/2016.(I.29.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban a 2016. január 29.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek.
31/2016.(I.29.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatában a Kisbéri Spartacus SE helységhasználati kérelmét akként támogatta, hogy a Kisbéri
Spartacus SE vezetője folytasson tárgyalásokat a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Wellness – Fittnesz épület Fittness
épületrészének új üzemeltetőjével, a Vállalkozók SE vezetőjével a használat feltételeiről. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a
Kisbéri Spartacus SE tájékoztatására.
A képviselő-testület döntéséről a Kisbéri Spartacus SE és a Vállalkozók SE vezetőjét
is értesítettük.
34/2016.(I.29.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület elfogadta Kisbér Város Önkormányzatának szociális étkeztetésére készült szakmai
programját az előterjesztésnek megfelelően.
A képviselő-testület határozatáról az illetékes szakhatóságokat tájékoztattuk.

A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta.
A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről :
A polgármester
a/ részt vett Vérteskethelyen, az ottani fűtéskorszerűsítés tanulmányozásán;
b/ több konzultációt folytatott külső pályázatíró cégekkel, a leendő pályázati lehetőségekről;
c/ fogadta őt hivatalában Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, ahol megbeszélték Kisbér jelenlegi helyzetét és jövőbeni
elképzelésit. A kormánymegbízott segítő szándékáról biztosította a polgármestert, s megígérte, hogy a lehetőségeikhez képest
mindenben segíteni fogja Kisbér városát;
d/ bejelentette, hogy aláírásra került az úgynevezett Lidl-i telek adás-vételi szerződése;
e/ részt vett Dorogon, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelem éves beszámolója alkalmából tartott konferencián;
f/ részt vettBékási Imre, „Kisbérről a Donig” című kiállításának megnyitóján, ahol beszédet mondott;
g/ konzultációt folytatott a TUNGSRAM cég képviselőivel, ahol megbeszélték a város közvilágítás korszerűsítésének
lehetőségeit.
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

2. Napirendi pont :Tájékoztató Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről.
Kovács Károlyné pénzügyi vezető tájékoztatta a testületet a 2016 évi költségvetés elkészítésének jelenlegi állásáról, amely
tájékoztatót a testület tudomásul vett, azzal,hogy a 2016 évi költségvetés pontos részleteit egy rendkívüli testületi ülésen fogja
megtárgyalni, miután az intézményektől bekért adatok is beérkeznek.
3. Napirendi pont :Lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása.
A testület egyhangúlag elfogadta aSzociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság és a Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság véleményét,
mely szerint a bérleti díjakon nem kíván változtatni.
4. Napirendi pont :Ingatlan felajánlás.
Vágvölgyi Ádám ajánlotta fel az önkormányzatnak 15 millió forintos irányáron megvételre a Kisbér, DesseőGy. utca 26/b.
szám (1725/5 hrsz.) alatti ingatlanát. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kívánja megvásárolni a felajánlott ingatlant.
5. Napirendi pont :Közvilágítás karbantartás.
Az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. az alábbi közvilágítás karbantartási ajánlattal kereste meg az önkormányzatot.
Három közvilágítás karbantartási módot ajánlanak fel és kétféle díjcsomagot. Díjcsomagonként és karbantartási módonként a
hibajavítási idő váltakozik 48 óra és meghatározott számú hibaszám elérése között. Ajánlatuk tájékoztató jellegű, konkrét
érdeklődés esetén végleges ajánlatot adnak.
FÉNYÁRAM EXTRA
alapdíj
hibajavítási díj
Ft./db/év
Ft./db/év
1.898,7.396,csoportos csere
805,5.985,körutas javítás
1.236,7.416,egyedi hibajavítás

FÉNYÁRAM ALL-IN
szolgáltatási díj
Ft./db/év
csoportos csere
2.157,körutas javítás
2.302,egyedi hibajavítás
3.090,nettó díjak
(Fényáram Standard hibajavítási díjat csak a ténylegesen meghibásodott és javított fényforrás után számláznak.)
összesen
Ft./db/év
9.294,6.790,8.652,-

Jelenleg a Keszmann & Bodnár Kft. végzi a javításokat a Polgármesteri Hivatal által küldött bejelentések alapján, 14 napon
belül, 4.500,- Ft.+áfa/db díjon. Munkájukkal ez idáig meg volt elégedve a hivatal.
Közvilágítás karbantartást csak E.on által minősített vállalkozás végezhet. Megyénkben – információink szerint – kettő ilyen
vállalkozás van, egyik a Keszmann & Bodnár Kft.
A testület egyhangúlag elfogadta a GMJ bizottság javaslatát, mely szerint a közvilágítás karbantartását változatlan feltételekkel
továbbra is a Keszmann & Bodnár Kft-vel láttatja el.

6. Napirendi pont :Bánki Donát Szakképző Iskola Tanműhely és Varroda kazánkarbantartás.
Mint az ismert, az iskolát a Tatabányai Szakképzési Centrum vette át vagyonkezelésbe önkormányzatunktól 2015. július 01-vel,
azonban az erre vonatkozó szerződés a mai napig nem került aláírásra. A szerződés alapján Milus Lajos, az intézmény

igazgatója, a tanműhelyének és varrodájának kazán felújítására, karbantartására ajánlatot kért be Ganzler Gábortól. A bekért
ajánlatban szereplő összeget a vagyonkezelő Tatabányai Szakképzési Centrumnak kellene kiegyenlítenie, azonban a szerződés
megkötéséig a felújítást és karbantartást nem rendeli meg. A kazán három hőcserélőjéből jelenleg csak egy működik, mellyel
10°C-ra tudják csak a termeket felfűteni. Kérdéses, hogy a kazán meddig tud így működni, felújítása, karbantartása mielőbb
szükséges.
Tekintettel arra, hogy a fűtési szezon még tart és nem szeretné az önkormányzat, ha a kazán teljesen tönkremenne, egyhangúlag
úgy döntött, hogy megrendeli Ganzler Gábortól az ajánlata szerint mindösszesen 132.530,- Ft. + áfa összegért a Tatabányai
SZC. Bánki Donát Szakközépiskola és Szakiskola tanműhelyének és varrodájának fűtésére szolgáló kazán felújítását,
karbantartását akkor, ha a Tatabányai Szakképzési Centrum garanciát vállal arra, hogy az önkormányzatnak a munkálatok díját
megfizeti.

7. Napirendi pont :Sportöltöző átalakítás.
2015 decemberében döntött a testület arról, hogy elbontatja a Spartacus Spotpálya régi, lapos tetős öltözőjét. A helyszíni
egyeztetéskor felmerült, hogy a bontás után visszamaradt, a lapos tetős épülethez hozzáépített kb. 6 x 4 m-es öltözőrész
alkalmas lenne a pálya karbantartásához szükséges gépek, eszközök tárolására.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a vállalkozó által adott árajánlatot elfogadja, és megbízza a Balom Bt-t a régi öltöző
szertárrá történő átalakításával 390.500.- forint + Áfa áron.
8. Napirendi pont :Partnerségi kapcsolat fejlesztése a történelmi egyházakkal.
A testületegyhangúlag elfogadta azEgyüttműködési Megállapodást a történelmi egyházakkal, amely jelen beszámoló végén az
1. számú mellékletben olvasható.
9. Napirendi pont :KEM-i Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása.
A Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, melynek Kisbér városa is alapító tagja, jogszabály változás követése miatt
módosította az alapító okiratát, mely módosításokat az alapító tagoknak is –köztük Kisbérnek is – el kell fogadnia. A testület
egyhangúlag elfogadta az alapító okirat módosítását.
10. Napirendi pont :Kilépés a Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesületből.
2009. augusztus 3-án csatlakozott Kisbér városa a Magyar Fürdővárosok Szövetségéhez (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.).
A testület egyhangúlag elfogadta a Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság javaslatát, mely szerint Kisbér Város
Önkormányzata kilép a Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesületből, s utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kilépési
szándékról tájékoztassa az Egyesületet, továbbá tudomásul veszi, hogy a tagsági jogviszony 2016. év végével szűnik meg,
valamint, hogy a 2016. évi tagdíjat (30.000.-ft.) meg kell fizetni.
11. Napirendi pont :Református Egyház ingatlan felajánlása – bölcsőde kialakítása.
A Kisbéri Református Gyülekezet 2015 decemberében fordult az önkormányzathoz hogy a templom melletti gyülekezeti
épületben egy, az önkormányzattal közösen fenntartott bölcsödét kívánnak létrehozni és a pályázathoz szüksége tervek
elkészítésével járuljon hozzá az önkormányzat a pályázat elkészítéséhez. Akkor a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy
támogatja a gyülekezet kérését. Az előkészületi munkák elkezdődtek, s a tervezői költségbecslés alapján zöldmezős
beruházásként egy új bölcsőde kialakításának költsége 55 millió Ft lenne. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázhasson új
bölcsőde építésére, a területnek az önkormányzat tulajdonában kell lennie. A terület megvásárlásáhoza Református Egyház
hozzájárulna.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja forgalmi értékbecslés megrendelését a kisbéri Református Egyház
tulajdonát képező Kisbér, Széchenyi u. 6. szám alatti ingatlan vonatkozásában. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat a Megyei Közgyűlés elnökével és pályázatíró cégekkel egy új bölcsőde építésének lehetőségeiről. A beérkezett
információk után tér vissza a testület a részletek tárgyalására.
12. Napirendi pont :Egyebek.
a.) Puskás Stadion –székek igénylése :A Puskás Ferenc Stadion bontása kapcsán a Kisbéri Spartacus Sportegyesület
kérte a Budapesti Olimpiai Központot (BOK), hogy a lelátó bontásából szeretne igényelni székeket. A BOK levélben
kérte az egyesületet, hogy erősítse meg vételi szándékát (1.000.- ft./db.) és jelölje meg az igényelt darabszámot. Ezt a
levelet juttatta el az egyesület az önkormányzathoz.
A testület egyhangúlag elfogadta Vida Gyuláné javaslatát, mely szerint a képviselő-testület információ hiányában nem
kíván székeket vásárolni.

13. Napirendi pont :Képviselői bejelentések.
a/ Dr. Szinyi Károly :
- Kérte a hivatalt, hogy a következő testületi ülésre számoljon be a Petőfi Sándor Általános Iskolába beszerelt új
kazánok működési engedélyéről, mert tudomása szerint a mai napig nincs működési engedélye a kazánoknak;
- a képviselők a tiszteletdíjuk meghatározásakor úgy döntöttek, hogy tiszteletdíjuk egy részét felajánlják jótékonysági
célokra. Az alpolgármester kérte a képviselőket, hogy a következő testületi ülésig üljenek össze, és határozzák meg az
így összegyűlt összeg elosztását.

b/ Sinkovicz Zoltán : Bejelentette, hogy bekért minden információt a körforgalom építésével kapcsolatban, s a beruházás a
kivitelező elmondása szerint március végén elindul. A beruházással kapcsolatban mindenképp szeretne egy tájékoztató
lakossági fórumot tartani, ahol mind a kivitelező, mind a beruházást végző képviselői is jelen lennének. Elmondta továbbá,
hogy az áruház és a fagyizó közti parkolás megszűnik, oda behajtás nem lesz. A gyógyszertár és az áruház között lesz
lehetőség a behajtásra az áruházba árut szállító járműveknek.
A nyilvános ülést követően zárt ülést tart a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérlakások,
Bana Lászlóné kérelme).
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Együttműködési Megállapodás
Partnerségi kapcsolat fejlesztése a történelmi egyházakkal
KisbériRómaiKatolikusPlébánia
plébános: BajkaiCsabaesperes-plébános
rómaikatolikusok - KSH adat: 2.620 fő
Kisbéri Református Egyházközség
lelkész: Vajs Tibor
reformátusok - KSH adat: 530 fő
Hánta-Ászár –Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközség
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Kisbér Város Önkormányzata
Polgármester: Sinkovicz Zoltán
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I. Információk, kapcsolattartás
1./ A három történelmi egyház saját információs csatornáin és hivatalos fórumain keresztül hírt ad az önkormányzat
egyházakat is érintő rendezvényeiről, valamint az önkormányzat egyéb éves eseményeiről, rendezvényeiről.
2/. Az Önkormányzat információs lehetőséget biztosít a három történelmi egyháznak a következő fórumokon :
- A heti rendszerességű eletkronukus hírlevélben lehetőséget kínál a megjelenésre "egyházi hírek" címszó alatt.
- Kisbér hivatalos weboldalán (www.kisber.hu) található fotógaléria bővítésének lehetősége az egyházi épületekkel és
amelyek
a
értékekkel,jelentősebbeseményekkel
terményáldás,
koncertekstb.
–,
szerkesztőveltörténőegyeztetéstkövetőenkerülnekfel a honlapra.
- Kisbér Város hivatalos facebookoldalára lehetőséget kínál a várostérintőinformációkmellett a havimegjelenésű egyházi
hírek, ünnepek, eseményekfeltöltésére.
- Hirdetési lehetőséget nyújt a városihirdetőtáblán a történelmi egyházakprogramjairól.
- Biztosítjaa Kisbéri Újságbantörténőmegjelenést, amennyiben a megjelenés és lapzártaelőtt információt kapa
történelmiegyházakrészéről a megjelentetni kívánt tartalomról.

3./ A jelentős egyházi rendezvényekre a Polgármester úr és az önkormányzatiképviselők meghívót kapnak a történelmi
egyházaktól.
4./ A három történelmi egyház lelkipásztorai és vezetőtisztségviselőimeghívótkapnaknemzetiünnepeinkreés a
jelentősebbvárosirendezvényekre.
5./ A három történelmi egyház lelkipásztorai és vezetőtisztségviselői – lehetőségszerint – biztosítjákegyüttműködésükről
és aktívrészvételükről az önkormányzatotnemzetiünnepeinken és jelentősebbvárosirendezvényeinken.

II. Éves rendezvény (eseménynaptár) - Önkormányzat-történelmi egyházak-civil szervezetek
6./ A városieseményekről, rendezvényekről, valamint a Wass Albert Művelődési Központrendezvényiről a három
történelmi egyház képviselőiigényeseténegyeztetési, konzultációs lehetőséget kapnak és ajánlásokattehetnek az éves
közös és saját „eseménynaptáruk”összeállítása előtt.
7./ Kisbér Város Önkormányzata
az évszázadoshagyományok, szokásokértékrendjealapjánmellőzi az
önkormányzatiszórakoztatóprogramokat a városban a következő ünnepeksorán: nagyböjtben, nagypéntek, halottaknapja.
III. Pályázatisegítő
8./ A történelmi egyházakigényeseténsegítő
pályázatilehetőségekről.
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IV. Kiemeltvárosirendezvény: Kisbéri napok
9./ A történelmi egyházak lehetőséget kapnakegyeztetésre,
Kisbérinapokrendezvényprogramjával, lebonyolításávalkapcsolatosan.

konzultációra

és

ajánlásokattehetnek

a

V. Kapcsolattartás testvérvárosokkal
10./ A történelmi egyházak lehetőséget kapnak a Kisbér és testvérvárosaiközöttiegyházijellegűkapcsolattartásra . A
történelmi egyházak - lehetőségeikszerint - továbbra is támogatói és segítői a meglévőkapcsolattartásnak, a
továbbikapcsolatépítésnek.
VI. Invitatívturisztikai, szabadidős városikiadványok
11./ A történelmi egyházak lehetőséget kapnak és ajánlásokattehetnek a várost és egyházat is egyarántérintőkiadványok,
kisbéri látnivalók, városnéző séták, túralehetőségek, zarándoklatokszervezését előkészítőkonzultációiban.
Kisbér, 2016.február 08.
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