Beszámoló a 2016.november 18.-i képviselő-testületi ülésről.
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette négy
képviselő (Dákai József, Dr. Szinyi Károly, Vaderna Tamás, Vida Gyuláné) igazolt távollétét.

1. Napirendi pont : Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről.
256/2015.(XI.13.), 273/2016.(X.14.) KVÖKt. határozatok:
A képviselő-testület fenti határozatban megerősítette TheisznéJáhn Erzsébet Vilma és Kisbér Város Önkormányzata között 2015.
november 6. napján létrejött megállapodást, mely szerint a kisbéri 0265/11 hrsz.-ú ingatlan nyomóvezetékkel érintett részére a
későbbiekben az érvényes piaci árakat figyelembe véve adásvételi szerződést kívántak kötni. Felhatalmazott a szükséges telekalakítási
eljárások lefolytatására, valamint az adásvételi szerződés aláírására.
A képviselő-testület a vételi szükséghelyzetre való tekintettel elfogadta TheisznéJáhn Erzsébet Vilma 400,- Ft./m2, összességében
676.800 Ft összegű ajánlatát a Bakonysárkány-Vérteskethely-Kisbér szennyvízelvezetési projekt során a kisbéri 0265/11 hrsz. alatti
ingatlanon fektetett szennyvízelvezető nyomóvezeték és biztonsági övezetének rendezése kapcsán elkészült megosztási változási
vázrajzon szereplő 0265/22 hrsz.-ú ingatlanért, továbbá felhatalmazott az adásvételi szerződés aláírására.
Az adásvételi szerződést megkötöttük.
79/2016.(III.11.), 103/2016.(IV.8.) KVÖKt. határozatok:
A képviselő-testület ezen határozatban támogatta az 1956-os Emlékbizottság által kiírt felhívásra pályázat benyújtását
„Büszkeségpontok kialakítása” érdekében. A pályázat célja az ’56-os forradalom és szabadságharcról történő méltó megemlékezés. A
pályázatot Békási Imrével közösen nyújtja be az Önkormányzat tekintettel arra, hogy a kiállítás időtartamára a tulajdonát képező
gyűjteményt Békási Imre átadja az Önkormányzatnak. A pályázat keretében egy emlékszoba kerül kialakításra, melynek
helyszíneként a Kiskastély pincéjét, valamint a Kiskastélyban található szolgálati lakást jelölte meg a képviselő-testület. Utasította a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a helyiségek állapotát vizsgálja meg. A pályázat kiterjed továbbá a megemlékezések érdekében
rendezvények megtartására/szervezésére.
A képviselő-testület az 1956-os Emlékbizottság által kiírt pályázat keretében kialakítandó emlékszoba helyszíneként a Kiskastély
pincéjét jelöli meg azzal, hogy a kiállítás darabjait a helyiség nyújtotta lehetőségeket figyelembe véve kell kihelyezni, úgy, hogy a
kulturális értékek ne sérüljenek, továbbá, hogy a kialakítás, átalakítás költségeit a pályázatban el kell számolni.
Pályázatunk sikeres volt, 4,8 millió Ft támogatást kaptunk a Büszkeségpont kialakítására.
99/2016.(IV.8.), 142/2016.(V.13.), 163/2016.(VI.1.) KVÖKt. határozatok:
E határozatban az Önkormányzat vagyonbiztosításának, továbbá 7 fő dolgozóra kiterjedő államigazgatási jogkörben okozott kárra
vonatkozó biztosításának felülvizsgálatát a beérkezett ajánlatok ismeretében kívánta elvégezni.
A képviselő-testülettudomásul vette a Groupama Biztosító Zrt.-nél lévő általános vagyonbiztosítási szerződés felmondását a
biztosítási fordulónapra tekintettel és utasította a Polgármesteri Hivatalt a jelenleg érvényben lévő biztosítási alkuszi szerződés
teljeskörű felülvizsgálatára annak átláthatósága érdekében. A képviselő-testület az általános vagyonbiztosítási szerződés ismételt
megkötésére vonatkozó döntést egy későbbi időpontban hozza meg.
A képviselő-testület
- elfogadta az általános vagyonbiztosítás tekintetében az Aegon Magyarország Biztosító Zrt. ajánlatát 3 évre,
- elfogadta az egészségügyi dolgozók felelősségbiztosítása vonatkozásában a Generali Biztosító Zrt. ajánlatát 30.600 Ft éves
biztosítási díjon,
- az államigazgatási jogkörben okozott károk szakmai felelősségbiztosítása tekintetében továbbra is a Generali Biztosító Zrt.nél kívánt szerződő fél lenni,
- az Optimális Biztosító Portfólió Kft.-vel érvényben lévő megbízási szerződés átdolgozására utasította a Polgármesteri
Hivatalt akként, hogy a szerződés felmondásának lehetőségei átláthatók, egyértelműek és kiszámíthatók legyenek az
Önkormányzat számára.
Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a biztosítási szerződések megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és
felhatalmazott a szerződések aláírására.
A biztosítási szerződések megkötésre kerültek.
172/2016.(VI.10.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a bölcsőde kialakítására a Kisbéri Református Egyházközségtől megvásárolta a kisbéri 1954/3
hrsz. alatti ingatlan megosztásával létrejövő ingatlant az Egyházközség által kért 21,5 millió forintos vételáron azzal, hogy a bölcsőde
telkének kialakításához szükséges telekalakítási eljárás költségét az önkormányzat viseli. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti
feltételeket tartalmazó előszerződés, majd a telekmegosztás után az adásvételi szerződés előkészítésére és felhatalmazott a fenti
feltételeket tartalmazó előszerződés és adásvételi szerződés aláírására.
A szerződést megkötöttük, a felettes szerv jóváhagyását várjuk.
211/2016.(VIII.15.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban elvi szinten támogatta a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület kisbéri fióktelepének
létrehozását és felhatalmazott a szükséges nyilatkozatok megtételére.
A nyilatkozat kiadásra került.
223/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:

E határozatban a képviselő-testületutasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kisbéri 07/7 hrsz.
alatti ingatlan hasznosításáraa helyben szokásos módon történő meghirdetéssel, 15 napos benyújtási határidővel pályázatot írjon ki az
alábbi feltételekkel, továbbá utasította a Polgármesteri Hivatalt a hasznosítási szerződés előkészítésére és felhatalmazott a
legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó kiválasztására, a hasznosítási szerződés aláírására.
- az érintett terület jelenlegi állapotának rendezése és további rendben tartása,
- a jövőbeli hulladék-elhelyezés megakadályozása,
- a pályázókat tájékoztatni kell, hogy az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban szeméttelep minősítéssel rendelkezik,
- és arról, hogy a hasznosításhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése a pályázó kötelessége.
A hasznosítási szerződést megkötöttük.
234/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a ló szobor helyéül az 1071 hrsz.-ú közterület volt törzsmén-istálló előtt kialakítandó parkot
határozta meg. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a műalkotás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében pályázatot nyújtson
be és felhatalmazott a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
A szobrász nem tudta vállalni a pályázat benyújtási határidejéig a tervek elkészítését,
ezért elálltunk a pályázat benyújtásától.
235/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban támogatta a „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” elnevezésű, GUL-16-D azonosító
számú pályázat benyújtását. Az emléktábla kiállításának helyéül a volt Plébánia előtti területet jelölte meg és felhatalmazott a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
A pályázat benyújtásra került, kb. 700.000 Ft-os tervezett összköltséggel, mely az
emléktábla elkészítését és az avatási ünnepség költségét foglalja magába.
245/2016.(IX.9.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testülettudomásul vette, hogy a PonsDanubii Korlátolt Felelősségű Európai területi Együttműködési
Csoportosulás tagjaként az Önkormányzat az alábbi pályázatokban vesz részt és felhatalmazott a pályázatok benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére:
- a Komárom– Kisbér útvonalon kerékpárút tervezése, illetve kialakítása, melyben Hánta településrész is bekapcsolásra
kerülne,
- kerékpár-kölcsönző rendszer kialakítása,
- játszótér kialakítása, mely magába foglalná a makettpark fogadóépületének kialakítását is.
A pályázatok benyújtásra kerültek.
250/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a 2016. október 14.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek.
251/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a két
testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
252/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület a 2016. I. félév adóügyi feladatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
254/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban tudomásul vette a Bricoll Kft. megbízását bruttó 1.016.000 Ft-os vállalási áron a „Deák Ferenc
utca út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének I. üteme” tárgyú munka műszaki ellenőri feladatainak ellátására és
felhatalmazott a szerződés aláírására.
A szerződés megkötésre került.
255/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testülettámogatta a Kisbér Arvisura Kft. és Kisbér Város Önkormányzata között létrejött Hasznosítási
Szerződés módosítását az előterjesztésnek megfelelően. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a módosítási javaslatokat a Kisbér
Arvisura Kft. részére küldje meg, hogy az arra vonatkozó észrevételeit a Kft. legkésőbb a következő képviselő-testületi ülésig írásban
megtegye.Utasította továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy közös bejárást készítsen elő a Lovarda fűtési rendszereinek megismerése
érdekében, mely bejárásra a Kft. képviselőit, valamint Ganzler Gábort is meghívni rendeli. A bejárás tapasztalatait, valamint a Kft.
által tett észrevételeit a képviselő-testület november havi rendes ülésén tárgyalja.
A képviselő-testület döntéséről a Kisbér ArvisuraKft.-t tájékoztattuk, javaslatukat a
novemberi ülésre várjuk. A Lovarda fűtési rendszerének megismerése érdekében a
bejárást megtartottuk.
257/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:

A képviselő-testület ezen határozatban elengedte a Jámbor Vilmossal szemben fennálló, VE904728 és VE900391 számon
nyilvántartott 322.339 Ft összegű követelését, tekintettel arra, hogy a kiegyenlítési sorrend alapján, az azt megelőző nagy összegű
adótartozások miatt megtérülés nem várható.
A Halmai-ThermBt.-vel szemben fennálló 5.423.585 Ft összegű követelését a cég felszámolása, megszűnése miatt behajthatatlannak
minősítette.
Elrendelte, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája az elengedett, valamint a behajthatatlannak minősített követelések összegét
a könyvelésből vezesse ki, továbbá a Jámbor Vilmos tartozásának behajtása érdekében indított végrehajtási eljárást szüntesse
meg.Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy zárszámadás előtt évente egyszer tekintse át a követelés állományt a behajthatatlan
követelések elengedésének felülvizsgálata érdekében.
A képviselő-testület határozata alapján a szükséges intézkedéseket megtettük.
258/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület az önkormányzati rendezvényekről készült pénzügyi beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
259/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta a Kisbéri Napok 2016. rendezvénysorozat megvalósításáról készült pénzügyi
beszámolót.
A képviselő-testület határozatát az érdekelteknek kiadtuk.
260/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta, hogy a 2017. évi Kisbéri Napok 2017. június 16 – 18. között kerüljön megrendelésre
és utasította a Wass Albert Művelődési Központ igazgatóját, hogy a 2017. november havi képviselő-testületi ülésre részletes pénzügyi
tervet készítsen elő a rendezvény költségvetéséről, valamint árakat is tartalmazó tájékoztatást készítsen a fellépők kiválasztásához.
Elfogadta, hogy a karácsonyi vásár a Bánki Donát Szakképző Iskola előtti parkolóban kerüljön megrendezésre, továbbá, hogy a
Városi Disznótor 2017. február 25. napján kerüljön megrendezésre.
A képviselő-testület határozatát a WAMK igazgatójának kiadtuk, a november havi ülésre
a rendezvényről szóló tájékoztatás beterjesztésre került.
261/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testületvisszavonta a 243/2016. (IX.9.) KVÖKt. határozatát és utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
2016. november havi képviselő-testületi ülésre a Wass Albert Művelődési Központ igazgatójával javaslatot dolgozzon ki az
intézmény termeinek bérbeadására vonatkozó szabályzat, valamint az árszabás vonatkozásában.
A termek bérbeadására vonatkozó javaslat a képviselő-testület november havi ülésére
beterjesztésre került.
264/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban vállalja a CBA élelmiszer áruház építéséhez kapcsolódó közlekedési beruházáshoz szükséges –
a 100 W-os világítótest 213 W-os világító testre való cseréből adódó - többlet közvilágítási költséget és felhatalmazott, hogy a Kisbér
Kossuth L. u. 75. sz. előtt a 81. sz. főközlekedési úton tervezett gyalogos átkelőhely biztonságos megvilágításához szükséges
önkormányzati tulajdonosi és befogadói, díjfizetési nyilatkozatot aláírjam és kiadjam a kérelmező részére.
A fenti nyilatkozatok kiadása megtörtént.
267/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban Böröczki Lajossal a kisbéri 681/20 hrsz. alatti, ún. „Forfa” épület középső részének faanyag
tárolására történő használatára szerződést kötött 2017. március 31-ig, nettó 5.000,- Ft./hó bérleti díjjal és felhatalmazott a használati
szerződés aláírására.
A használati szerződést megkötöttük.
270/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a Komáromi Vizitársulat által a Török Bálint-ér Beyr utca alatti szakaszán fenntartási
munkáinak elvégzését 61.000,- Ft-tal, a Kisbéri árok 81. sz. főút alatti szakaszán fenntartási munkák elvégzését 85.000,- Ft-tal, a
Kisbéri árok Szent János tér és Tatabánya-Pápa vasútvonal fenntartási munkák elvégzését 230.000,- Ft-tal elfogadta a költségvetésben
elkülönített 2 millió forintos keret terhére. A Perczel M. utca mögötti vízelvezető árok és áteresz szintbe helyezését a képviselőtestület abban az esetben támogatatta, ha az a 2 millió forintos keret terhére elvégezhető.
A Komáromi Vízitársulat az elfogadott munkákat elvégezte.
271/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testületaz Ady Endre utcában kialakítani tervezett csapadékvíz elvezető árok kialakításától elállt, mert a
közműszolgáltatók által támasztott követelmények miatt megnövekedett kiviteli költségeket nem tudta vállalni. Utasította a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a kezdeményező ügyfél részére részletes ügyleírást adjon, továbbá a csapadékvíz-elvezetés
vonatkozásában vizsgáljon meg további lehetőségeket. Elrendelte továbbá pályázatok figyelését csapadékvíz-elvezető rendszerek
kiépítése, karbantartása vonatkozásában, valamint a kutatógödrök betemetését.
A kezdeményező tájékoztatása megtörtént és a kutatógödrök betemetésre kerültek.
272/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:

A képviselő-testület fenti határozatban elfogadta az Északdunántúli Vízmű Zrt. által a kisbéri szennyvíztisztító telepen a 2016. évi
gördülő fejlesztési tervben szerepeltetett munkák közötti összeg átcsoportosítást azzal, hogy ha a változások miatt a gördülő fejlesztési
terv módosítása szükséges, akkor azt az Északdunántúli Vízmű Zrt. végezze el.
A képviselő-testület döntéséről az ÉDV Zrt.-t tájékoztattuk.
275/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-dunántúli Régió Kisbéri Csoportjával a
vagyonkezelésünkben lévő Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes 1598 hrsz. alatti részének fel nem újított épületszárnyában
található helyiségek használatára vonatkozó hasznosítási szerződés-tervezetet elfogadta, és amíg a szerződés megkötéséhez szükséges
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kiállított hozzájárulás nem érkezik meg, a vagyonkezelési szerződés adta rövid távú
szerződést kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a hasznosítási szerződés-tervezetbenszereplőfőbb feltételek
megtartásával, valamint felhatalmazott a hasznosítási szerződés aláírására.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-dunántúli Régió Kisbéri Csoportja
több módosítást javasolt a szerződésben, ezért az a képviselő-testület november havi
ülésére újra beterjesztésre került.
278/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban pályázatot kívánt benyújtani („Mátyás király hagyatéka – a humanizmus az élet örömoldala”) a
szlovák – magyar együttműködés keretében a Majális tér fejlesztése, emlékpark, valamint tanösvény kialakítása érdekében, a
pályázathoz szükséges önerő viselését vállalta és felhatalmazott a szükséges intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére.
A pályázat benyújtásra került, Lovas versenypálya, bemelegítő pálya és karámépítés,
valamint fedett tribün és színpad, pihenőhelyek, raktárépület, wc-k kialakítására, kb. 40
millió Ft-os költséggel.
279/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a temetői nyilvántartó rendszer kialakítása érdekében
további ajánlatokat kérjen be, valamint az ajánlati ár vonatkozásában tárgyalásokat folytasson Szakács Bálint egyéni vállalkozóval
(temetőinfo).
A képviselő-testület november havi ülésére a bekért árajánlat beterjesztésre került.
280/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban megrendelte a BonumViaKft.-től a városközponttól az ipari parkig kiépítésre kerülő kerékpárút
megvalósításához szükséges gyalogos átkelőhely megtervezését nettó 450.000 Ft-os vállalási áron. Utasította a Polgármesteri Hivatalt
a szerződés előkészítésére és felhatalmazott annak aláírására.
A tervezési szerződést megkötöttük.
283/2016.(X.14.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban jelenleg nem támogatta kedvezményes tűzifa biztosítását tekintettel arra, hogy az
Önkormányzat telephelyén nem áll rendelkezésre nagyobb mennyiségű tűzifa. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő
képviselő-testületi ülésre előterjesztést dolgozzon ki tűzifa iránti pénzbeni segély adásának lehetőségéről.
A képviselő-testület november havi ülésére az előterjesztés beterjesztésre került.

A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta.
A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről :
A polgármester
a/ Fogadta Eslohe polgármesterét, s közös pályázati lehetőségekről tárgyaltak;
b/ Minden kedden részt vett a Deák Ferenc utca felújításával kapcsolatos bejáráson;
c/ Részt vett a Hántán és Kisbéren tartott idősek napi ünnepségeken;
d/ Részt vett az Őszi Napfény Idősek Otthonában, a Szociális Munka Napja alkalmából tartott ünnepségeken, ahol jutalmakat
adott át;
e/ Részt vett a Szép az Élet Nyugdíjas Klub 50 éves jubileumi ünnepségén;
f/ Részt vett a művelődési házban az „Ifjúságért Szakmai Turné” címmel tartott szakmai műhelytalálkozón, ahol beszédet
mondott.
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

2. Napirendi pont :Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosítása.
Az önkormányzatunk 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása a 2016. október 2-ai országos népszavazáshoz
kapcsolódó pótigények, a különböző támogatások, belső átcsoportosítások, valamint a képviselő-testület 2016-ben hozott, a
költségvetést érintő határozatai miatt vált szükségessé.A bevételeket és kiadásokat figyelembe véve az önkormányzatunk 2016.
évi költségvetésének főösszege 2.391.462 e Ft-ról 2.705.799 e Ft-ra emelkedett.
A testület a módosításokat egyhangúlag elfogadta.
3. Napirendi pont :Helyi zaj- és rezgésvédelemről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
A helyi zaj- és rezgésvédelemről szóló 19/2016. önkormányzati rendeletet, Dr. Dörnyei Vendel jegyző javaslatára a testület
egyhangúlag hatályon kívül helyezte, tekintettel arra, hogy az egyéb törvényeket sértett.
4. Napirendi pont :Rendezési Terv módosítása - Pajtai-dűlő.
A testület egyhangúlag elfogadta, hogy a város Rendezési Tervében a város belterületétől délkeletre elhelyezkedő „Pajtai dűlő”
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területei (Gksz) ipari gazdasági terület (Gip) besorolást kapnak.
5. Napirendi pont :Deák Ferenc utca (körforgalom – tervezési ajánlatok, zárt csapadékvíz-elvezetés).
Körforgalom :Az önkormányzat árajánlatokat kért be az Angol kert- Desseő Gyula u. – Deák Ferenc u. kereszteződésének
helyére kialakítandó körforgalom tervezésére.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja a kapott ajánlatok elfogadását.
Zárt csapadékvíz-elvezetés :A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Deák Ferenc utca zárt csapadékvíz-elvezetésére
érkezett ajánlatok közül a Gombos Földgép Kft. ajánlatát fogadja el bruttó 2.815. 281 ft.értékben.
6. Napirendi pont :Kisbér Arvisura Kft. tulajdonosi szerkezet-változás.
A Vállalkozók SE képviseletében Dr. Tamtom Péter elnök,írásban bejelentette a testületnek, hogy vétel jogcímén a Kisbér
Arvisura Kft. 100% üzletrésze a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér érdekkörébe kerül, amelyről előszerződés készült, és a
testület tudomásul vétele után sor kerül a végleges adás-vételi szerződés aláírására.
A testület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette.
7. Napirendi pont : Lovarda hasznosítási szerződés módosítása.
Az Arvisura Kft. és az önkormányzat között régi vita volt a hasznosítási szerződésben, hogy a közüzemi díjaknak csak alapdíját
fizeti az önkormányzat, a fogyasztások utáni díjakat pedig a használóknak kell fizetni. A leendő új tulajdonos képviseletében
Dr. Tamtom Péter ezt vállalta, így a testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta, hogy az új tulajdonossal - a Nemzeti
Vagyonkezelő Hivatal jóváhagyását követően – a hasznosítási szerződést megköti.
8. Napirendi pont :Kisbéri Napok 2017. – fellépő.
Kőhalmi Endre igazgató a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója árajánlatokat terjesztett be a
testületnek a 2017 évi Kisbéri Napokon fellépő nagy koncert fellépőire.
A testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi sorrendet állította fel a fellépő együttesre: Demjén Ferencet kívánja
lekötni a testület elsőként. Ha Demjén Ferenc nem tudja vállalni, akkor a Magna Cum Laude együttest kéri lekötni,s ha az sem
tudja vállalni, akkor a Piramis együttest kéri lekötni.
9. Napirendi pont :WAMK terembérlet.
A testület egyhangúlag a következő terembérleti díjakat fogadta el:
Foglalkoztató terem: 2.000 ft/óra, oktatási célú kedvezményes díj 0 ft./óra, társadalmi célú kedvezményes díj 1.000 ft./óra,
egyházi célú kedvezményes díj 1.400 ft./óra.
Kamaraterem: 5.000 ft/óra, oktatási célú kedvezményes díj 0 ft./óra, társadalmi célú kedvezményes díj 2.500 ft./óra, egyházi
célú kedvezményes díj 3.500 ft./óra.
Színházterem: 180.000 ft/program, oktatási célú kedvezményes díj 0 ft./program, társadalmi célú kedvezményes díj 90.000
ft./program, egyházi célú kedvezményes díj 126.000 ft./program.
Aula:5.000 ft/óra, oktatási célú kedvezményes díj 0 ft./óra, társadalmi célú kedvezményes díj 2.500 ft./óra, egyházi célú
kedvezményes díj 3.500 ft./óra.
Az oktatási célú 0 ft.-os kedvezményes díj a WAMK saját belső szervezésű csoportjaira és a helyi oktatási intézményekere
vonatkozik.

10. Napirendi pont :Forfa csarnok használata.
A testület egyhangúlag elfogadta, hogy a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbérrel az ún. „Forfa” csarnok (kisbéri 681/20 hrsz.)
utcafront felöli, első bejáratról megközelíthető,kb. 80 m2 nagyságú termének a hozzá kapcsolódó mellékhelyiségekkel és

előtérrel együtt a használatára kötött szerződést változatlan feltételekkel meghosszabbítja 2017. december 31–ig, az ökölvívó
szakosztály edzéseinek megtartásának biztosítása céljára.

11. Napirendi pont :Vízkár-elhárítási terv.
A vizek kártételei elleni védekezés szabályiról szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a településeknek
vízkár-elhárítási tervvel kell rendelkezniük, melyet minden évben felül kell vizsgálni. Ennek jegyében a képviselő-testület
2015. novemberében döntött arról, hogy a terv elkészítésével a Viziterv Alba Kft-t bízza meg.
A terv elkészült, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
12. Napirendi pont :Kiskastély tetőjavítás.
A Kiskastély több helyen beázik. Az egyik beázás oka, hogy a világító kis ablak drótos üvege kicsúszott. Ez helyreigazításra
került. A másik, nagyobb probléma az, hogy a tető bádogozása a faltól elvált és a falcok között beázik az épület. Az attika fal és
a kupola közötti bádogozásnál oly mértékű a beázás, hogy a főtartó gerendák penészesek, rohadnak. A gerendák már most szét
vannak csúszva, ácskapoccsal vannak ideiglenesen összefogatva. A tetőt az épület 2010-es felújításakor a VE-Pannon Kft.
újította fel hélyazatcserével.Az általuk végzett munkák javítását több esetben – már korábban a Kiskastély melléképületénél is Csikós Sándor végezte. Az önkormányzat kérte Csikós Urat, hogy készítsen egy olyan árajánlatot, mely a probléma teljes körű,
végleges megoldására vonatkozik. Az árajánlat megérkezett.
Tekintettel arra, hogy a VE-PannonKft.-vel annak idején kötött szerződés 15 év jótállást tartalmazott, a pénzügyi bizottság
javaslatára a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a hivatal próbáljon érvényt szerezni a jótállásnak, és csak annak
eredménytelensége esetén elfogadja Csikós Sándor árajánlatát és megbízza a munkák elvégzésével.
13. Napirendi pont :Deák Ferenc utca 2. szám alatti ingatlan szennyvízcsatorna rákötése.
Ollé Sándorné, Deák F. utca 2. szám alatti lakos ismételten megkereste az önkormányzatot az ingatlana szennyvízcsatorna
hálózatra történő rákötésével. A szomszédos óvoda Ritter F. utcára kivezető szennyvízvezetékére szeretne rácsatlakozni és
ehhez kéri a képviselő-testület engedélyét.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbér, Deák F. utca 2. szám alatti ingatlan szennyvízcsatorna hálózatra történő
rákötése kapcsán kéri a lakótól, hogy a szükséges terveket készíttesse el és a közműfejlesztési hátralékát fizesse meg.
14. Napirendi pont :Földmérési munkák.
Az önkormányzat az alábbi földmérői munkák elvégzésére kértárajánlatot 5 geodétától:
Vásártér-tömb rendezése: A tömb rendezése több okból is szükséges: az általános iskolát a tankerület ingyenes
vagyonkezelésébe kell adni 2016. december 31-ig. Az iskola jelenleg a kisbéri 1024/10 hrsz. alatti ingatlanon áll, mely ingatlan
magában foglalja a Vásártér-tömb nagy részét. Az átadáshoz az iskolát egy önálló helyrajzi számon szeretné szerepeltetni az
önkormányzat, és minden egyéb, az ingatlanon található épületet (pl.: Széchenyi-terves házak) is önálló helyrajzi számmal
szeretnének ellátni.
Majális-tér rendezése:A park Majális-tér részéből kiszabályozásra került öt helyrajzi számú rész.. Ezen kiszabályozott telkeket
szeretné visszaolvasztani az önkormányzat 1035/36 hrsz-ba, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az Angol park hajdani egységéhez
közelebb jussanak.A kiszabályozott telkek a jelenlegi rendezési alapján zöldterületek (közpark besorolás), épület építésére nem
alkalmasak, csak a park hasznosításához és rendeltetéséhez szükséges építmények helyezhetők el rajta, a beépíthetőségi
százalékuk 3%. Az ingatlanok összevonásával lehetőség nyílik nagyobb építmény elhelyezésére.
H-Kossuth L. utca rendezése:A hántai Kossuth Lajos utcában (kisbéri 5388 hrsz.) áthelyezett autóbuszmegálló végleges
forgalomba helyezési engedélyének kiadását a közlekedési hatóság feltételhez kötötte. A 82116. sz. útnak önálló helyrajzi
számon, „országos közút” megnevezéssel kell szerepelnie a Magyar Állam tulajdonaként.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vásártér-tömb rendezésével a Terrénum Geodéziai Iroda Kft-t bízza meg 314.000,Ft. + áfa díjon, valamint ehhez kapcsolódóan a sorház társasházzá alakítását rendeli meg 15-28.000,- Ft.+áfa/lakás díjon, a
Majális-tér rendezésével a Pannongeodéta Kft-t bízza meg 120.000 ,- Ft. + áfa díjon, a Hánta Kossuth L. utca rendezésével a
Pannongeodéta Kft-t bízza meg 120.000,- Ft. + áfa díjon és felhatalmazza a város polgármesterét a rendezésekhez szükséges
földhivatali és egyéb eljárások lefolytatására.
15. Napirendi pont :Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás földhasználati szerződés módosítása.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a
rekultivált hulladéklerakóra, a kisbéri 0124/3 hrsz-ú, 15 ha 6828 m2 alapterületű ingatlanra kötött földhasználati szerződést úgy
módosítja, hogy a földhasználat továbbra is a teljes ingatlanra vonatkozzon és kerüljön rögzítésre, hogy a hulladékudvar által
lefedett 3669 m2 nagyságú ingatlanrész után 2.600,- Ft. + áfa / m2 nagyságú földhasználati díj kerül megfizetésre öt egyenlő
részletben az üzemeltetés megkezdésének első évétől kezdődően.
Egyben felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására.
16. Napirendi pont :Földhaszonbérletre érkezett pályázat.
A testület pályázaton meghirdette haszonbérletre a kisbéri 0265/13 hrsz. alatti ingatlan (Wienerberger Zrt-től vásárolt
hosszúföldi ingatlan) cserével és telekalakítással nem érintett részét. A pályázatok benyújtásának határideje 2016. november 7-e
volt. A felhívásra egy pályázat érkezett. A pályázó a Batthyány pusztai Mg. Kft., akik 70.000,- Ft./ha bérleti díjat ajánlottak az
ingatlan használatáért.

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a földhaszonbérleti szerződés megkötését a Kisbér 0265/13 hrsz. ingatlan
vonatkozásában az ajánlatadóval.

17. Napirendi pont :Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve.
A testület egyhangúlag elfogadta a 2017 évi munkatervét, amely jelen beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható.
18. Napirendi pont :Cigaretta csikkgyűjtő.
Ajánlat érkezett az önkormányzathoz álló és fali cigaretta hulladék gyűjtőhengerek beszerzésére.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kíván cigaretta hulladékgyűjtőket beszerezni.
19. Napirendi pont :Szerződéskötés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kisbéri Csoportja (továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) az önkormányzat
vagyonkezelésében lévő Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes 1598 hrsz. alatti részének fel nem újított épületszárnyában
található, külön bejáratról megközelíthető részének használatára hasznosítási szerződés készült. A csoport kérte, hogy a
részükre eddig meghatározott 20.000,- Ft./hó rezsiátvállalást továbbra is biztosítsa az önkormányzat.
A testület, elfogadva a Pénzügyi Bizottság javaslatát, 4 igen és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy az eredeti feltételekkel
hosszabbítja meg a hasznosítási szerződést, és nem tartja támogathatónak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
kérelmét, mely szerint az Önkormányzat 20.000,- Ft./hó rezsiátvállalást biztosítson az egyesületnek.
20. Napirendi pont :Kisbéri Gyöngyszem Óvoda csoport-csökkentés.
A testület egy részletes tájékoztatást kért a közeljövőben várható feladatokról, létszámadatokról.
Az önkormányzatnak két fő szempont szerint kell megvizsgálnia az óvoda helyzetét, a gyermekek érdekében megvalósított
változtatások és a gazdaságossági szempontok mérlegelése mellett kell dönteni a következő évek fejlesztéseiről.
Az alábbi táblázatban látható a gyereklétszám alakulása a jelenlegi és a következő két oktatási évre:
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Megvizsgálták a következő években várható gyermeklétszámot, mely során a 2016. augusztusáig megszületett gyermekekkel
számoltak, így a jelenlegi és a várható gyermeklétszám nem indokol sem épület felújítást, sem új óvoda építést.
A gyereklétszám csökkenésének következménye, hogy a 2016/2017 nevelési évben 1 óvodai csoportot meg kell szűntetni az
óvodában.
A táblázat szerint Kisbéren, a székhelyóvodában, a gyermeklétszám figyelembe vételével létszámnövekedés várható, míg
Hántán, a kihelyezett csoportban csökkenés mutatkozik. 2017/18-as nevelési évben a finanszírozott létszám 9 fő, a 2018/19-es
nevelési évben 8 fő. Erre a gyermeklétszámra is biztosítani kell a 2 óvodapedagógust.
A Hántai óvoda épülete a Katolikus Egyház tulajdona, évek óta a kazán cseréjén kívül, nagyobb felújítás nem történt, a
legszükségesebb állagmegóvást végezték el a Városigazgatóság dolgozói (fertőtlenítő meszelés, beázások helyrehozatala). Így
az épület vizesedik, dohos állapotban van, így jelentős összeget kellene a jelenlegi épületre fordítani. Egy előzetes felmérés,
becslés alapján 29-30 millió Ft-ot kellene a jelenlegi épületre költeni, az új óvoda építése ennél sokkal többe kerülne.
A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda székhelyóvodaként működik, 2010 óta folyamatos felújítások történtek, ezáltal kicserélődött a
tetőszerkezet, aljzatburkolatok, vizesblokkok, a főépület külső szigetelése megtörtént. Egészséges, esztétikus környezetben,
tágas, világos, jól felszerelt csoportszobákban fogadhatják a gyermekeket.
A gyermeklétszám lehetővé tenné, hogy fogadják Hánta település gyermekeit Kisbéren. Ezáltal az óvoda 8 csoportról 7
csoportra csökkenne. A gyermeklétszám a 2017/18-as nevelési évben 25 fő/csoport, 2018/19-ben 26,4 fő/csoport. Így is
megfelelnének a törvényi előírásoknak.
A hántai óvodába járó gyermekeket hátrányként érinti:

nem jár ki a fejlesztőpedagógus,
nem biztosított a gyógytestnevelés,
nem rendelkeznek tornaszobával,
a Wass Albert Művelődési Központ által szervezett kulturális programokon nem tudnak részt venni, mert a
buszközlekedés nem megfelelő.
- az általunk szervezett úszásoktatáson nem tudnak részt venni, szintén a közlekedés miatt,
- óvónő betegsége esetén a gyermekek ellátása nehezen megoldott.
A hántai gyermekeket előnyként érintené, ha Kisbérre járnának:
Kisbéren megoldott:
- fejlesztőpedagógus,
- gyógypedagógus,
- logopédus,
- tornaszoba,
- sószoba,
- délutáni elfoglaltságok: néptánc, ovifoci, hittan,
- tágas, jól felszerelt udvaron biztosítjuk a szabad mozgás lehetőségét.
-

Előny lenne az is, hogy az óvodapedagógusok napi kapcsolatban lennének a többi kollégával, szakmai kérdések megvitatására
előbb lenne lehetőségük. Eddig is törekedtek arra, hogy havi óvónői megbeszéléseken, nevelési értekezleteken részt vegyenek,
ez sajnos nem mindig volt megoldható. A helyettesítés egyszerűbben megoldott. A hagyományőrző programokon (Márton nap,
Szent György nap, Egészség nap, Madarak, fák napja) a hántai gyermekek is részt vehetnének. Egy nagyobb közösségben több
lehetőségük lenne a tapasztalatszerzésre, élményszerzésre.
Az intézmény működéséhez az önkormányzatnak nagyobb arányban kell hozzájárulnia a következő évben, tehát a csoportszám
csökkentése feltétlenül szükséges lenne a 2017/2018. nevelési évtől.
A Hántai óvodában jelenleg 12 gyermek jár, a következő nevelési évtől 9, majd 8 fő. Bármennyire is nem szeretné az
önkormányzat, de a csoportot Hántán meg kellene szüntetni.
A testületegyhangúlag úgy döntött, hogy a fenti témában november 29.-én Hántán szülői értekezletet, december 1.-én pedig
közmeghallgatást tart Hántán, és a 2017. januári testületi ülésen tér vissza a napirendre.

21. Napirendi pont :Hántai kirendeltség ingatlanának vízelvezetése.
A Hánta Bizottság a korábbi években már tárgyalta az 5073 hrsz alatti önkormányzati ingatlan vízelvezetésének ügyét.
Esőzések alkalmával az orvosi rendelő épületét áztatja a csapadékvíz, mivel annak útja nem biztosított.
A korábbi bizottság a vízelvezetés problémáját úgy találta megoldhatónak,hogy a vizet az ingatlanon egy vízelvezető csőbe
kellene vezetni, mely egészen az épület felső részétől a Kossuth L. utca árkába vezetné ki a vizet, ezzel a téren sem állna meg a
víz.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kisbéri 5073 hrsz. alatti ingatlan csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében
utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatot a Komáromi Vizitársulattól, és utasítja a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a vízelvezetés költségeit a 2017.évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe.
22. Napirendi pont :Székesfehérvár – Komárom Déli Vasút Szövetség.
A Székesfehérvár – Komárom Déli Vasút Szövetség alapítói keresték meg az önkormányzatot, hogy Kisbér városa is lépjen be
alapítóként vagy támogatóként a szövetségbe, melynek célja, hogy összefogja és hatékonyabbá tegye azon civil szervezetek,
magánszemélyek, önkormányzatok, gazdasági társaságok munkáját, amelyek tevékenyen kívánnak részt vállalni a
Székesfehérvár - Komárom közötti 5-ös számú vasútvonal fejlesztésének és üzemeltetésének támogatásában.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kíván a Székesfehérvár – Komárom Déli Vasút Szövetségbe alapítóként vagy
támogatóként belépni.
23. Napirendi pont :Temetői nyilvántartó rendszer.
Ajánlat érkezett az önkormányzathoz egy temetői nyilvántartó rendszer készítésére. Tekintettel arra, hogy a
Városigazgatóságnál vezetett temetői nyilvántartás jól átlátható és megfelelő, melyet a Kormányhivatal is megállapított, a
testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kíván élni az ajánlattal.
24. Napirendi pont :Ruhagyűjtő konténer áthelyezése.
Huszár Tamás egyéni vállalkozó (Székhely: 9081 Győrújbarát, Kert u. 18.), Kisbér Városában, térítésmentesen, határozatlan
időre, használtruha gyűjtőedényt helyezett ki a volt CBA parkolójában. A gyűjtőedények elhelyezését követően, azonban a
parkoló tulajdonosa jelezte a Polgármesteri Hivatal, illetve az ügyfél felé, hogy mivel magánterületen történt az elhelyezés, az
érintett gyűjtőedények máshova történő elhelyezéséről gondoskodjunk.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy további egyeztetéseket javasol a terület tulajdonosával arra vonatkozóan, hogy az
érintett ruhagyűjtő konténer a területen maradhasson. Amennyiben a terület tulajdonosa a konténer elhelyezéséhez a
hozzájárulást nem adja meg, úgy arra vonatkozó nyilatkozatát írásban kérje be a hivatal, melynek beérkezése után új területet
keres a testület a konténerek elhelyezésére.
25. Napirendi pont :TDM – képújság elhelyezése.

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. 2014-ben kezdte el kiépíteni az ún. képújság-alapú információs pontjainak a
hálózatát, melyhez kérte Kisbér csatlakozását is.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az alábbi helyszíneken javasolja kiépíteni a képújság – alapú információs pontokat
azon időpontig, amíg a makett-parkban a fogadóépület nem kerül megépítésre: WAMK épülete,Polgármesteri Hivatal épülete.

26. Napirendi pont :Egyebek.
a/ Bizottsági elnökhelyettesek választása :a testület 4 igen szavazattal a Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság
elnökhelyettesének Andrási Tamás képviselőt választotta meg. Andrási Tamás nem vett részt a szavazáson.
a testület 4 igen szavazattal a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének Hófer Jenő képviselőt választotta meg. Hófer Jenő nem
vett részt a szavazáson.
b/ Paska Gyula jelentése :Paska Gyula jelentésében leírta, hogy
- a kastély bejáratánál lévő lámpák nem világítanak,
- a kastély tetőről 12 db. pala hiányzik, ezért több helyen láthatóak a beázás nyomai,
- a kastély Járási Hivatal felöli oldalon a lelógó kábelt el kellene távolítani,
- visszatérő probléma, hogy továbbra is a kastély tűzkapuja elé parkolnak buszok.
A testület egyhangúlag elfogadta a jelentéstés utasította a hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
c/ Kiskockakő és bontott aszfalt vásárlás :a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a beruházásoknál felszabadult 396 tonna
mennyiségű bontott aszfaltot bruttó 125.730.- forintért megvásárolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ nevében eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től.

27. Napirendi pont : Képviselői bejelentések.
Spiegelhalter Ákos bejelentette, hogy a Skrihár József Művelődési Házban a kis terem beázik.
Hófer Jenő
- kéri az intézkedést, mert a körforgalomnál az egyik új lámpatestnek a javítását, mert az égő villog;
- kéri az egyeztetést a rendőrségnél a kerékpártároló áthelyezéséről,
- bejelentette, hogy a rendőrségnél a gyalogosok letaposták a füvet.
A nyilvános ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérlakás,
tűzifa, Bursa Hungarica, szociális munka napja – jutalom – határozat módosítás, dolgozói juttatás).

1. számú melléklet.
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve
2017. január hó:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság munkacsoport 2016. évi munkájáról.
Előadó: Csótár Zoltán csoportvezető
3) Közterület használati díjak felülvizsgálata.
Előadó: Pénzügyi Bizottság
2017. február hó
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése. (rendelet-tervezet)
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
3) Önkormányzati lakások és önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata.
Előadó: Pénzügyi Bizottság

4) Beszámoló a 2016. évi adóügyi feladatok ellátásáról.
Előadó: dr. Dörnyei Vendel jegyző
2017. március hó
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról.
Előadó: dr. Dörnyei Vendel jegyző
3) 2017.évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2017. április hó
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtása.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
3) Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Dr. Dörnyei Vendel jegyző
4) Beszámoló a Kisbéri Rendőrkapitányság tevékenységéről.
Előadó: dr. Szalay Péter c.r. alezredes, mb. kapitányságvezető
2017. május hó
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) Beszámoló a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról.
Előadó: Finta János intézményvezető
3) Beszámoló az Őszi Napfény Idősek Otthona 2016. évi munkájáról.
Előadó: Szarvas Szilveszter igazgató
2017. június hó:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) ÉDV Zrt. beszámolója.
Előadó:ÉDV Zrt.
2017. szeptember hó

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) Gördülő Fejlesztési Terv.
Előadó:ÉDV Zrt.
2017. október hó
1)Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) Beszámoló a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda 2016/2017. nevelési évről.
Előadó:Csőréné Ladányi Edit intézményvezető
3) Vízkárelhárítási terv aktualizálása.
Előadó:ÉDV Zrt.
2017. november hó
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi munkaterve.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2017. december hó
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
2) Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2018. évi kulturális rendezvényterve.
Előadó: Kőhalmi Endre igazgató
Kisbér, 2016. november 4.
Sinkovicz Zoltán
polgármester

