Beszámoló a 2019. február 08.-i képviselő-testületi ülésről.
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette egy képviselő
(Vida Gyuláné) 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.
/2018.(..) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület a Kiskastélynál 6 db fa kivágásával, a Batthyány tér „D” tömbjénél 2 db fa kivágásával, az Őszi
Napfény Idősek Otthonánál 1 db fa kivágásával, továbbá a Deák Ferenc utca végén 1 db fa visszavágásával megbízta a Balom Bt.-t
nettó 35.000 Ft + Áfa/fakivágás vállalási áron. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a vállalkozói szerződés előkészítésére, melyben
kerüljön kikötésre, hogy a vállalkozó köteles a balesetvédelemről és értékmegőrzésről gondoskodni. Felhatalmazott a fenti feltételeket
tartalmazó szerződés aláírására.
A szerződéskötést követően a fák kivágása megtörtént.
1/2019.(I.18.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a 2019. január 18.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek.
2/2019.(I.18.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a két
testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást.
A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk.
3/2019.(I.18.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Kisbéri Városigazgatóság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-testület
köszönetét fejezte ki az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájukért.
A képviselő-testület döntéséről a Városigazgatóságot tájékoztattuk.
5/2019.(I.28.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a közterület-használat után fizetendő díjak mértékét 2019. február 01-től az alábbiak szerint
javasolja megállapítani:
Közterület igénybevételének módja
1.) Áruszállító és egyéb közterületen történő
-idényjellegű árusítás
2.) Áruszállító és egyéb közterületen történő
- kitelepített árusítás (vendéglátó-ipari, kereskedelmi jellegű)
- városi kulturális rendezvények alkalmával kitelepített árusítás:
- vendéglátó-ipari
- kereskedelmi jellegű
- mobil árusítóhely, gépjárműről történő mozgóárusítás:
-őstermelői igazolvánnyal rendelkezés esetén
- egyéb esetben
3.)
- hirdetőtábla (lábon álló)
- mobil tájékoztató tábla
- közterületbe 30 cm-en benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakat- szekrény, üzleti
védtető (előtető), ernyőszerkezet, cég- és címtábla, reklámtábla
4.)
- építési munkával kapcsolatos állvány
- építőanyag és törmelék
5.) Alkalmi rendezvény, utcabál, búcsú
6.) Cirkusz
7.) Vendéglátó-ipari és kereskedelmi közterület használat, üzleti tevékenységgel
kapcsolatos egyéb helyhasználat
8.) Egyéb:

Területi kategóriák
Lovardával szemközti 125 állásos parkoló
1.100,- Ft./nap/parkoló
I. Belváros
II. Egyéb közterület
4.240.- Ft/m2/nap
1.820.- Ft/m2/nap
1.210.- Ft/m2/nap

4.240.- Ft/m2/nap
1.820.- Ft/m2/nap
1.210.- Ft/m2/nap

3.300.- Ft/hó
13.200.- Ft/hó

3.300.- Ft/hó
13.200.- Ft/hó

3.030.- Ft/m2/hó
360.- Ft/m2/hó

2.420.- Ft/m2/hó
250.- Ft/m2/hó

1.210.- Ft/m2/hó

1.210.- Ft/m2/hó

150.- Ft/m2/nap
3.630.- Ft/m2/hó
60.500.- Ft/nap
36.300.- Ft/nap
1.460.- Ft/m2/hó

150.- Ft/m2/nap
3.630.- Ft/m2/hó
36.300.- Ft/nap
36.300.- Ft/nap
1.460.- Ft/m2/hó

1.150.- Ft/m2/nap

1.150.- Ft/m2/nap

A díjak megállapítása az alábbi szempontok szerint történik:
 a közterület egyéb használatáért díjat kell fizetni.
 I. Belváros: Angol kert, Batthyány tér, Kossuth utca, Majális tér, Ménes köz, Széchenyi utca, Tópart







A határozott időtartamra szóló bérleti díjat Bérlő a területbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a határozatlan időtartamra
fizetendő bérleti díjat pedig minden tárgyhónap 15. napjáig a területbérleti szerződésben foglaltak szerint fizeti meg Bérbeadó
számlájára, illetve házipénztárába.
A díjfizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék m2 egésznek számítandó.
A városi kulturális rendezvények egyéb közterületen történő kitelepített árusításkor a művészeti és kulturális értéket képviselő árusítás,
vásár esetén a polgármester egyedi elbírálása alapján 50 %-kal csökkenthető a közterület-használati díj.
a Lovardával szemközti 125 állásos parkoló idényjellegű árusításra történő használatához a parkolók megszámozásra kerülnek akként,
hogy az úttest felöli parkolók autóbusz-pályaudvar felöli részétől indul a számozás és a használat úgy, hogy az árusok között üres
parkolóhelyek ne maradjanak, és ha elérik a Zrínyi utcai elágazást, akkor a következő sor parkolónál folytatódik a számozás, szintén az
autóbusz-pályaudvar irányából. Az árusok figyelmét fel kell arra, hívni, hogy gépjárműveiket ne ebbe a sorba állítsák le, vagy annak is
váltsanak meg egy parkolót. A parkoló előtt táblán kell jelezni a parkolni vágyók felé, hogy mely parkolók használata mikortól meddig
tilos.

Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a választási kampányt szolgáló hirdető berendezés és hirdetőtábla elhelyezése a választás végleges
eredményének közzétételéig.

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk.
8/2019.(I.18.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban változatlan feltételekkel, 2019. december 31-ig meghosszabbította a sajtóreferensi- és
kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó szerződést. Felhatalmazott a megbízási szerződés aláírására.
A megbízási szerződés aláírása megtörtént.
9/2019.(I.18.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület elfogadta, hogy a 2019. évi bértervezés előkészítése a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján
történjen, továbbá egyetértett azzal, hogy a dolgozók juttatása a 2018. decemberi bázishoz képest ne csökkenjen. Felhatalmazott, és
felkérte az intézményvezetőket, hogy a kapcsolódó személyügyi feladatokat végezzék el. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
2019. évi költségvetési tervezetben a személyi juttatások és járulékok összege az előterjesztésben rögzített módon kerüljön beépítésre.
A kapcsolódó személyügyi feladatok elvégzésre kerültek.
10/2019.(I.18.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a Kisbéri Kézilabda Club Sport Egyesület részére, a TAO támogatási rendszerben történő
részvétele, illetve az ebből eredő sportszakmai követelményeknek történő megfelelés, valamint működési költségei finanszírozásához
3.285.000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat 2019. évi költségvetése egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre sorának terhére.
A támogatás kifizetése megtörtént.
14/2019.(I.18.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban Bogdán Ferenc, 2870 Kisbér, Deák F. u. 71. szám alatti bérlő lakásbérleti szerződését 1 évre
meghosszabbítja.
A lakásbérleti szerződést megkötöttük.
16/2019.(I.29.) KVÖKt. határozat:
E határozatban a képviselő-testület a 2019. január 29.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.
Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek.
23/2019.(I.29.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület fenti határozatban a „Vállalkozási szerződés keretében Őszi Napfény Idősek Otthona A-B-C épületének
energetikai korszerűsítése Kisbéren a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdése
a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidőig nem nyújtottak be ajánlatot.
A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk.
25/2019.(I.29.) KVÖKt. határozat:
A képviselő-testület ezen határozatban biztosította az Önkormányzat 2019. évi közmunkaprogram-pályázatban való részvételéhez
szükséges 30% önerőt 2019. évi költségvetésében 2.700.000 Ft, 2020. évi költségvetésében 900.000 Ft összeggel. A 2019. évre
vonatkozó összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosította, míg a 2020. évre vonatkozó összeget az Önkormányzat
2020. évi költségvetése tervezése során beépíteni rendelte.
A képviselő-testület döntését a pályázat benyújtása érdekében kiadtuk.
Kisbér, 2019. február 5.

Sinkovicz Zoltán
polgármester

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 Városi Disznótoros Lakomán és az Óvoda bálon;
b/ Részt vett, több egyeztetésen a „Fő-tér” projekttel kapcsolatban. Czunyiné Dr. Bertalan Judit képviselő asszonnyal több
alkalommal egyeztetett az egyházzal, hogy hogyan tudják a templom felújítását is belefoglalni a projektbe.
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

2. Napirendi pont :
A testület a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról szóló 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendeletének
módosításáról egyhangúlag az alábbi határozatot hozta :
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló az 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. § -ában kapott felhatalmazás alapján, annak
végrehajtására a helyi lakás- és helyiséggazdálkodás szabályait a következők szerint állapítja meg:
1.§ Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról szóló
7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3.§ Ezen rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
Kisbér Város Önkormányzata tulajdonát képező lakások bérleti díja:
Összkomfortos lakás
Komfortos lakás
Félkomfortos lakás
Komfort nélküli lakás
Szükséglakás

nettó 630,- Ft./m2/hó
nettó 430,- Ft./m2/hó
nettó 140,- Ft./m2/hó
nettó 90,- Ft./m2/hó
nettó 45,- Ft./m2/hó

Az összkomfortos (piaci alapú bérlakás) bérleti díja 2019. március 01. napjától nettó 720.-Ft/m2/hó.

3. Napirendi pont : 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozattal folyósított támogatás elszámolása (Deák F. u. és Skrihár J. Műv.
Ház felújítása).

Mint ismeretes, Kisbér Város Önkormányzata a Deák Ferenc utca felújításának III. és IV. ütemét, illetve a hántai Skrihár József
Művelődési Ház felújítását a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal folyósított költségvetési támogatásból finanszírozta. Az
elszámolási dokumentáció összeállítása során tájékoztatott minket a Belügyminisztérium, hogy a 864.825 Ft összegben
betervezett projektmenedzsment költséget nem tudjuk a kollégák munkabérében elszámolni, így ezt az összeget vissza kell
fizetnünk.
A támogatás felhasználásához kapcsolódó összes tranzakciót egy elkülönített számlaszámról kellett elvégeznünk, így az
engedélyeztetéshez kapcsolódó eljárási díjak is onnan kerültek kifizetésre. Ennek köszönhetően a számlán jelenleg 327.111 Ft
található, melyet ki kell pótolnunk, hogy a visszafizetési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni.
A testület egyhangúlag ügy döntött, hogy biztosítja az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 1818/2016. (XII. 22.) Korm.
határozattal folyósított költségvetési támogatás felhasználásához kapcsolódó 537.714.- Ft. összegű kötelezettség teljesítéséhez
szükséges fedezetet.

4. Napirendi pont : Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás.
A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2019. január 29. napon tartott ülésén tárgyalta a háziorvosi ügyeleti
szolgálat működését, annak költségeit, a Batthyány Kázmér Szakkórház és a vele szerződő települések között 2019. március 31.
napig hatályos szerződésben meghatározottakat.
A háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátásának tárgyában született, jelenleg hatályos megbízási szerződés 2019. január 1. és 2019.
március 31. közötti időszakra került aláírásra. A szerződés szerint a megbízók a mindenkori OEP finanszírozáson felül
hozzájárulásként 65/hó/lakosság szám díjat fizetnek a megbízott részére minden aktuális hónap 10. napjáig. A lakosságszám
2013. évben létrejött alapszerződésben meghatározott 2013. évi adat.

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa ülésén megjelent, Társulást alkotó önkormányzatok polgármesterei
javasolják, hogy 2019. április 1-től továbbra is a Batthyány Kázmér Szakkórház biztosítsa a településeiken a háziorvosi ügyeleti
szolgálatot. Javasolja továbbá, hogy mivel a kórház részére folyósított normatíva összege csökkent, a megbízók által biztosított
összeg ne csökkenjen, továbbra is a 2013. évben kötött megbízási szerződés 1. számú mellékletében szereplő létszámadatokat
figyelembe véve - amely a 2019. év első negyedévi időszakára létrejött megbízási szerződés módosításának alap létszámát is
képezi - 65 Ft/hó/lakosság számnak megfelelő teljes összeget kívánják a megbízó részére folyósítani, amely az önkormányzatok
számára némi költségnövekedést eredményezne. A megbízási szerződést 2020. december 31-ig kívánják meghosszabbítani
ezen módosításokkal, amely javaslatról minden megbízó önkormányzat, mint önállóan szerződő fél önállóan hoz döntést.
A módosító javaslat alapján 800 Ft/fő/év fizetendő kötelezettsége keletkezne Kisbér Város Önkormányzatának 2019. április 1től arányosan 2019. december 31-ig, illetve 2020. teljes évben. Jelenleg éves szinten 780 Ft/fő/év összeg szerepel az
önkormányzat költségvetésében.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy meghosszabbítja a Batthyány Kázmér Szakkórházzal a háziorvosi ügyeleti szolgálat
működésére vonatkozó megbízási szerződés t 2019. április 1. - 2020. december 31. közötti időszakra.
Elrendeli, hogy a lakosságszám alapján 800 Ft/fő/év térítési díj kerüljön beépítésre az önkormányzata 2019 évi költségvetésébe,
továbbá utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy ugyanezen összeget a 2020 évi költségvetésben is tervezze be.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

5. Napirendi pont : Széchenyi utcai autóbuszmegállók áthelyezése és forgalomcsillapító bejárati kapu tervei.
A képviselő-testület 115/2018. (V.11.) KVÖKt. határozata alapján megrendelésre került a Széchenyi utcában, a Drat Kft. és a
Sport Büfé előtt található autóbuszmegállók áthelyezésének és a Bakonyból a településre beérve forgalomcsillapító bejárati
kapu kialakításának engedélyezési terve a BRICOLL Kft-től 940.000,- Ft. + áfa összegen.
A tervező elkészítette és jóváhagyásra megküldte a mellékelt helyszínrajzokat és tájékoztatást adott az alábbiakról:
„1. buszmegállópár járulékos munkák: zárt csapadékcsatorna kialakítás, járda kapcsolatok kialakítása
2. forgalomcsillapítás járulékos munkái fa és cserje irtás, jelentős földmunka - esetleg rézsűbiztosítás, csapadék csatorna
építés
3. a tervezett beruházások a közút területén, és Önkormányzati közterületeken megvalósíthatók a javaslat szerint”
A helyszínrajzokat áttekintve javasoltuk a tervező felé, hogy az autóbuszmegállókhoz autóbusz öblök kialakításának
lehetőségét vizsgálja meg.
A tervező azt a szóbeli tájékoztatást adta, hogy az autóbusz öblök kialakításának műszaki akadálya nincs, azonban ez esetben a
megvalósítás engedély köteles lesz és közműegyeztetést is le kell folytatni, telket kell alakítani. A jelenlegi helyszínrajzon
szereplő megoldás nem engedély köteles, a megvalósításához a közútkezelő és az autóbusztársaság jóváhagyása szükséges.
A testület egyhangúlag úgy döntött felkéri a BRICOLL Kft.-t, hogy a Kisbér, Széchenyi u. 47. szám előtti buszmegállópár
áthelyezése és a Kisbér-Veszprémvarsány összekötő úton (8281 sz.) forgalomcsillapító bejárati kapu kialakítására készített
engedélyezési terv munkaközi helyszínrajzait dolgozza át akként, hogy az autóbuszmegállókhoz autóbusz öblök kerüljenek
kialakításra.
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztessen Ászár Község Önkormányzatával, hogy a települések határain
forgalomcsillapító bejárati kapuk kerüljenek kialakítására.
Utasítja továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztetéseket folytasson a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, hogy a 81-es
számú főúton, Kisbér településhatárainál forgalomcsillapító bejárati kapuk kerüljenek kialakítására.

6. Napirendi pont : Rossmann Magyarország Kereskedelmi Kft. bérleti szerződés hosszabbítása.
2006-ban kötött az önkormányzat a Rossmann Magyarország Kereskedelmi Kft-vel bérleti szerződést a Wass Albert
Művelődési Központ és Városi Könyvtár (1641/18 hrsz.) épületében található 257 m2 nagyságú üzlethelyiség bérletére, 10 éves
időtartamra. A szerződés 2x5 éves időtartamú bérleti opciós jogot biztosított a Bérlő részére, ha a Bérlő a megkötött
szerződésben meghatározott feltételek változatlansága mellett, egyoldalú nyilatkozatával kezdeményezi a meghosszabbítást a
lejárat előtt 90 nappal.
2016-ban a bérlet lejárta előtt, élve az opciós joggal, kezdeményezték a bérlet hosszabbítását és jelezték, hogy az üzlet „kinőtte”
magát és bővülni szeretnének kb. +100 m2-rel vagy a közelben (áruszállító kocsijukkal egyenes talajon megközelíthető)
szeretnének raktárhelyiséget kapni. Ha a bővülés nem megoldható, akkor a bérleti díjat kérték mérsékelni és a 2x5 éves opciós
időszakot 2x3 évre rövidíteni.

Az épület alaprajzát és a valós állapotokat megvizsgálva az építéshatóság munkatársaival közösen megállapítottuk, hogy az
épületben a bővülés nem megoldható, így a bérleti díj 10%-os csökkentése és az opciós bérleti jog 3x3 éves időtartamra
csökkentése mellett döntött a képviselő-testület a 110/2016. (IV.8.) KVÖKt. határozatában.
A szerződéshosszabbítás a határozatban foglalt feltétekkel megtörtént.
A bérleti szerződés 2019. június 7-én fog lejárni. A bérlő a szerződéshosszabbításba foglalt opciós jogával élve jelezte, hogy a
bérletet 2022. június 7-éig meghosszabbítja és kéri ennek tudomásulvételét.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy tudomásul veszi a Rossmann Magyarország Kereskedelmi Kft. Wass Albert
Művelődési Központ és Városi Könyvtár épületében található üzlethelyiség bérletének meghosszabbítására vonatkozó
tájékoztatását.

7. Napirendi pont : Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmei, iroda, tároló helyiség, számítógép, gépjármű, rendezvények költségei.

A testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta :
-

a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta, és azt
változatlan formában fenntartja;

-

utasítja a Városigazgatóságot, hogy a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat előzetes megkeresése alapján
biztosítson eseti tároló helyiséget, valamint eseti gépjárműhasználatot abban az esetben, ha a felmerülő személyi
juttatások költségeit a Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja;

-

utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy saját állományából biztosítson informatikai eszközöket a Nemzetiségi
Önkormányzat részére;

-

a testület az önkormányzat 2019 évi költségvetéséből nem tud további forrást biztosítani a Nemzetiségi Önkormányzat
által megrendezni kívánt rendezvényekhez, azokat a Nemzetiségi Önkormányzatnak saját költségvetéséből kell
finanszíroznia.

8. Napirendi pont : Egyebek.
a/ Makettpark fogadóépület kivitelezés – közbeszerzésre meghívandók köre :
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Makettpark fogadóépületének építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az alábbi
gazdasági szereplőket hívja fel ajánlattételre:
- Gádor Kft. (Ászár);
- Boresz Magyarország Kft. (Vecsés);
- Mindép – Generál Kft. (Győr);
- Dibusz Kft. (Komárom);
- KOM – ÚT Kft. (Komárom).
b/ Járási Hivatal előtti park :
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Járási Hivatal előtti park zöldfelület rendezésére Majer Gábor egyéni vállalkozót
bízza meg bruttó 20.554.129.- Ft. vállalási áron, valamint egy automata öntözőrendszer telepítésére, melyben az anyagköltség
nettó 635.480.- Ft., és a telepítési munkadíja nettó 300.000.- Ft.
c/ „Fő-tér” – tervezési ajánlatok :
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyarország Kormánya által megítélt 1.025.000.000.-Ft.-os támogatás
eredményes felhasználása érdekében a koncepció véglegesítésére irányuló egyeztetéseken történő részvételre, és a kidolgozásra
kerülő koncepció megvalósításához szükséges valamennyi engedélyezési és kiviteli tervezési, és engedélyeztetési feladatok
ellátására, a kapcsolódó szakági tervezési feladatokra is kiterjedően Siklósi József Ybl – díjas építészt bízza meg 14.780.000.Ft. + Áfa tervezési díjért.
Felhatalmazza a város polgármesterét a tervezési szerződés megkötésére.

9. Napirendi pont : Képviselői bejelentések.
Hófer Jenő :
- Szóvá tette, hogy az ÉDÁSZ felbontotta az utat az áruház és a gyógyszertár között és nem állította helyre azt az eredeti
állapotnak megfelelően;
- A körforgalomnál az áruház bejáratánál egy aknafedél nagy hangot ad, amikor egy kamion keresztülmegy rajta. Kéri a
Közútkezelő értesítését az ellenőrzésre, mert előbb-utóbb be fog szakadni;
- tolmácsolta a Batthyány téri lakók panaszát, mely szerint a tömbökhöz vezető lépcső rendkívül balesetveszélyes állapotban
van. Kéri az önkormányzat intézkedését a balesetveszély elhárítása érdekében.

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

