
Beszámoló a 2015. március 13.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette egy képviselő 
(Vida Gyuláné) igazolt távollétét. 
 

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

6/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy módosítsa Ganzler Gáborral az önkormányzati 
épületben lévő kazánok karbantartására, vízvezeték javítására kötött szerződését oly módon, hogy abba kerüljenek felvételre a 
hántai és a kisbéri orvosi rendelőkben található kazánok és a díjazás 100.000,- Ft.+ÁFA/hó összegűre növekedjen, a többi 
önkormányzati épületben található kazán karbantartására, vízvezetékek javítására kötött szerződés változatlanul hagyása 
mellett, továbbá a szerződésbe kerüljön rögzítésre, hogy a nagy teljesítményű intézményi kazánok vonatkozásában üzemeltetői 
és karbantartói feladatokat is ellát a vállalkozó, míg a többi kazán vonatkozásában karbantartói feladatai vannak, valamint 
Ganzler Gábor minden egyes kazánon elvégzett munkát rögzítsen munkalapon és havonta jelentse le az egyes kazánokon 
elvégzett munkálatokat, folyamatos kapcsolattartásra Hófer Jenő kerüljön rögzítésre és a vállalkozó állandó rendelkezésre állást 
vállaljon, továbbá utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat alkalmazásában állók 
beiskolázásának lehetőségét és felhatalmazott a fenti feltételeket tartalmazó szerződés-módosítás aláírására. 

A szerződés előkészítése és aláírása megtörtént.  
19/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatában a lakosság fogászati ügyeleti ellátásának biztosítása érdekében határozatlan időre szóló 
megállapodást köt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával a 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet 17. §. 3. 
bekezdésében foglalt fogászati ügyelet feladatkörébe tartozó feladatok ellátására és vállalta, hogy a feladatellátásért éves díjat 
fizet, mely 2016. május 31.-ig 22,-Ft./fő/év, valamint felhatalmazott a feladatellátásra vonatkozó megállapodás megkötésére. 

A megállapodás megkötésre került. 
20/2015.(I.16.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület elfogadta a Földért 2005 Kft. 110.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát a szennyvíztisztító telep 
bővítéséhez szükséges területek végleges más célú hasznosításához szükséges humuszmentést megalapozó talajvédelmi terv 
elkészítésére, valamint utasította a Polgármesteri Hivatalt a szerződés előkészítésére és felhatalmazott a szerződés aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazása alapján a szerződést megkötöttem.  

4/2015.(I.16.), 29/2015.(II.13.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozatában a költségvetés összeállításának szempontjait határozta meg és beruházási, felújítási 
munkák, valamint pályázati alap tervezését rendelte el. A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének fő számait az előterjesztés szerint és utasította a Polgármesteri Hivatalt a költségvetési rendelet-tervezet 
előterjesztésére. 

A képviselő-testület döntése alapján a költségvetés a 2015. február 27.-ei rendkívüli 
ülésére beterjesztésre került és a képviselő-testület elfogadta azt. 

30/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a Hánta Bizottság elnökhelyettesének Varga Melinda bizottsági tagot választotta meg. 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

31/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a többször módosított 7/2013.(IV.11.) számú, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt díjakat nem kívánta módosítani. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk.  
32/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatában elfogadta Kisbér Város Jegyzőjének beszámolóját a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 
2014. évi munkájáról.  

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
33/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a 2014. évi adóügyi feladatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
40/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a kisbéri 0129/8 és a 1640/3 hrsz. alatti ingatlanok értékbecslésére a KOVING 
Ingatlanközvetítés és Értékbecslés bruttó 40.000 Ft összegű ajánlatát fogadta el és felhatalmazott az értékbecslés 
megrendelésére.  

Az értékbecslést megrendeltem.  
44/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatában nem engedélyezte a közterület hosszú távú használatát Stehenics Sándor győri 
vállalkozónak. 

A képviselő-testület döntéséről az érintetett tájékoztattuk. 
 



47/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda nyári zárva tartásáról – a nyári karbantartási, felújítási 
munkálatok elvégzése céljából – az intézményvezető által megadott időpontoknak megfelelően döntött. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekeltek tájékoztattuk. 
48/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület támogatta, hogy a képviselő-testületi ülés anyagait, a zártan tárgyalandó anyagok 
kivételével a Kisalföld c. napilap szerkesztőségének is megküldje a Polgármesteri Hivatal. 
 

A szerkesztőség elérhetősége rögzítésre került a képviselő-testületi ülés anyagait a 
zártan tárgyalandó anyagok kivételével megkapó csoportba.  

49/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület fenti határozatában multifunkciós gép beszerzésének lehetőségét az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének elfogadását követően a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe utalta. 
 

A gép megrendelése megtörtént, beüzemelés 2015. 10. hetében várható. 
51/2015.(II.13.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban bérlakások kiutalásáról döntött. 
 

A lakásbérleti szerződések megkötésre kerültek. 
A testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtását egyhangúan elfogadta. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester ezután a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről tájékoztatta a testületet: 
a ) Részt vett a kisbéri mentőállomás felújításával kapcsolatos megbeszélésen. Elmondta, hogy egy régi tartozása van az 
önkormányzatnak az OMSZ felé, mely szerint a felújítás időtartamára az önkormányzat biztosít helyet a személyzet és a 
géppark elhelyezésére. A polgármester a Városigazgatóság területén ajánlott fel területet és épületet, melyen egy későbbi 
bejáráskor vizsgálják meg milyen infrastruktúrális átalakításokat kell elvégezni, hogy a felújítás alatt amentőállomás működése 
zavartalan legyen. 
b ) Felvette a kapcsolatot a Szcenográfiakft.-vel és intézkedett a Mini Magyarország makettjei negatívjának Kisbérre 
szállításáról, melyeket a kastélyban helyeztek el. Elmondta azt is, hogy sajnos a negatívok igen rossz állapotban vannak és nem 
valószínű, hogy újból használhatóak lesznek. 
c ) Részt vett az Ászári Körzet hegyközség körzeti borversenyén, melynek a Wass Albert Művelődési Központ biztosított 
helyet. A rendezvényen jelen volt Czunyiné Dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár, a megye 3-as számú 
választókerületének egyéni országgyűlési képviselője, valamint Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés 
elnöke. A rendezvény, melyet kilencedik alkalommal rendeztek meg igen sikeres volt, a kisbériek kétaranyérmet, 
négyezüstérmet, 14 bronzérmet és 4 oklevelet gyűjtöttek be. 
d ) Rész vett a rendőrség éves beszámolójáról tartott rendezvényen, ahol bejelentette, hogy az önkormányzat egy fő közterület 
felügyelőt munkába állított. 
e ) Részt vett a védőnői szolgálat magyarországi megalakításának századik évfordulója alkalmából rendezett konferencián, 
melynek szintén a városunk volt a házigazdája. Ezt a rendezvényt is megtisztelte jelenlétével Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
köznevelésért felelős államtitkár. A rendezvény végén Kisbér városa nevében az egészségügyi kamarával közösen egy 
jubileumi kiadvánnyal és egy csokor virággal kedveskedtek a megye mintegy 130 védőnőjének. 
f ) Március 11.-re, mint a szervezet elnöke összehívta a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás(KTKT) Testületi Tanácsát, ahol 
elfogadták a társulás 2015 évi költségvetését és a társulási megállapodás valamint az annak részét képező Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását. Az ülésen két kivétellel valamennyi társult település részt vett.A testület a tájékoztatót 
egyhangúan elfogadta. 
 

2. Napirendi pont :  Hivatali státusz. 
Dr. Dörnyei Vendel jegyző előterjesztésében elmondta, hogy eddig egy fő a városigazgatóságon volt köztisztviselői státuszban, 
de a Polgármesteri Hivatalban dolgozott, ezért kéri a testületet, hogy a Városigazgatóságon szüntesse meg a státuszt és a 
hivatalban pedig plusz egy fő köztisztviselői státuszt hozzon létre. A testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta. 
 

3. Napirendi pont :  Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi kulturális rendezvényterve. 
Puskás Teréz, az intézmény igazgatója szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a benyújtott tervezet csak egy vázlat, hiszen ez 
folyamatában változhat, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően mindig több rendezvény valósult, meg mint ami a tervezetben 
szerepelt. A testület a tervezetet egyhangúan elfogadta. A tervezet a beszámoló végén olvasható. 
 

4. Napirendi pont : Észak-dunántúli Vízmű Zrt. – gördülő fejlesztési terv. 
A képviselő-testület 2014. augusztusi ülésén tárgyalta az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. által aszennyvízcsatorna hálózatra és 
szennyvíztisztító telepre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet,mely 2015-re, 2016-2019 közötti időszakra és 2020-2029 közti 
időszakra szól. A testület a 151/2014. (VIII.7.) számú határozatában a tervet elfogadta azzal, hogy minden évbenfebruár 28-áig 
tételesen kell egyeztetni az adott évben az amortizációs keret terhéreelvégzendő beruházásokat, mely egyeztetéseken 
figyelembe kell venni az aktuálisanjelentkező műszaki problémákat. Az önkormányzat továbbá fenn tartotta a jogát a gördülő 



fejlesztési terv változtatására, különösen arra tekintettel, hogy a kisbéri 81-es számú főút –82148. számú összekötő út 
csomóponti körforgalommá történő átépítése (belső körforgalom)kapcsán szükséges közműkiváltások költsége kerüljön 
beépítésre a 2015. évi tervbe.A gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általijóváhagyását 
az ÉDV Zrt. kérésére felfüggesztették, mert időközben jogszabályi változástörtént, mely mentén a terv átdolgozásra szorul. A 
módosított terv I. ütemére (2015-ös évre)tett javaslatot az önkormányzat megkapta. 
A terv módosítása az alábbiakat érinti: 
· A hántai átemelők vezetőcső cseréje tartóval 20.000,- Ft-os egységárral szerepelt, most47.000,- Ft-tal. A mostani ár  
tartalmazza a szerelésisegédanyagokat is. 
· A kezelőépület homlokzat felújítása szigeteléssel eddig 2.000.000,- Ft-tal szerepelt az5.000.000,- Ft. helyett. Plusz elem a 
szigetelés. 
· A kezelőépület tetőzetének 3.000.000,- Ft-os javítása helyett 5.000.000,- Ft-os tetőcseretetőléccel, hőszigeteléssel szerepel. 
· A fűtési rendszer korszerűsítésének költsége duplájára nőtt. A meleg víz ellátását ismegoldanák a korszerűsítéssel. 
· A nyílászárók cseréjének költsége 1.500.000,- Ft-ról 3.500.000,- Ft-ra növekedett. 
· Az „öltöző és zuhanyzó bővítése labor helyiség átalakításával” sor új elem. A„vagyonvédelmi rendszer kiépítése és  
kamerarendszer telepítése koncepcióterv alapján”a beruházások között szerepelt összesen 300.000,- Ft-os összeggel a mostani  
694.000,-Ft-tal szemben. 
· Az eredeti tervben a „pótlások” táblázat nem tartalmazott adatot. 
· A „beruházás” táblázatnak korábban része volt a szennyezés csökkentési tervelkészítése, kiviteli tervdokumentáció  
elkészítése, engedélyeztetése 2.000.000,- Ft-tal ésitt szerepelt a vagyonvédelmi rendszer kiépítése koncepcióterv alapján  
150.000,- Ft-osösszeggel, valamint a kamerarendszer telepítése koncepcióterv alapján szintén 150.000,-Ft-os összeggel. 
A gördülő fejlesztési tervben szereplő összegek becsült összegek, az év végi elszámoláskorkerülnek pontosításra. A  
beruházások közül a szennyezés csökkentési terv azért került ki,mert annak elkészítésére nagy valószínűséggel az idei évben  
lesz szükség, át fog jövőretolódni. 
Az ÉDV Zrt. az alábbi adatokat állította össze az amortizációs keretről és felhasználásáról: 
ÉCS keret 2015 – 25.146.190,- ft. Előző évekről áthozott ÉCS keret 21.860.284,- ft. Rendelkezésre álló ÉCS keret 2015 
összesen 47.006.474,- ft. Felújítás 2015 – 21.664.000,- ft. Pótlás 2015 – 614.000,- ft. Tervezett fejlesztési munkák 
2015összesen  22.278.000,- ft. Tartalék 5 % 2.350.324.- ft. Előtakarékosság II. ütemben tervezett munkákra 22.378.150,- ft. 
(II. ütem a 2016-2019 közti időszak) 
Az ÉDV Zrt. kéri a gördülő fejlesztési terv elfogadását és ahhoz a napokban postánmegküldik azokat a további mellékleteket, 
mellyel együtt - a testület jóváhagyó döntéseután - azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé meg kell 
küldeni.A képviselő-testület tavaly kezdeményezte a belső körforgalom kiépítésekor szükségesközműkiváltások díjának 
betervezését. Mint látszik, a terv tartalmaz tartalékot éselőtakarékossági részt, melyek tervmódosítással felhasználhatók 
lesznek. A testület egyhangúan úgy döntött, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. által a 2015-ös évre elkészített gördülő 
fejlesztési tervetelfogadja azzal, hogy a kisbéri 81-es számú főút – 82148. számú összekötő út csomópontikörforgalommá 
történő átépítése (belső körforgalom) kapcsán szükségessé váló közműkiváltások költségét atartalék és az előtakarékosság II. 
ütemben tervezett munkákra sorok terhére kívánjaelvégeztetni, ha ezen költségek a 2015-ös évben jelentkeznek. 
 

5. Napirendi pont :Érintésvédelmi, villámvédelmi szabályzatok felülvizsgálata. 
A Soós Elektorink Bt.jelezte a hivatal felé, hogy az általa korábban elkészített érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati 
jegyzőkönyvek közül az általános iskoláé tavaly lejárt, a sportcsarnoké, gimnáziumé, hántai óvodáé, városigazgatóságé és 
tanműhelyé idén le fog járni. Soós Úr jelezte, hogy minden intézménynek kell érvényes érintésvédelmi, tűzvédelmi és 
villámvédelmi jegyzőkönyvvel rendelkezni, a lakások tekintetében érintésvédelmi jegyzőkönyv szükséges. Az érintésvédelmi 
felülvizsgálatot 3 évente kell elvégeztetni, a tűzvédelmi felülvizsgálatot a BCS és Társa Kft. folyamatosan végzi a 
munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására kötött szerződésük alapján, a villámvédelmi felülvizsgálatot pedig 6 évente 
kell megismételni. Intézményeink (Hántai Kirendeltség, Hántai orvosi rendelő, Kisbéri Bánki-Táncsics 
Gimnázium,Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája, Kiskastély – Helytörténeti Múzeum, Magyar Királyi Lovarda – 
Lovarda, Istálló, Wellness-Fitness szárny, Polgármesteri Hivatal, 3 db ravatalozó, Városigazgatóság, Védőnői szolgálat, 
Zsivótzky Gyula Sportcsarnok) érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatára és a villámvédelmi rendszerek 
felülvizsgálatára, valamint az önkormányzati kiadott lakások (43 lakás) érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatára három 
ajánlatot kértünk be. Kettő ajánlatot kaptunk, egyiket Morvai József helyi vállalkozótól, aki az érintésvédelmi-szabványossági 
és villámvédelmi felülvizsgálatokat összesen 860.000,- + áfa összegért vállalja. A másik ajánlatot a Soós Elektronik Bt-től 
kaptuk, akik összesen 964.500,- + áfa díjon vállalják a munkát. Pápai Mónika referens elmondta, hogy a mai napon érkezett egy 
harmadik ajánlat a Jámbor-Vill Bt-től, aki 300,- Ft. + áfa/mérési pont díjon végezné el a munkát. A referens elmondta, hogy 
négy intézménynél ismert csak a mérőhelyek száma (Hántai kirendeltség, Petőfi Sándor Általános Iskola, Bánki-Táncsics 
Gimnázium és Szakközépiskola, Zsivótzky Gyula Sportcsarnok), melyekre kiszámolva 602.100,- ft.+Áfa összegre jön kiaz 
ajánlat. Mivel a többi intézmény és a 43 db. lakás ebben nincs benne, a testület egyértelműen megállapította, hogy ez az ajánlat 
több mint a fent említett legolcsóbb ajánlat. Ezért a testület egyhangúan elfogadta a GMJ bizottság javaslatát, mely szerint az 
önkormányzati intézmények érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatával és villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatával, 
valamint az önkormányzat által kiadott lakások érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatávala legolcsóbb ajánlatot 
adóMorvai Józsefet bízza meg az ajánlatában szereplő nettó 860.000,- Ft.-os áron. Egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt a 
vállalkozói szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés 
aláírására.Utasítja a Városigazgatóság munkacsoportot, hogy a felülvizsgálatkor feltárt hiányosságokat javítsa ki.  
 

 



6. Napirendi pont :  Általános iskola előtti terület rendbetétele. 
A Kisbéri Bánki-Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolájának 
bejárata előtt található sáros terület rendbetételét a bizottság több ülésen is tárgyalta, szakemberek többszöri bejárás alapján 
állították össze a felújításra vonatkozó műszaki rajzot. A rajz alapján három ajánlatot kért be a hivatal és 2 db-ot kaptak. A 
Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. az út és járda közötti területet murvázta volna, míg a Tető-Profil Kft. térkövezné, 
ezért Polgármester Úr kezdeményezésére a Gádor Kft. módosított ajánlatot adott, melyben már térkövezés szerepel a murvázás 
helyett. A Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. módosított ajánlatában a járdát bruttó 1.432.103,- Ft-ért készítené el, a 
járda és az út közti területet bruttó 2.424.580,- Ft-ért térkövezné. Összesen: bruttó 3.856.683,- Ft. A munkálatok elvégzése 
során a területen jelentkező csapadékvizet a csapadékvíz elvezetőbe bekötnék. A Tető-Profil Kft. a járda térkövezését bruttó 
1.205.822,- Ft-ért vállalná, az útig tartó területet térkövezné bruttó 1.559.814,- Ft-ért. Összesen: bruttó 2.765.636,- Ft. A 
csapadékvizet ők is levezetnék a területről. A képviselő-testület 6 igen és 2 tartózkodás (Andrási Tamás, Dákai József) mellett 
az olcsóbb ajánlatot, a Tető-Profil Kft. bruttó 2.765.636,- Ft.-os ajánlatát fogadta el, utasítva a Polgármesteri Hivatalt a 
vállalkozói szerződés előkészítésére. Felhatalmazta a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására.  
 

7. Napirendi pont :  Átjáró az autóbusz-pályaudvar és a kórház között. 
Andrási Tamás a GMJ bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az autóbusz-pályaudvar és a kórház között évek óta 
tervezett átjáró megvalósíthatósága ügyében elmozdulás történt. A kisbéri 1637 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa, Nádasai Imre 
Attila hozzájárulását adta ahhoz, hogy az önkormányzat javára az ingatlana telekhatára és kerítése közti részre, valamint a 
buszpályaudvar felöli oldalon további területre átjárási szolgalmi jog kerüljön alapításra. A szolgalmi jog alapításával 
kapcsolatos mindennemű ügyintézés és költségviselés az önkormányzatot terheli, mely teher viselését az önkormányzat 
képviseletében a polgármester tudomásul vette és vállalta. Az átjáró elkészüléséhez szerződni kell Nádasi úrral, ahhoz változási 
vázrajzokat kell készíttetni és egyeztetni kell azon telektulajdonosokkal, akik most a területet jogtalanul használják. Mindezek 
után kerülhet sor az átjáró kialakítására. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és felhatalmazta a város polgármesterét 
az autóbusz-pályaudvar és a kórház közti átjáró kialakításához szükséges ajánlatok bekérésére, tárgyalások lefolytatására, 
szerződéskötésre. 
 

8. Napirendi pont :Vagyonvédelmi feladatok ellátására szerződéskötés. 
Paska Gyula kisbéri vállalkozóval 2011-ben kötött először szerződést a Városigazgatóság a Batthyány-kastély, a Kiskastély, 
Lovarda, volt szakorvosi rendelő, valamint a gyermekorvosi rendelő épületei vonatkozásában vagyonvédelmi feladatok 
ellátására este 18 óra és reggel 6 óra között. Feladatuk volt a fenti épületek körbejárása, nyílászárók ellenőrzése, a buszmegálló 
nyitása, illetve zárása, továbbá a Vagyonvédelmi Szolgálati Utasításban rögzített egyéb feladatok ellátása. Időközben a 
szerződéses feladatok kiterjedtek a Volán pályaudvar épületeire és a Pékházra. A játszótér átadása óta annak őrzését is ellátják. 
Megbízási díjuk bruttó 680,- Ft./óra. A megbízási szerződés 2015. március 31.-én lejár. Paska Úr a vagyonvédelmi feladatokat 
a jövőben is el szeretné látni és kezdeményezte a szerződés meghosszabbítását. Időközben még egy ajánlat érkezett a fenti 
feladatok elvégzésére. Tekintettel arra, hogy Paska Úr ajánlata kedvezőbb, munkájával ez idáig meg volt elégedve a testület, ha 
újabb terület őrzését kérték, ahhoz mindig pozitívan, segítőkészen állt hozzá, a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Paska 
Gyulával kötött megbízási szerződést 1 évvel,meghosszabbítják változatlan feltételek mellett. Utasítják a Polgármesteri Hivatalt 
a szerződés-hosszabbítás előkészítésére és felhatalmazzák a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés-
hosszabbítás aláírására.  
 

9. Napirendi pont :  Konténeres hulladékszállításra szerződéskötés. 
Településünkön a temetőknél és a Városigazgatóság telephelyén található konténereket ez idáig a PAL-KONT Fuvarozó, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 54.) szállította el. A Kft. az idei évre is szerződni kíván az 
önkormányzattal változatlan feltételekkel. A Kft. a Városigazgatóság hívására jön ki, ha a konténerek megteltek. A szolgáltató 
eddigi munkájával a város meg volt elégedve, ezért a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy szerződést kíván kötni a PAL-
KONT Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a temetőknél és a Városigazgatóság telephelyén összegyűjtött hulladék 
elszállítására a 2015-ös évre, az alábbi díjakon:   

5 m3 nyitott konténerrel történő hulladékgyűjtés, szállítása : 25.600,- Ft./db/alkalom+Áfa 
7 m3 nyitott konténerrel történő hulladékgyűjtés, szállítása : 33.400,- Ft./db/alkalom+Áfa 
7 m3 nyitott konténerrel történő bontási hulladék szállítása : 34.800,- Ft./db/alkalom+Áfa 

32 m3 nyitott konténer szállítása:4.380,- Ft./m3+Áfa 
Felhatalmazta a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására.  
 

10. Napirendi pont :  Zöldhulladék kezelés. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények fűtése minden évben nagy terhet ró az önkormányzatra, ezért a gázfűtés 
helyett olcsóbb, alternatív megoldást keresve került szóba a zöldhulladék, főként a faágak és gallyak felaprításával előállított fa 
brikett előállítása. A későbbiekben, ha beválik, az ezzel való fűtésre kellene átállni. A jövőbeli elképzelés első lépéseként a fa 
briketthez szükséges alapanyagokat, a gallyakat, ágakat bekell gyűjteni és elhelyezni. Az elhelyezésre alkalmas terület lehetne 
az önkormányzati tulajdonban lévő kisbéri 07/7 hrsz. alatti ingatlan (Bakonyszombathely felé a hántai útkereszteződés után 
jobbra), mely 1992-ig hulladéklerakóként működött.  A terület 3 ha 231 m2 nagyságú. Az ingatlanra zöldhulladék tárolásához és 
aprításhoz telepengedélyt kell kérni. A zöldhulladék elszállítását, kezelését és ártalmatlanítását jelenleg a Vertikál Konzorcium 
végzi, akik azt, közbeszerzési eljárás keretében nyerték el. Tevékenységüket településünkön 2014. január 1.-től látják el. A 
GMJ bizottság a zöldhulladék kezelését a Vertikál Konzorcium bevonásával javasolja elvégezni. A területen és az oda vezető út 
mindkét szélén jelenleg illegálisan lerakott hulladék található. A telep használata előtt a hulladékot összekell gyűjteni és 
elszállíttatni,be kell keríteni, esetleg körbeárkolni és térfigyelő kamerát kellene telepíteni az illegális hulladéklerakások 



megelőzése végett, s ezek után javasolt a telepengedély kérése. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, kifejezi azon 
szándékát, hogy a kisbéri 07/7 hrsz. alatti ingatlanon egyéb fa-, parafa termék-, fonott áru gyártását kívánja megvalósítani,  
utasítja a Városigazgatóságot a kisbéri 07/7 hrsz. alatti ingatlanon és annak környezetében lévő illegálisan lerakott hulladék 
összegyűjtésére és elszállítására. Felhatalmazta a város polgármesterét a szükséges engedélyek beszerzésére, bejelentések 
megtételére.  
 

11. Napirendi pont :Riasztási lánc felállítása. 
A Zsivótzky Gyula Sportcsarnok tetőzetének beszakadása és a nagy havazás okozta gondok miatt került szóba riasztási lánc 
felállítása. Az előterjesztő GMJ bizottság teljesen új riasztási lánc kiépítését nem javasolja mivel településünkön polgári 
védelmi szervezet működik, melynek 154 fő a tagja, köztük intézményvezetők és önkormányzati dolgozók. Itt már maga a lánc 
kiépítésre került. A testület a javaslat alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy az intézményvezetők, rendkívüli időjárási 
esemény észlelésekor, illetve veszélyhelyzet kialakulásának lehetősége esetén, a polgármester tájékoztatása mellett, forduljanak 
a Városigazgatósághoz segítségért. Ha a kialakult helyzet megoldására a Városigazgatóság egyedül nem képes, a Polgármesteri 
Hivatal külső segítséget vegyen igénybe. 
 

12. Napirendi pont :  Hántai óvoda árambekötése. 
A hántai római katolikus templom homlokzata várhatóan ez évben felújításra kerül. A felújítást nehezíti az óvoda 
árambekötése, mely a templom falára felakasztott villanyvezetéken keresztül került megoldásra. Az óvoda fogyasztási 
mérőhelyének szabványosítására és egyben teljesítmény bővítéssel egybekötött földkábeles bekötésének kivitelezésére 
ajánlatokat kért be a hivatal. Egy ajánlat érkezett, a Jámbor-Vill Bt-é, mely ajánlattal kapcsolatban a bizottság felkérte Hófer 
Jenő képviselő urat tárgyalások lefolytatására. Hófer Jenő elmondta, hogy aföldkábeles bekötés hossza a jelenlegi légkábel 
helyett kb. 17 m, mely hosszból az EON 15 m-t kiépít, a fennmaradó 2 méterért kell fizetni. A jelenleg meglévő 3 x 20 amper 
és 2 x 10 amper teljesítményből kettő egyfázisú fogyasztás mérő megszűnne és a 3 fázisú mérő mellé vezérelt mérő kerülne. A 
bővítés után nem kell fizetni. A díj tartalmazza továbbá az EON ügyintézést is. Az ajánlat összege bruttó 170.240,- Ft.. Az 
óvoda árambekötésével a Hánta Bizottság is foglalkozott, ülésükön az a döntés született, hogy egyenlőre ne rendelje meg az 
önkormányzat az új bekötést, arra a templom külső homlokzatának felújításához közelebbi időpontban térjenek vissza. Pápai 
Mónika referens tájékoztatta a testületet, hogy a Jámbor-Vill Bt. az ajánlatát csak 30 napig tartja. Tekintettel arra, hogy az 
árambekötést előbb utóbb úgy is el kell végezni és a munka későbbi időpontban történő elvégzése már többe kerülne, a testület 
egyhangúlag úgy döntött, hogy a hántai óvoda földkábeles árambekötésével és teljesítmény bővítésével a Jámbor-Vill Bt-t 
bízza meg az ajánlatában szereplő bruttó 170.240,- Ft. díjon, s utasítja a Polgármesteri Hivatalt a vállalkozói szerződés 
előkészítésére, egyben felhatalmazta a város polgármesterét a fenti feltételeket tartalmazó szerződés aláírására 
 

13. Napirendi pont :Hánta – temető melletti út rendbetételére felajánlás. 
Skrihár József azzal a felajánlással kereste meg az önkormányzatot, hogy a hántai temető előtti út területét (01126/2 hrsz.) 
térítésmentesen eltolná, mely szélessége lehetővé tenné, hogy ott személygépjárművekkel megálljanak. Skrihár Úr annyit kér az 
önkormányzattól, hogy a telket mérettesse ki, hogy pontosan tudják, meddig tolhatják el az utat. A testület egyhangúlag úgy 
döntött, hogy köszönettel elfogadja Skrihár József felajánlását a hántai temető előtti út (01126/2 hrsz.) térítésmentes eltolására 
és felhatalmazta a város polgármesterét a földkiméréshez szükséges ajánlatok bekérésére és a legkedvezőbb ajánlattevő 
megbízására, egyben utasította a Városigazgatóságot az eltolás után kialakult terület befüvesítésére.  
 

14. Napirendi pont :  Kültéri pad beszerzés. 
Kisbér Város önkormányzatának képviselő-testülete 42/2015. (II.13) számú határozatában felhatalmazta a Szociális, Kulturális, 
Ifjúsági Bizottságot, hogy részletesen tárgyalja a kültéri padok beszerzésének lehetőségét, dolgozzon ki alternatívákat a 
megvalósításra, valamint kérjen be árajánlatokat. A Szociális, Kulturális, Ifjúsági bizottság elnöke, Vaderna Tamás fentieknek 
megfelelően több típusú és anyagú padra is szerzett be árajánlatot. A bizottság a beérkező ajánlatokat megvizsgálta, valamint 
tárgyalt a beszerzésre kerülő padok elhelyezésének kérdéséről is.A megbeszélések tükrében a bizottság javasolta a képviselő-
testületnek, hogy az egységes városkép kialakítása érdekében a központi részekre egyenlőre 10 db. öntöttvas pad kerüljön 
beszerzésre, melyek elhelyezése egy közös bejárás eredményeképpen kerül majd meghatározásra.Az öntöttvas pad (öntöttvas 
láb, fa ülőke és háttámla) ára bruttó 65.850,- Ft. 10 db pad rendelése esetén a kiszállítás díja: bruttó 26.000,- Ft. A képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta a bizottság javaslatát. 
 

15. Napirendi pont :  Közterület-használat. 
Szkok Lajos, egri lakos, vállalkozó határozatlan időtartamra szeretne Kisbér városában, a buszpályaudvar környékén, 10 
m2nagyságú területen füstölt élelmiszer termékeket árusítani. Vállalkozásának célja, hogy Kisbér térség és környékére csak és 
kizárólag Eger és környéki prémium minőségű ízeket hozzon. Szkok Lajos a buszpályaudvar környékén helyezne el egy árusító 
faházat, mely megjelenésében igényes és alacsony rezsijű.Polgármester Úr, a területbérleti szerződés hosszabb időtartama és a 
helyi vállalkozók védelme miatt kérte a Képviselő-testület állásfoglalását. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Szkok 
Lajos, egri lakos, vállalkozó számára, határozatlan időszakra, Kisbér Városában a közterületen történő füstölt árú 
kereskedelmetnem engedélyezi. 
 

16. Napirendi pont :Tájékoztató : Címer bemutatás. 
Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok szövetségének elnöke azzal kereste meg a polgármestert, hogy 
önkormányzatunk csatlakozzon azon kezdeményezésükhöz, mely szerint 2015. áprilisától kezdődően2016. március 31.-ig az 
ország összes településének címerét szeretnék ingyenesen bemutatni és „közkinccsé” tenni a WestEnd City Centerben a tavalyi 



évhez hasonlóan, melynek igen nagy sikere volt. A címer mellett feltüntetik a település elérhetőségét, honlapját vagy un. QR 
kódját. A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót és támogatta Kisbér részvételét a kiállításon. 
 

17. Napirendi pont :Egyebek 
a / KTKT határozatainak elfogadása :Mint azt a polgármester a két ülés közötti események beszámolójában (1.Napirendi pont) 
elmondta a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (KTKT) Testületi Tanácsa elfogadtaaz átdolgozott társulási 
megállapodásátvalamint az annak részét képező Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Ezek a határozatok akkor 
emelkednek jogerőre, ha a társulás valamennyi tagjának képviselő-testülete azt elfogadja. Ennek értelmében a testület 
egyhangúlag elfogadta a KTKT Testületi Tanácsának fenti határozatait. Ennél a napirendi pontnál Dr. Szinyi Károly azt 
kérdezte, hogy a társulásban működtetett intézmények közül mely intézmények kívánnak kiválni. Dr. Dörnyei Vendel jegyző 
válaszában elmondta, hogy Kisbér már foglalkozott az Őszi Napfény Idősek Otthonának visszavételéről (lásd: 2015. február 
13.-i képviselő-testületi ülés beszámolójának 20/e napirendi pontja) és a rédei önkormányzat az óvoda működtetését kívánja 
saját működtetésbe vissza venni.Baloghné Zsida Brigitta pénzügyi vezető a kiválásokkal kapcsolatban elmondta, hogy azok az 
intézmények, amelyek társulásban végzik működésüket az állami normatíva 130 %-át kapják állami támogatásként. Ezért nem 
javasolná a kiválásokat hiszen akkor a jelenlegi állami támogatásnak csak a 77 %-át kapnák meg az intézmények. 
b / Település rendezési terv módosítása :A Fejér Megyei Kormányhivatal Építési és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi 
Iroda 2014 novemberében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy jogszabályi változások miatt minden település jelenleg 
érvényben lévő rendezési tervei 2018. december 31. napjáig hatályosak, tehát 2019 január 1-én hatályukat vesztik. Ha addig 
nem készül el az új jogszabályi környezet szerinti új településrendezési terv, akkor az építési engedélyezés 2019. január 1-től 
csak az Építési Törvényben rögzített illeszkedési szabályok szerint történhet szakhatóságok bevonásával. A korábbi jogszabályi 
környezetben 2015. december 31-ig lehet módosítani a településrendezési eszközöket. Fontos, hogy e határidőig  kell 
lefolytatni a rendezési terv módosítását célzó eljárást, és a módosított településrendezési eszközöket hatályba léptetni. A 
városunkat érintő módosítás (figyelembe véve a felmerült igényeket és javaslatokat) a vonatkozó rendeletben részletezett 3 
körös egyeztetési eljárást igényel, amelynek lefutási ideje 8-9 hónap.Amennyiben az önkormányzat a jelenleg ismert módosítási 
igények szerint nem módosítja a meglévő településrendezési eszközöket, 2016. január 1-től módosításra már nincs lehetőség, a 
jelentkező és meglévő igényeket már csak az új jogszabályok szerinti, teljes terv készítésével és új Helyi Építési Szabályzat 
megalkotásával tudja kielégíteni.A tervek módosításához - a gyorsaság és a kiinduló adatok ismerete végett - célszerű a jelenleg 
hatályos rendezési terv tervezőjét megbízni (TalentPlan Kft.).Az saját módosítási igények mellett több helyi vállalkozó és cég 
jelezte az elmúlt időszakban, hogy a számukra kedvező - igényelt - rendezési terv módosítás esetén a módosítás 
finanszírozásában arányosan részt venne. Az előterjesztés szerint célszerű, hogy az Építési törvény 30/A § szerinti 
településrendezési szerződés megkötésével a kérelmező vállalkozókat, cégeket a finanszírozásba vonja be az önkormányzat.Az 
önkormányzat által ismert ezen cégek a következőek: Bakony Bio Zrt., Drat Kft., Új Ház Centrum Kft. (Tóthné Jámbor 
Mariann), Batthyány Kft. Célszerű az időközben jelentkezőkkel is hasonló szerződést kötni.Megjegyzendő még, hogy Kisbér 
Város rendezési terve és Helyi Építési Szabályzata megjelölve, felsorolva tartalmazza a helyi védettséget élvező épületeket, 
azonban Önkormányzatunk nem rendelkezik a helyi védettséget szabályozó külön rendelettel - így a helyi védett épületeket a 
valóságban semmilyen rendeleti előírás nem védi az esetleges bontástól, helytelen átépítéstől, stb. A módosítással 
párhuzamosan javasolt a helyi értékvédelmi rendelet kidolgozása, megalkotása. A helyi értékvédelmi rendelet kidolgozását a 
településtervező cég a településrendezési eszközök módosításával egyidejűleg, annak keretein belül el tudja végezni.A 
képviselő-testület egyhangúlagelfogadta a településrendezési eszközök módosítását célzó javaslatokat, felhatalmazta a 
polgármestert, hogy indítsa meg a településrendezési eszközök módosításának eljárását, kérjen árajánlatot a településtervezőtől. 
Felhatalmazta a polgármestert, hogy az időközben jelentkező igények módosításba történő beemeléséről döntsön. 
c /Gergly-ház bontása:A képviselő-testület 2015. január 16.-i ülésén úgy döntött, hogy a testület 2014. 06. 12.-én a „Gergely-
ház” bontásáról szóló határozatát felfüggeszti s utasítja a Gazdasági, Műszaki és Jogi bizottságot, hogy a 2015. áprilisi testületi 
ülésre terjessze elő a „Gergely-féle” ház felújítására vonatkozó üzleti tervet és hasznosítási funkció elképzelését. A felújítási 
javaslatot tevő Szőgyényi Attila értesítette a polgármestert, hogy felújítási javaslatát visszavonja, ezért a testület egyhangúlag 
úgy döntött, hogy ismét érvénybe lépteti a testület 2014.06.12.-i ülésén hozott bontási határozatát. 
d / Plébánia fakivágási kérelme :Ezt a napirendi pontot a testület a 15. napirendi pont után tárgyalta, mivel ekkor érkezett meg 
Bajkai Csaba esperes-plébános úr, s így ezen napirend tárgyalását a testület előre vette. Egy nappal a testületi ülés előtt jelezte a 
plébános úr, hogy szeretne reagálni a testület február 27.-i határozatára és kérte személyes meghallgatását a testülettől, melyhez 
a testület hozzájárult. Plébános úr elmondta, hogy a templom felújítását folytatni kívánják, amelyhez pályázatot nyújtottak be. 
A felújítás során igen nagy probléma a vizesedés, ezért mindenképpen meg kell oldaniuk a vízelvezetést, melynek terveztetése 
folyamatban van és amelynek elvégzéséhez útban vannak a fák. Elmondta továbbá, hogy egy teljes park felújítást is végre 
kívánnak hajtani, mellyel kapcsolatban már egy kertészettel is felvették a kapcsolatot. Mivel a templom és a plébánia 
műemlékké van nyilvánítva, ebből következően a fák már védetté vannak nyilvánítva, ezért a testületnek már nem kell védetté 
nyilvánítania a fákat. A tervezési munkálatok a Műemlékvédelmi Hivatallal közösen folynak. Sinkovicz Zoltán polgármester 
elmondta, hogy a testület jóindulatát mutatja az is, hogy az egy nappal a testületi ülés előtt érkezett kérést a szokásoktól 
eltérően napirendre vette, valamint az is, hogy miután esperes úr megjelent, rögtön előre vette a kérés tárgyalását. Hangot adott 
azon véleményének is, hogy a fakivágásokkal kapcsolatban a vita nem az önkormányzat és a plébánia között, vagy a másik 
példánál nem az önkormányzat és a Köztársaság utca lakói között van, hanem a plébánia, az utca lakói és a város többi lakója 
között van, akiknek nagy része fakivágás ellenes. Hosszas vita után a polgármester ismét feltette szavazásra, hogy a testület 
hozzájárul e a plébános úr által kért fakivágásokhoz. A szavazás eredménye 1 igen, 5 nem és 2 tartózkodó szavazat, amely azt 
jelenti, hogy érvényben maradt az eredeti február 27.-i határozat. A testület a fák védetté nyilvánítási határozatát visszavonta és 
ígéretet tett, hogy a plébániánál lévő fáknál a lombkorona kialakítást elvégzik. Felkérte a testület a plébános urat, hogy a 
tervezéseknél kövessenek el mindent annak érdekében, hogy a vízelvezetés kikerülje a fákat és csak akkor indítsa meg a 



fakivágási eljárást, ha ez bizonyítottan nem lehetséges. Kérte a testület azt is, hogy a Kisbéri Újság márciusi számában tegye 
közzé a fakivágások részleteit és az elképzelt felújítási terveket. 
e/ Épület igénylése airsoftjátékra : Egy fiatalokból álló csoport kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a tölgyes telepen, 
az önkormányzat tulajdonában lévő, bekerített épületet bocsássa rendelkezésükre egy általuk űzött játékra, mely egyre jobban 
terjed el hazánkban is. Az airsoft vagy softair szó egy (6 vagy 8 mm átmérőjű műanyag vagy biológiailag lebomló) 
gömblövedéket kilövő, „alacsony” energiájú légfegyverekkel játszott hobbi-sport gyűjtőneve.Fő irányzata egyfajta szimuláció, 
melyben két csapat játszik egymás ellen egy terepakadályokkal szabdalt pályán. A játékok lehetnek ún. végkiállósak vagy 
visszaállósak, attól függően, mekkora pályán játsszák ezeket, illetve hány fő vesz bennük részt. Cél egy adott feladat teljesítése, 
ami lehet pl. terület elfoglalása, valamilyen céltárgy megszerzése, fontos személy útvonalon való végigkísérése stb. A 
képviselő-testület 2 igen, 5 nem és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy egyenlőre nem támogatja a kérést, de nem zárkózik el a 
további tárgyalásoktól egy részletesebb előkészületek után. 
 

18. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. 
a/Vaderna Tamás : Kéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg egy urna fal építésének és a vízsugaras temetésnek a lehetőségét. 
b/ Hófer Jenő : Tekintettel arra, hogy a téglagyári temető a Petőfi Sándor utca felől gyalog is megközelíthetetlen, kéri egy 
gyalogút kiépítését és a vízelvezetés megoldását. Kérte továbbá, hogy üljön le az önkormányzat a Horgász Egyesülettel és 
tisztázzák a szerződésben szereplő jogokat és kötelességeket. Mint a Horgász Egyesület elnöke, továbbra is fenn tartja, hogy az 
önkormányzat részére térítésmentesen rendelkezésre bocsájtják a horgász-tanyát rendezvények lebonyolítására. 
c/  Dr.Szinyi Károly : Hántán Németh József telkén keresztül folyik le az esővíz, ezért kéri a vízelvezetés megoldását. Dr. 
Dörnyei Vendel jegyző válaszában elmondta, hogy a közművek miatt kézi ásással kell csövezéssel kivezetni a vizet a Kossuth 
utcai árokba, s megvizsgálják ennek lehetőségét. 
 
A nyilvános ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület (bérlakás kiutalása, tűzifa, feladat-ellátási szerződés). 
 
 

1. számú melléklet 
 

A WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
2015. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE 

 
JANUÁR 

• JANUÁR 7.  
Baba-mama klub – Beszélgetés, játék 

 
• JANUÁR 8.  

Wass Albert születésének évfordulója 
 

• JANUÁR 10.  
Mozgó mozi filmvetítések: Asterix: Az istenek otthona, A Hős6os, Stepup 5, A hetedik fiú, Exodus: 
Istenek és királyok 
 

• JANUÁR 16. – 16 óra  
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Családsegítő Központ rajzkiállítása 
 

• JANUÁR 21. 
Baba-mama klub – „Kisgyermekkori traumák” – Tóth Kata pszichológus előadása  
 

• JANUÁR 
Könyvkiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

 
 

• JANUÁR 31.  
Óvodás bál  
 

 
 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sport


FEBRUÁR 
 FEBRUÁR 4. 

Baba-mama klub – Farsangi álarc készítés 
 

• FEBRUÁR 6. 
A Táncsics Mihály Gimnázium szalagavató ünnepsége 
 

• FEBRUÁR 7.  
VÁROSI DISZNÓTOROS VACSORA   

 
• FEBRUÁR 18. 

Filharmónia előadássorozat – Duna Szimfonikus Zenekar 
 Baba-mama klub - Mesedélután 
 

• FEBRUÁR 20.  
       Bánki Donát Szakképző Iskola szalagavató ünnepsége  
 

 
 

MÁRCIUS 
• MÁRCIUS 2-8.  

Könyvkiállítás Anyák Napi könyvekből 
 

• MÁRCIUS 4. 
Baba-mama klub – „Óvodás leszek” – Morvai Attiláné (Gyöngyszem Óvoda) előadása 

 
• MÁRCIUS 5- 28. 

Kiállítás – Világcseppek (rendhagyó fotókiállítás, amely világtörténelmi szereplők által ismerteti Gúta 
történetét) 

 
• MÁRCIUS 7. 

Borverseny  
Mozgó mozifilmvetítések: Mancs, SpongyaBob: Ki a vízből!, Amerikai mesterlövész, Jupiter 
felemelkedése  

 
• MÁRCIUS 9-15 

Könyvkiállítás a Nemzeti ünnep alkalmából  
 

• MÁRCIUS 12.  
Táncsics Mihály Gimnázium iskolai ünnepsége   

 
• MÁRCIUS 14.  

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE 
Tájékozódási kilovaglás  

• MÁRCIUS 18. 
Baba-mama klub – Húsvéti játékos tojáskeresés 

 
• MÁRCIUS 21.  

Színházi előadás – Körúti Színház: Spanyolul tudni kell 
 

• MÁRCIUS 23.  
Gyerekszínházi előadás: Csizmás Kandúr (Nektár Színház) 

 
• MÁRCIUS 26. 

Filharmónia előadássorozat – Budapest SaxophonQuartet 



 
• MÁRCIUS 27.  

Regionális nyelvi verseny  
 
 

ÁPRILIS 
 

• ÁPRILIS 1. 
Baba-mama klub – „Kerekítő” Bartha Líviával 

 
• ÁPRILIS 2 – 30.  

Kiállítás – Ádám József tősgyökeres kisbéri népművészeti fafaragókiállítása  
 

• Április 6. 
Hántai tojásgurítás  

 
• ÁPRILIS 11.  

Langallik felnőtt néptánc gála    
 

• ÁPRILIS 13. 
  "Az emberi kapcsolatok kulcsa az olvasás" - Olvasásra és emberi kapcsolatokra  ösztönző 
motivációs előadás (Duláné Zsíros Zsanett, író-prózai előadóművész) 
 

• ÁPRILIS 15. 
Baba-mama klub – „Visszatérés a munka világába” – Nagyné Baráth Teréz, a Munkaügyi Központ 
kirendeltség-vezetőjének tájékoztató előadása 

 
• Április 18.  

Jótékonysági gála a Táncsics Mihály Gimnázium szervezésében  
 

• ÁPRILIS 25. 
Színházi előadás – Pannon Várszínház: A három testőr 

 
• ÁPRILIS  

Könyvkiállítás a Költészet Napja alkalmából 
 
 

MÁJUS 
 
 

• MÁJUS  
STAND UP COMEDY  
 

• MÁJUS 7 – 31.  
Kiállítás – Csillagászat amatőr szemmel (asztrofotó kiállítás)  
 

• MÁJUS 8. 
Baba-mama klub – Anyák Napi kézműves foglalkozás 

 
• MÁJUS 16.  

Színházi előadás – Magyarock Dalszínház: Legénybúcsú  
Tájékozódási kilovaglás  

  
• MÁJUS 20. 



Baba-mama klub – Zenés, interaktív foglalkozás Bartha Melinda közreműködésével 
 

• MÁJUS 24.  
VÁROSI GYEREKNAPA LOVARDA TÉREN 
Programok: aszfaltrajzverseny, arcfestés, kézműves sátor, ügyességi versenyek, légvár, ugrálóvár, 
óriáscsúszda, Máltai palacsintázó, szörposztás, bűvészmutatvány, 

 Kedvcsinálók Társulata: gólyalábas bohócműsor, Katáng zenekar  
Május 23-24. – Nyitott lovarda, ügyességi verseny, díjugrató verseny 
 

• MÁJUS  
Könyvkiállítás a Pünkösd ünnepkörről szóló könyvekből 

 
 

JÚNIUS 
• JÚNIUS 3. 

Baba-mama klub – „Óvodába készülök” – a Gyöngyszem Óvoda tájékoztató előadása  
 

• JÚNIUS 4.  
Trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulója  

 
• JÚNIUS 11 – 28.  

Kiállítás – H. Katona Erzsébet kisbérről elszármazott festőnő kiállítása  
 

• JÚNIUS 17. 
Baba-mama klub - Mesedélután  

 
• JÚNIUS 20.  

Múzeumok éjszakája 
Éjszakai bolyongás a kiskastélyban: játékos feladványok kitöltése, kézműves foglalkozások, játszóház, 
szabadtéri filmvetítés, ütőzenekar  

 
• JÚNIUS 

Könyvkiállítás a  100 éve született EdithPiaf életéről, munkásságáról 
 
 

JÚLIUS 
• JÚLIUS 

 Baba-mama klub – „Helyes táplálás, táplálkozás kisgyermekkorban” – Cser Krisztina védőnő előadása 
 

• JÚLIUS 
Író-olvasó találkozó a „Híres versenylovaink” című könyv szerzőjével Dr Hecker Walterrel és Brenyó 
Józseffel, a kötet szerzkesztőjével 

 
• JÚLIUS  

Hántai falunap 
 

• JÚLIUS 15. 
Baba-mama klub – Kötetlen játék és beszélgetés 

 
• JÚLIUS 17-19. 

XVI. KISBÉRI NAPOK   
Péntek, vasárnap: ’A’ kategóriás fogathajtó verseny (Ászár – Kisbér)  
lószemle, díjugratás, díjhajtás, lovak- lóerők versenye 



Szombat: kulturális rendezvények 
 

• JÚLIUS 
Könyvkiállítás könyvújdonságainkból 

 
 

AUGUSZTUS 
 

• AUGUSZTUS 20. 
Állami Ünnep:  I. István király temetésének és szentté avatásának évfordulója, Szent István király 
ünnepe és  az Új Kenyér ünnepe is egyben  
Délelőtt: mise, megemlékező beszéd, az új kenyér és bor megáldása  

 
• AUGUSZTUS 

Könyvkiállítás az Államalapításról 
 
 

SZEPTEMBER 
 

• SZEPTEMBER 4. 
„Olvassunk együtt!” – Közös meseolvasás és kézműves foglalkozás a Magyar Népmese Napja 
alkalmából 

 
• SZEPTEMBER 9. 

Baba-mama klub - Mesedélután 
 

• SZEPTEMBER 10 – október 3.  
Kiállítás – Varga Mónika csipkeverő kiállítása  
 

• SZEPTEMBER 15-21.  
Autómentes nap/ európai mobilitási hét 

 
• SZEPTEMBER 19-20. 

A Kulturális Örökség Napjai – hosszabbított nyitva tartás a kiskastélyban 
 

• SZEPTEMBER 23. 
Baba-mama klub – Kézműves foglalkozás őszi termények felhasználásával 

 
• SZEPTEMBER 

Színházi előadás  
 

• SZEPTEMBER 
Könyvkiállítás az ősz témakörével foglalkozó könyvekből 

 
 

 
 
 

OKTÓBER 
• OKTÓBER 1-7. 

Könyvkiállítás „Az aradi vértanúk emléknapja” alkalmából  
 

• OKTÓBER 6.  



Az aradi vértanúk emléknapja– koszorúzás a vértanúk emlékfáinál, megemlékezés a WAMK előtti téren  
 

• OKTÓBER 7. 
Baba-mama klub – Társasjáték a gyerekekkel  

 
• OKTÓBER 10-11.  

ŐSZI ÍZEK FESZTIVÁLJA: szüreti vígasság – újborkóstolás, szüreti felvonulás, őstermelői piac, 
kézműves termékek, kézműves foglalkozás, játszóház, zene, tánc,  

 
• OKTÓBER 16. 

Wass Albert felolvasóest  
 

• OKTÓBER 16-31. 
Könyvkiállítás az „56-os forradalom és szabadságharc” évfordulójának alkalmából 

 
• OKTÓBER 18.  

Színházi előadás 
 

• OKTÓBER 21. 
Baba-mama klub – „Hisztis gyerekek” Dr Feszty Anikó pszichológus előadása 

 
• OKTÓBER 23.  

Az 56’-os forradalom és szabadságharcra való megemlékezés – koszorúzás a Pilbauer közben és 
gyertyagyújtás a kopjafánál, és ünnepi műsor a Táncsics Mihály Gimnázium diákjainak 
közreműködésével a WAMK színháztermében  

  
• OKTÓBER  

Idősek napja Kisbéren és Hántán  
 

• OKTÓBER 8-31.  
Kiállítás Bognár László szobrász anyagából  

 
 

NOVEMBER  
• NOVEMBER 11. 

Baba-mama klub – Mit készítsünk sütőtökből? Tippek, receptek cseréje 
„Játékos utazás az irodalomban” – Fantáziamalom Családi Színház előadása kisiskolásoknak 

 
• NOVEMBER 14. 

Színházi előadás: Bánfalvy Stúdió – Grease vagy Abigél 
 

• NOVEMBER 6-30. 
Kiállítás Demeter László fotóiból  

 
• NOVEMBER 25. 

Baba-mama klub – Babamasszázs. Vendégünk Törzsök Csilla Mária 
 

 
• NOVEMBER  

Gyerekszínházi előadás: Nektár Színház 
 

• NOVEMBER 
Kiállítás a könyvtár könyvújdonságaiból 

 



• NOVEMBER  
STAND UP COMEDY előadás  

 
 

DECEMBER 
• DECEMBER  

Gyerek néptánc gála  
 

• DECEMBER 2. 
Baba-mama klub – Mikulás ünnepség 
 

• DECEMBER 4. 
Író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel 

 
• DECEMBER 10 – 31.  

A kisbéri csipkeverők kiállítása  
 
• DECEMBER 16. 

Baba-mama klub – Karácsonyi kézműves foglalkozás 
 

• DECEMBER 
VÁROSI KARÁCSONY: felállítjuk mindenki karácsonyfáját, karácsonyi kézműves és helyi termelői 
vásár, játszóház, ünnepi műsor, forralt bor, forró tea, mézeskalács 
 

• DECEMBER 
Könyvkiállítás a Karácsony témakörével kapcsolatos könyvekből 

 
 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 
 


