
Beszámoló a 2017. február 28.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, bejelentette két képviselő (Dákai József, Varga Melinda) igazolt távollétét, 

megállapította, hogy a testület határozatképes. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta az ülés alábbi napirendi pontjait : 

 

1. Napirendi pont :Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár: 

 

a) Igazgatói jogviszony megszűnése- közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszünése : 

 

Sinkovicz Zoltán polgármester eleget téve bejelentési kötelezettségének, tájékoztatta a testületet, hogy Kőhalmi 

Endrével, a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatójával megállapodtak, hogy a vezetői 

tisztségét és az önkormányzattal fennálló közalkalmazotti jogviszonyt közös megegyezéssel megszüntették. 

 

A testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 

 

b) Igazgatói pályázat kiírása : 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói 

állására pályázatot ír ki, azzal, hogy az állást egy éves, határozott időre hirdeti meg 2017. július 01.-től 2018. 

június 30.-ig. 

 

2. Napirendi pont :Városközponti parkolás rendjének kiegészítése.  

 

Mint az ismeretes, a testület a február 10.-i ülésén úgy döntött, hogy elrendeli a Bakony Áruház környékére a parkolás 

szabályozására a várakozóhely jelzőtábla KRESZ 114. ábra szerinti kiegészítő jelzőtáblával történő kihelyezését. A várakozási 

időt 1 órában állapította meg, és 30 nap türelmi időt (ez idő alatt csak figyelmeztetnek az arra illetékes hatóságok) határozott 

meg, egyben utasította a közterület-felügyelőt az új közlekedési rend betartásának ellenőrzésére és a táblakihelyezéstől 

számított 30 nap eltelte után a szabálytalankodók bírságolására.A testület egyhangúlag akként módosította a határozatát, hogy 

az új parkolási rend kizárólag a Bakony Áruház és a rendőrség előtti parkolóra vonatkozik és a kihelyezendő táblát két 

kiegészítő táblával egészíti ki (lásd képek), azzal, hogy a változás 2017. április elsejével lép életbe, és a képen található 

időpontok helyett a következő időpontok fognak szerepelni : a várakozás megengedett időtartama 1 óra lesz, amely korlátozás 

az alábbi napokra és időtartamra fog vonatkozni : Hétfőtől Péntekig : 08-16 óráig, Szombaton : 08-13 óráig. 

(A képek csak illusztrációk) 

 

  
 

3. Napirendi pont :Kisbéri Napok 2017. 
 

Sinkovicz Zoltán polgármester előterjesztésében tájékoztatta a testületet, hogy a testület döntése alapján a 2017 évi Kisbéri 

Napok időpontja (2017. június 23.-25.) egybe esik a Tatai Víz, Zene, Virág Fesztivállal, amely Magyarország legnagyobb 

családi fesztiválja és a környékünkről is sok embert vonz. A fő fellépőkkel eddig történt egyeztetések alapján a Kisbéri Napok 

új időpontjaként 2017. július 28.-30.-át javasolja. A fellépőkkel történő egyeztetések és szerződéskötések folyamatban vannak. 

 

A testületegyhangúlag elfogadta a javaslatot és a 2017 évi Kisbéri Napok időpontját 2017. július 28.-30.-ban határozta meg. 

Az egyeztetések és szerződéskötések befejezése után a végleges programról időben tájékoztatni fogják a lakosságot. 

 

 

A nyilvános ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (WAMK – 

vezető ideiglenes megbízása). 
 


