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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009. február  26.-i, 
14.20 órakor kezdődő üléséről

Jelen vannak: Bebes István,  Bán Miklós, Czvitkovics  Gyula,  Csák Tamás,  Egyed Gyula,  dr. 
Faragó  Gábor,  Fehér  Tamás,  Geosics  László,  Kocsis  István,  Köbli  József, 
Németh  Tamás,  Szabadi  István,  dr.  Szabó Barna,  Szabó Ferenc,  Tóth  Gábor, 
Tóth Imre képviselő-testületi tagok 

Igazoltan távol:  Mecsériné Doktor Rozália, Dr. Unger Károly képviselők  

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Stepics Anita jegyző 
Gombásné Nardai Ibolya aljegyző  
Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője  
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 
Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-
testület  18 tagjából 16 fő van jelen, a – Mecsériné Doktor Rozália és Dr. Unger Károly 
képviselők igazoltan távol –, az ülés határozatképes, azt 14.20 órakor megnyitja.
Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 

A  képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadja, és a következő 
napirendet hagyja jóvá: 

NAPIREND:
Nyilvános ülés keretében:    
 
1. Beszámoló  a  polgármesternek  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedéseiről, 

eseményekről        
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési rendeletének módosítása   
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Beszámoló a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről 
Előadó: Király Lajos, a Kuratórium elnöke 

4. Beszámoló a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről     
Előadó: Horváth Tibor, a Kuratórium elnöke

5. Beszámoló  a  Dr.  Batthyány  Strattmann  László  Kórházért  Közalapítvány  2008.  évi 
tevékenységéről     
Előadó: Scheiber Mihály, a Kuratórium elnöke  

6. Beszámoló a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Déri Miklós, a Kuratórium elnöke  
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Folyó ügyek: 

7. A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány kérelme     
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

8. Jubileumi Bizottság létrehozása             
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

9. A március 15-i városi ünnep előkészítése 
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, 
Bebes István polgármester 

10. A helyi védett természeti területek kezelési tervének elfogadása   
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

11. Ingatlanra tett eladási ajánlat megtárgyalása  
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

12. Ingatlan vételárának két részletben történő megfizetésére irányuló kérelem    
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

- Jelentés  az  előző  képviselő-testületi  ülésen  elhangzott  interpellációkra  tett 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 

- Interpellációk

NAPIREND:

1. Beszámoló  a  polgármesternek  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedéseiről, 
eseményekről     
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2009. január 30-án a 
Szabadság tér város-rehabilitációs pályázat sikeres elbírálása kapcsán sajtótájékoztatóra 
került sor. A pályázatot a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 540 millió Ft-
tal támogatta. 
Február  2-án  a  General  Motors  Szentgotthárd  vezérigazgatója  a  cég  jövőbeni 
elképzeléseit vázolta fel. Ugyanezen napon Dr. Faragó Gábor, az EGIS Zrt. igazgatója 
tájékoztatta arról, hogy 2009. február 2.-i hatállyal nyugállományba vonul. 
Február  3-án  a  kerékpárút  fejlesztéssel  kapcsolatban  került  sor  megbeszélésre 
Egyházashollós,  Magyarszecsőd  és  Molnaszecsőd  települések  képviselőivel.  A 
kerékpárút  tervezésére  a  város  a  pályázaton  kevesebb  összeget  nyert  el,  mint  a 
megigényelt támogatás, ezért kellett az önerő mértékét újból meghatározni.  
Február 4-én az NFÜ képviselőinek jelenlétével a vasútállomás projekt aláírására került 
sor. Ugyanezen a napon az ADA Bútorgyár ügyvezetőjével folytatott megbeszélést a cég 
további terveiről. 
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Február  5-én  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  ülésen  vett  részt  Sopronban,  ahol 
tájékoztatást  kaptak  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  és  Ügynökség  idei  évi 
elképzeléseiről. 
Február 7-én Kercaszomor, a Legbátrabb falu cím adományázásán vett részt.  
Február 9-én Szombathelyen a Regionális Monitoring Albizottság ülésére került sor. 
Február  10-én  a  megyei  fenntartású  intézményekkel  kapcsolatos  tárgyalást  folytatott 
Majthényi  László  alelnökkel,  valamint  Dr.  Kun  László  főjegyzővel  a  város 
hozzájárulását illetően. 
Február 11-én a Vectigalis Zrt-vel, az Eybl felszámolójának vezetőjével tárgyalt a cég 
működtetéséről.  Ugyanezen  napon  pedagógus  Érdekegyeztető  Fórumon,  majd  a 
Mikrotérségi  Közoktatási  Társulás  ülésén  vett  részt,  ahol  a  jövő  évi  költségvetést 
tárgyalták. 
Február 12-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen került sor a 2009. évi költségvetés 
elfogadására. Ezt követően fogadóórát tartott a hivatalban. Ezzel kapcsolatban elmondja, 
hogy a válság óta egyre többen keresik fel különböző problémákkal.  
Február  13-án  Papp  Lászlóval,  a  Vasi  Volán  Zrt.  vezérigazgatójával  folytatott 
megbeszélést  a  vasútállomás  projekt  kapcsán,  valamint  a  pályaudvar  áthelyezését 
illetően.  Ugyanezen  a  napon  a  Vasivíz  Zrt.  vezérigazgatójával  a  Körmendet  érintő 
beruházásokról  tárgyalt.  A  vezérigazgató  arról  is  tájékoztatta,  hogy  a  2009-2010-re 
tervezett – Körmendet érintő – beruházások megvalósulnak. 
Február  17-én  a  Körmenden  Foglalkoztatottakért  Közalapítvány  ülésén,  majd  a  Vas 
megyei Rendőr-főkapitányság évértékelő állományülésén vett részt Szombathelyen.
Február 18-án a Régióhő Kft. ügyvezetőjével folytatott megbeszélést az elkövetkezendő 
időszak feladatairól. Szóba került, hogy milyen megoldások lehetségesek ahhoz, hogy ne 
emelkedjen a továbbiakban ilyen mértékben a távfűtés díja. Ezt követően a Müllex Kft. 
vezetőjével  folytatott  tárgyalást  a  hulladékgazdálkodási  projekttel  kapcsolatos 
elképzelésekről.  A  cég  megfigyelőként  részt  vett  a  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Társulás alakuló ülésén.   
Február  19-én a  Kristilla  Kft.  a  további  fejlesztési  lehetőségekről  tájékoztatta.  Ez év 
harmadik negyedében az első ütem átadásra kerül, majd hozzálátnak a második ütem 
megvalósításának. Ezt követően a 8-as Főút Térségfejlesztési Tanács ülésén vett részt, 
majd kisvállalkozói fórumra került sor, amin a Vállalkozók Országos Szövetségének Vas 
megyei elnöke is részt vett. 
Február 20-án a General Motors ügyvezetője kereste fel és bejelentette, hogy megbízást 
kapott  egy  külföldi  projekt  megvalósítására.  Szintén  ezen  a  napon  a  Váti  Kht. 
képviselőivel  egyeztetésre  került  sor  a  Pinka  szennyvízelvezetés  pályázattal 
kapcsolatosan. A pályázatot továbbfejlesztésre javasolták.  
Február 22-én a Dinamica Se közgyűlésén vett részt. 
Február 23-án az MNV Zrt. vezérigazgatójával, Tátrai Miklóssal a Kastély kezelői jogát 
illetően  folytatott  megbeszélést.  Az  Őrségi  Nemzeti  Park  hozzájárult  a  Kastélypark 
kezelői jogának átadásához.
Február  24-én  projektülésen  tárgyalták  meg  az  útvonalterveket  a  nyertes  projektek 
vonatkozásában, így a Batthyányné Coreth Mária Óvoda és a Szabadság tér felújítása 
kapcsán.  Ugyanezen  a  napon  Magyarlakon  került  sor  a  konzorciumi  megállapodás 
aláírására a Rába parti csónakkikötő fejlesztésére. Ezt követően az EGIS Zrt. újonnan 
kinevezett igazgatójával, Berta Józseffel folytatott megbeszélést.    
Február 25-én a Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vett részt Bükön. 
Február  26-án  a  kézilabda  klub  képviselői  keresték  fel,  valamint  a  Kulturális 
Örökségvédelmi  Szakszolgálat  kastélyprojekt  programtervének  megbeszélésén  vett 
részt. 
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Szabó  Ferenc  alpolgármester  felveti,  hogy  a  Rába  parti  Fórum  Egyesülettel  újabb 
megállapodást írt alá az Önkormányzat.  Elmondja,  már bizottsági ülésen is felmerült, 
hogy  az  elnöki  poszt  összeférhetetlen  a  támogatás  adományozásával.  A  törvény 
értelmezéséből arra következtet, hogy az elnöki poszt nem összeférhetetlen, ugyanakkor 
mivel a Rába parti Fórum Egyesület együttműködött a MIÉP-pel, a törvény szerint, aki 5 
évvel ezelőtt politikai párttal együttműködött, semmiféle támogatást nem kaphat. Erről 
beszélni  kell,  mivel  a  városban  más  civil  szervezetek  is  együttműködtek  politikai 
pártokkal,  ebben  az  esetben  az  összeférhetetlenség  fennáll.  Ennek  a  problémának  a 
tisztázása után tudja támogatni a projekt megvalósítását. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a konzorciumi megállapodás nem támogatás 
nyújtásáról  szól,  hanem  ezen  megállapodás  keretein  belül  azt  az  együttműködési 
megállapodást  írták  alá,  amelyet  a  képviselő-testület  korábban  már  jóváhagyott. 
Hangsúlyozza, hogy nem támogatási szerződés került aláírásra. 

Köbli  József  képviselő-testületi  tag jelzi,  hogy  rendelkezésre  bocsátja  mindazon 
dokumentumokat,  amelyek ebben az ügymenetben keletkeztek.  Úgy véli,  nincs miről 
elszámolnia.   

Szabó  Ferenc  alpolgármester  hozzáteszi,  hogy  a  pályázaton  kívüli  valamennyi 
támogatásra vonatkozik a törvény. A MIÉP 2006-os szórólapján a következő olvasható 
(a  Rába  parti  Fórum  Egyesületre  vonatkozóan):  „Magvát  a  körmendi  MIÉP 
alapszervezet aktív tagjai alkották és alkotják ma is!
Kéri, hogy ezt a szórólapot csatolják a jegyzőkönyvhöz. 

Bebes  István  polgármester  kéri  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről, 
eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 

2. Körmend  város  Önkormányzata,  valamint  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
2008. évi költségvetési rendeletének módosítása      
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  kiegészítésül  elmondja,  hogy  az  intézmények  saját 
hatáskörben kért előirányzat módosításait tartalmazza a rendelet-tervezet. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Csák Tamás, a Városfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet 
módosítását. 

Bebes István polgármester  javasolja  a  2008. évi  költségvetési  rendelet  módosítását  a 
rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő rendeletet alkotja:  
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5/2009. (II.27.) számú rendelet: 

Körmend  város  Önkormányzata,  valamint  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.15.) rendelet módosításáról 
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
  

3. Beszámoló  a  Körmend  Múltja,  Jelene,  Jövője  Közalapítvány  2008.  évi 
tevékenységéről       
Előadó: Király Lajos, a Kuratórium elnöke 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester köszönti  Király Lajost,  a  Körmend Múltja,  Jelene,  Jövője 
Közalapítvány Kuratóriumának elnökét és kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 
beszámolóját. 

Király  Lajos  kuratóriumi  elnök elmondja,  hogy a  támogatások odaítélése  az  Alapító 
Okiratban  meghatározott  célok  szerint  történt.  Az elmúlt  évben 22 támogató  döntést 
hoztak.  A  pénzügyi  elszámolást  illetően  nyitókészletük  2.622.775  Ft,  az  alapítványi 
támogatás 6.737.300 Ft,  ebből 5 millió  Ft a cégektől  érkezett,  a fennmaradó összeg 
pedig magánszemélyektől. SZJA 1 % bevételük 1.239.415 Ft, kamatbevételük 6.112 Ft. 
Kiadásaik közt reklám költségre 9.000 Ft-ot, alapítványi célú támogatásra 7.625.780 Ft-
ot, bankköltségre 36.458 Ft-ot, értékpapír lekötésre 2.000.000 Ft-ot fordítottak. A záró 
készlettel együtt 2.834.000 Ft az elszámolásuk, ami a nyitó készlethez képest 211.000 
Ft-tal több.  
Felveti,  hogy  több  esetben  problémát  jelent,  hogy  a  kérelmek  utólag  érkeznek  be. 
Célszerű lenne, ha a jövőben ütemezetten érkeznének a kérelmek. 

Bebes István polgármester megköszöni a Közalapítvány munkáját és kéri a beszámoló 
elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

10/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körmend  Múltja,  Jelene,  
Jövője Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről készült beszámolót – a melléklet  
szerint – elfogadja. 

4. Beszámoló a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről 
Előadó: Horváth Tibor, a Kuratórium elnöke 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester köszönti  Horváth  Tibort,  a  Körmend  Közbiztonságáért 
Közalapítvány Kuratóriumának elnökét és kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 
beszámolóját. 

Horváth Tibor jelzi, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést fűzni a beszámolóhoz. 
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Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke felveti, hogy Kovács Attila, valamint Bősze 
Zoltán  kuratóriumi  tagok  a  2008.  augusztus  27.-i  megválasztásuk  óta  nem  kaptak 
meghívót a Kuratórium ülésére.  Kérdezi továbbá,  hogy a kiadások közt a kerékpáros 
rendőrök felszerelése miért szerepel két soron is. 

Horváth  Tibor  kuratóriumi  elnök  elmondja,  hogy  március  hónapban  hívják  össze  a 
Kuratórium ülését, amikor is döntenek a beérkezett kérelmekről. A kerékpáros rendőrök 
esetében a támogatandó célok közt 611.848 Ft szerepel, ez az összeg több tételből áll, 
ezért szerepel más soron is meghatározott összeg.  

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  a  rendőrségi  túlmunkáról  kér  felvilágosítást. 
Kérdezi továbbá, hogy a tachográf olvasó esetében mekkora összeget tett ki magának az 
eszköznek a beszerzése, és mennyibe került a 20 fő kiképzése a használatra. 

Horváth  Tibor  kuratóriumi  elnök  elmondja,  hogy  a  túlmunka  megváltása  a 
rendőrkapitány  javaslatára  történik,  a  szükséges  összeget  is  ő  határozza  meg.  A 
tachográfot a rendőrség szerezte be a Közalapítvány segítségével, amihez szükséges volt 
egy laptop vásárlása is.  Az olvasó használatához  20 főt  képeztek  ki,  akik a digitális 
feljegyzéseket tudják rögzíteni a laptopra. 

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke kéri, hogy a térfigyelő 
kamara teljes felújítása elsőrendű cél legyen a támogatások sorában. 

Bebes István polgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy a térfigyelő kamerák jelenleg 
is működnek.    

További észrevétel nem hangzik el, ezért  Bebes István polgármester kéri a beszámoló 
elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

11/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend Közbiztonságáért  
Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről készült beszámolót – a melléklet szerint – 
elfogadja. 

5. Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2008. évi 
tevékenységéről        
Előadó: Scheiber Mihály, a Kuratórium elnöke 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester köszönti  Scheiber  Mihályt,  a  Dr.  Batthyány  Strattmann 
László  Kórházért  Közalapítvány  Kuratóriumának  elnökét  és  kérdezi,  hogy  kívánja-e 
szóban kiegészíteni beszámolóját. 

Scheiber Mihály kuratóriumi elnök ismertet  néhányat  a beszerzett  eszközök közül.  A 
salphinograph és a CTG a szülészeten használatosak, az egyik a magzatmozgást, a másik 

7



pedig  a  magzati  szívhangot  ellenőrzi.  A  radiológián  korábban  a  röntgen  leleteket 
neonfény háttérrel nézték, ehelyett egy korszerű filmnéző szekrény került beszerzésre. 
A  továbbképzésre  biztosított  támogatásból  az  ápolói  szakszemélyzet  vehetett  részt 
képzéseken.

Bebes István polgármester megköszöni a Közalapítványnak a szervező munkáját és kéri 
a beszámoló elfogadását.   
 
A  képviselő-testület  a  beszámolót  egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

12/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Dr.  Batthyány  Strattmann 
László Kórházért Közalapítvány 2008. évi  tevékenységéről szóló beszámolót – a  
melléklet szerint – elfogadja. 

6. Beszámoló  a  Körmenden  Foglalkoztatottakért  Közalapítvány  2008.  évi 
tevékenységéről        
Előadó: Dr. Déri Miklós, a Kuratórium elnöke 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester köszönti Dr. Déri Miklóst, a Körmenden Foglalkoztatottakért 
Közalapítvány  Kuratóriumának  elnökét  és  kéri,  hogy  adjon  szóbeli  tájékoztatást  az 
írásbeli beszámolójához. 

Dr. Déri Miklós kuratóriumi elnök elmondja, hogy közalapítványuk 2008-ban 3 millió Ft 
támogatásban részesült az Önkormányzattól nyelvi képzés lebonyolítására. A képzésre 
94 fő jelentkezett, többeket el kellett utasítani a késedelmes jelentkezés miatt. Végül a 
tanfolyamot 62 fő vállalta, továbbá 5 fő álláskereső személyt is ide iskoláztak be. A 67 
fő  képzésének  költségét  –  valamint  számítva  azt  a  200.000  Ft-ot,  amit  korábban  a 
propaganda  munkára  költöttek  –  a nyelvi  képzés  támogatására  keretösszegként 
meghatározott  3.700.000 Ft  fedezte  volna.  Időközben további  21 fő került  felvételre. 
Ennek megfelelően 98 fő tanul a Közalapítvány szervezésében angol és német nyelven. 
Ez a költségek növekedését is jelenti. A 21 fő képzésének költsége nyelvvizsgával együtt 
933.288 Ft. A Közalapítvány a nyelvvizsga díját is felvállalta, ettől függően a költségek 
csökkenhetnek,  ha  kevesebben tesznek nyelvvizsgát.  Amennyiben  a  Közalapítvány a 
teljes költséget  átvállalta  volna,  számláján minimális  pénzösszeg maradt  volna.  Ezért 
döntött úgy a Kuratórium, hogy a 933.288 Ft 1/3-át átvállalja. Az alapító Önkormányzat 
fele azzal a kéréssel fordulnak, hogy ugyancsak 1/3 részre, de maximum 300.000 Ft-ig 
biztosítson  támogatást,  továbbá  a  képzést  bonyolító  nyelviskola  viseli  a  fennmaradó 
költségeket. Így a Közalapítványnak 800.000 – 1.000.000 Ft pénzeszköze marad, amiből 
további feladatokat tud megvalósítani.     
Dr. Déri Miklós hozzáteszi továbbá, hogy a nyelvi képzésen kívül egyéb feladatot nem 
végeztek.  Kéri  egyben,  hogy  az  Önkormányzat  pályázatírója  figyelje  a  pályázati 
kiírásokat és jelezze, amennyiben olyan pályázat jelenik meg, amin a Közalapítvány is 
részt tud venni. 
Bebes István polgármester köszöni a beszámolót és kéri annak elfogadását. 
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A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

13/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körmenden 
Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a 
melléklet szerint – elfogadja. 

Folyó ügyek: 

7. A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány kérelme        
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2009. 
évi költségvetés gazdálkodási tartalék terhére javasolja biztosítani a szükséges összeget. 

Bebes  István  polgármester javasolja  300.000  Ft  céljuttatásként  történő  átadását  a 
Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány részére. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

14/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 300.000 Ft-ot  
céljuttatásként  átad  a  Körmenden  Foglalkoztatottakért  Közalapítvány  részére,  
melynek fedezetét a 2009. évi költségvetés gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.  
Az így átadott pénzeszközt a Közalapítvány csak a nyelvi képzésre a visszalépések  
után  jelentkezett  21  fő  képzési  költségeire  (tanfolyam  díja,  nyelvvizsga  díj)  
fordíthatja.  Az  így  átadott  pénzeszközről  a  Közalapítvány  a  nyelvi  képzések 
lebonyolítását  követően  esedékes  beszámolójában  (2010  februárjában)  köteles  
elszámolni az Önkormányzat előtt. 

Felelős: pénzügyi teljesítésért pénzügyi irodavezető
Határidő: 2009. március 31. megállapodás megkötésére   

8. Jubileumi Bizottság létrehozása         
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Körmendi Atlétikai Club 1884-ben tartotta 
alapító közgyűlését, ennek kapcsán hoznának létre egy jubileumi bizottságot. 

Egyed  Gyula,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  elnöke hozzáteszi,  hogy 
bizottságuk  folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a  készülő  új  kiadvánnyal  kapcsolatos 
munkálatokat. 
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Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

15/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körmendi  Atlétikai  Club 
megalakulásának 125 éves évfordulója méltó megünneplésére jubileumi bizottságot  
hoz létre, melynek elnökeként Bebes István polgármestert, tagjaiként Egyed Gyulát,  
az Oktatási,  Kulturális és Sport Bizottság elnökét és Köbli Józsefet,  az Oktatási,  
Kulturális és Sport Bizottság alelnökét kéri fel. 

Felelős: Baranyai Sándor sport referens a koordinálásért 
Határidő: azonnal 

9. A március 15-i városi ünnep előkészítése        
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja,  hogy az Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság 
Majthényi  Lászlót,  a Vas Megyei  Közgyűlés alelnökét javasolja felkérni az ünnepség 
szónokának. 

Szabó Ferenc alpolgármester kiegészítésül elmondja, hogy a műsort a KASZT biztosítja, 
a Pilvax est viszont elmarad, a kiállítást követően a kaszinó est kerül megrendezésre. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

16/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi március 15.-i városi  
ünnepséget az előterjesztésben rögzített módon szervezi. Megbízza a polgármestert,  
hogy az ünnepi beszéd elmondására kérje fel Majtényi László urat, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnökét. 

10. A helyi védett természeti területek kezelési tervének elfogadása         
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja a terv elfogadását. 
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Bebes István polgármester javasolja a helyi védett természeti területek természetvédelmi 
kezelési tervének jóváhagyását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:   

17/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  védett  természeti  
területek,  úgymint  a  Körmend,  Hegyaljai  úti  és  Hunyadi  úti  védett  piramistölgy  
fasor, valamint a Körmend, Dobogó erdő (0571 hrsz, 0589/4 hrsz) természetvédelmi 
kezelési terveit megismerte, és azokat jóváhagyja. 

11. Ingatlanra tett eladási ajánlat megtárgyalása         
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az Arany J. u. 9. fszt. 1. szám alatti ingatlan 
tulajdonosa  felajánlotta megvételre az üzlethelyiséget 2.500.000 Ft-ért. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
elmondja, eldöntendő, hogy üzlethelyiségként vagy lakás céljára lehetne hasznosítani az 
ingatlant. A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, vizsgálják meg az ingatlan adottságait és a 
hasznosítás lehetőségét, ezt követően döntsenek az esetleges megvásárlásról. 

Csák Tamás,  a Városfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság elnöke ugyanezen véleményt 
fogalmazza meg. 

Bebes  István  polgármester javasolja  a  bizottságok  részéről  elhangzott  javaslat 
elfogadását.     

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

18/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Pintér  Tiborné  kérelmét  
megismerte, melyben a körmendi 428/A/1 hrsz-ú, üzlethelyiség megnevezésű, 44 m2 

kiterjedésű, Körmenden, az Arany János u. 9. fszt. 1. szám alatt található ingatlant  
felkínálta értékesítésre. 
Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  ingatlan  adottságait,  
hasznosításának lehetőségeit megvizsgálja, majd ennek ismeretében dönt az ingatlan 
esetleges megvásárlásáról.
 
Felelős: kiértesítésért jegyző
Határidő: kiértesítésre 2009. március 10. 
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12. Ingatlan vételárának két részletben történő megfizetésére irányuló kérelem         
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Csák Tamás, a Városfejlesztési és 
Turisztikai  Bizottság  elnöke a  bizottságok  véleményét  tolmácsolva  támogatják  a 
kérelmet. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

19/2009. (II.26.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  Dobronics  Balázs  
kérelmét,  és  a  3/2009.  (I.28.)  határozatát  akként  módosítja,  hogy  engedélyezi  
Dobronics Balázs részére a körmendi 193/10/A/15 hrsz-ú ingatlan megvásárlása  
kapcsán a vételár két részletben történő kifizetését a következők szerint: a vevő a 
vételár  felét  a  szerződés  aláírásakor  megfizeti  az  Önkormányzat  részére,  míg a  
vételár  fennmaradó  részét  legkésőbb  2009.  november  10-ig  kiegyenlíti.  Az  
adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

Felelős: a szerződéskötésért dr. Fábián Ágnes irodavezető  
Határidő: kiértesítésre azonnal, szerződéskötésre 2009. március 10. 

- Jelentés  az  előző  képviselő-testületi  ülésen  elhangzott  interpellációkra  tett 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag az interpellációra kapott választ elfogadja. 

- Interpellációk 

Szabó Ferenc alpolgármester:
- A Somogyi Béla Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérését tolmácsolva az 

iskola salakos pályájának területét javasolja befüvesíteni, majd kerítéssel bekeríteni. 
A szülők felajánlották, hogy társadalmi munkában elvégzik a szükséges munkát. 

- Az  Olcsai-Kiss  Zoltán  Általános  Iskola  Szülői  Munkaközösségének  kérését 
tolmácsolva az iskola környékén a fák visszametszését kéri. 

- Kéri,  hogy  a  Városfejlesztési  Bizottság  tűzze  napirendjére,  hogy  a  két  általános 
iskola elé indokolt-e fekvőrendőr kihelyezése. 

- Említést  tesz  arról,  hogy  több  nyugdíjas  kereste  meg  azzal,  hogy  gondot  jelent 
számukra  lakásuk  fenntartása,  amiben  szinte  egész  életüket  leélték.  Ezért  kéri 
megvizsgálni annak lehetőségét,  miképp lehetne féken tartani a távfűtési díjakat a 
városban.  Javasolja,  vizsgálják  meg  annak  lehetőségét,  hogy  a  fiatal  házasok 
otthonához hasonlóan „nyugdíjasok otthonának” kialakítására van-e lehetőség.   
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- Jelzi,  hogy  az  Arany  J.  utca  12.  szám  előtt  a  csapadékvíz  elnyelő  alacsonyan 
található,  ezért  kéri  figyelmeztető  tábla  kihelyezését  a  balesetek  elkerülése 
érdekében.  

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke a Malom utca, Kodály 
Zoltán utca és a felsőberki városrészen az Űrhajós utca kátyúzását kéri. 

Geosics László képviselő-testületi tag a Nádaljai utca 76-78. szám között a földkábel 
lefektetését követően a megsüllyedt útburkolat helyreállítását kéri.  

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag a Rákóczi utca páratlan oldalán, a dohánybolt 
környékén a közút és a  járda közti terület helyreállítását kéri. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  felveti,  hogy  a  Kommunizmus  áldozatainak 
emlékére  szervezett  ünnepségen  kevesen  vettek  részt,  nem  volt  jelen  a  televízió, 
valamint zászlókat sem helyeztek el, ez méltatlan az ünnephez. Javasolja, ha nem tudják 
méltóan megünnepelni ezt a napot, inkább vegyék ki az ünnepek sorából. 
Felveti  továbbá,  hogy  több  jelzés  érkezett  hozzá,  miszerint  megnövekedett  az 
iskoláskorúak zaklatása az utcákon. Ezért a gyalogos járőrszolgálat megerősítését kéri. 

Bebes  István  polgármester elmondja,  hogy  az  ünnep  megrendezésére  a  fedezet  a 
Kulturális  Központ  költségvetésében  rendelkezésre  áll,  a  szervezés  is  az  intézmény 
feladata. 

Egyed  Gyula,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  elnöke hozzáteszi,  talán 
célszerűbb lenne délutáni  időpontra szervezni  a programokat  a nagyobb látogatottság 
miatt, de úgy véli, a rendezés méltó volt az emléknaphoz. 

Bán  Miklós  képviselő-testületi  tag  jelzi,  hogy  a  8-as  számú  főút  -  Sport  utca 
kereszteződésénél  a  kamionok  a  csapadékvíz  elvezetőt  megrongálták,  ami 
balesetveszélyes, ezért kéri annak helyreállítását. 

További hozzászólás nem hangzik el. 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 15 óra 30 perckor bezárja.

K.m.f.

Bebes István
polgármester

Dr. Stepics Anita    
jegyző
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