
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. április 29.-i üléséről

Határozat:  36 –  52. számú 

Rendelet: 8/2009. (IV.30.) számú 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 29.-i, 15.00 
órakor kezdődő üléséről

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

Igazoltan távol: Kocsis István, Mecsériné Doktor Rozália, Tóth Gábor, Dr. Unger Károly 
képviselők  

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző  
Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője  
Dr. Fábián Ágnes, a Hatósági Iroda vezetője 
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 
Farkas Tiborné oktatási referens 
Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-
testület 17 tagjából 13 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt 15.00 órakor megnyitja.
Az elmúlt hét szomorú eseménye, hogy Tóth Imre képviselő, életének 64. évében elhunyt. 
Tóth  Imre  1998  óta  tagja  volt  a  képviselő-testületnek  és  immár  három  ciklus  óta  az 
Alsóberki településrész választott képviselőjeként fáradhatatlanul tevékenykedett. Tagja volt 
a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottságnak,  valamint  elnöke  volt  a  Régióhő  Kft. 
felügyelőbizottságának. Emlékét valamennyien megőrizzük. 

A jelenlevők egyperces néma felállással adóznak Tóth Imre képviselő emlékének.

Bebes István polgármester  az alábbi tárgyban készült előterjesztéseket javasolja napirendre 
venni: 
- a  Körmendi  Vagyongazdálkodási  Kft.  2008.  évi  mérlegbeszámolóját  9.  napirendi 

pontként, valamint az 
- ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek támogatására kiírt pályázat benyújtása tárgyban 

készült előterjesztést 11. napirendi pontként.   
Ezen módosításokkal javasolja a napirend elfogadását.  

A  képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 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 
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2. Körmend  város  Önkormányzata  2008.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló,  a 
költségvetési  zárszámadás  és  a  könyvvizsgálói  jelentés  elfogadása,  a  belső  ellenőri 
jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

3. Beszámoló a körmendi Rendőrkapitányság tevékenységéről            
Előadó: Szendrődi Barnabás rendőrkapitány 

4. Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft.  minőségi mutatók alapján 
végzett munkájáról             
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke 

Folyó ügyek: 

5. A Régióhő Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása                        
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. A Vasivíz Zrt. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása                        
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. A Nyugat-Pannon Regionális Zrt. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. A Müllex-Körmend Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása                         
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Pályázati program megvalósításához fedezet biztosítása                           
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Pályázat  benyújtása  komplex  gyermek  és  ifjúságfejlesztő  szakmai  tevékenységek, 
programok megvalósításának támogatására                            
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Értékesítésre kijelölt ingatlanok körének felülvizsgálata                         
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Tűzoltósági vagyonértékesítés                        
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Megállapodás bérleti jogviszony megszüntetéséről és vitás kérdések egyezséggel történő 
rendezéséről                        
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. Rába-parti Fórum Egyesülettel megállapodás jóváhagyása                        
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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16. Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
alapításával összefüggő döntésekre                         
Előterjesztő: Bebes István polgármester

17. Hősök Napja – városi ünnepség előkészítése                        
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. Közoktatási intézmények házirendjének felülvizsgálata és jóváhagyása                         
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

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

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:     

1. Intézményi létszám meghatározása                          
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Önkormányzati hatósági ügyben döntéshozatal                         
Előterjesztő: Bebes István polgármester

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. március 27-én 
a Pannon Pulyka – Sága Magyarország Kft. képviselőivel folytatott megbeszélést a cég 
tulajdonát  képező  terület  esetleges  értékesítéséről.  A  terület  megvásárlása  az 
Önkormányzat  részére  olyan  terhet  jelentene,  amit  nem  tud  felvállalni.  Időközben 
jelentkezett  egy érdeklődő,  de  a  tárgyalások  megszakadtak.  Ugyanezen a  napon Vas 
Megye  Közgyűlésének  ülésén  vett  részt  Szombathelyen,  ahol  napirenden  volt  a 
körmendi  Batthyány  kastélyra  bejegyzett  ingyenes  használati  jogról  való  lemondás. 
Időközben az MNV Zrt. kibővítette azt a kört, amihez az ingyenes használati jogról való 
lemondás  szükséges,  továbbá  feltétel  nélküli  lemondást  kért,  ehhez  a  Megyei 
Önkormányzat hozzájárult. 
Március  31-én  a  nyáron  megrendezendő  szobrász  szimpóziummal  kapcsolatosan 
egyeztettek, valamint a Gamesz vezetőjével folytatott megbeszélést. 
Április  2-án  a  kastély  projekttel  kapcsolatosan  került  sor  megbeszélésre,  majd  a 
Közlekedési Szervezési Iroda által szervezett szakmai fórumon vett részt, ahol a vasúti 
és autóbusz menetrendeket egyeztették.         
Április 3-án az ADA Bútorgyár Kft. képviselőivel foglalkoztatási kérdésekről tárgyalt. 
Szóba  került  a  Kft.  parkolójának  megközelítése  kapcsán  a  vasúti  átjárón  történő 
biztonságosabb  átkelés  lehetősége  is,  remélhetőleg  ez  a  probléma  megoldódik  a 
vasútvonal átépítését követően. Ezt követően a Nyelvi Hét záró rendezvényén vett részt. 
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Április 6-án az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén vett részt, majd rendkívüli 
képviselő-testületi  ülésre  került  sor.  Ugyanezen  a  napon  Tóth  János  bűnügyi 
osztályvezetővel folytatott megbeszélést a kistérségi közbiztonsági fórum szervezéséről, 
majd Horváth Róbert hegedűművész koncertjén vett részt. 
Április 7-én Sólyom Miklóssal tárgyalt a Szabadság tér projekttel kapcsolatosan, majd 
Heiligenbrunn  polgármesterével  találkozott,  aki  egy  Interreg  projekttel  kapcsolatban 
adott tájékoztatást a közös együttműködés érdekében. 
Április  8-án  kastély  projekt  ügyben  folyt  megbeszélés,  majd  a  Városfejlesztési  és 
Turisztikai  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  együttes,  rendkívüli  ülésén  vett 
részt. 
Április 9-én a körmendi Rendőrkapitányság évértékelő értekezletén vett részt. 
Április 10-én sajtótájékoztatót tartottak a kastély, illetve az ivóvíz minőségének javítását 
célzó projektekkel kapcsolatban. 
Április  16-án a  Lieder  Program megnyitására  került  sor,  majd a  szociális  pályázattal 
kapcsolatban folytatott megbeszélést. Ezt követően Muraszombat polgármesterével a két 
város  együttműködéséről  tárgyalt,  majd  az  OTP  Hungaro  Projekt  képviselőivel  a 
Szabadság tér felújításáról egyeztettek. 
Április 17-én a Regionális Fejlesztési Tanács rendkívüli ülésére került sor Sopronban, 
ahol a CÉDE és a TEUT pályázatok kiírásával kapcsolatos döntést hozták meg. A Gysev 
projektekről  hallhattak  tájékoztatót,  amiben  megjelenik  a  P+R pályázat,  az  autóbusz 
állomás áthelyezésével kapcsolatos közös együttműködés,  valamint egy külön projekt 
keretében kerülhet sor az aluljáró kialakítására, erről még folynak a tárgyalások. 
Április 20-án a kastély vagyonkezelői jogának átadásáról szóló vagyonkezelői szerződés 
előkészítésére került sor. 
Április 23-án kistérségi tanácsülésen vett részt, majd a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójával, 
valamint  a  Pénzügyi  Iroda  vezetőjével  folytatott  megbeszélést  a  2009.  évi 
fejlesztésekről.  A  költségvetésben  meghatározott  fejlesztési  elképzelések  közül 
valamennyi  megvalósulhat  nagyobb  részben  Körmend  város  Önkormányzata,  kisebb 
részt a Vasivíz Zrt. fejlesztésében. 
Április  24-én  Márkus  Ferenccel,  az  Őrségi  Nemzeti  Park  igazgatójával  folytatott 
megbeszélést.  Az  Őrségi  Nemzeti  Park  a  vagyonkezelői  jog  átadásának  ismételt 
lemondó nyilatkozatát elkészítette. Ezen a napon került sor a Megyei Közgyűlés ülésére. 
A  Megyei  Rendőr-főkapitányság  által  szervezett  rendőr  nap  megnyitóján  vett  részt, 
valamint  a  főtér  projekttel  kapcsolatban  folytattak  tárgyalást  főként  a  Polgármesteri 
Hivatal épületének felújításával kapcsolatos elképzelésekről. 
Április 25-én a Körbe Körmend futóverseny megnyitóján vett részt. 
Április 29-én a Regionális Fejlesztési Tanács ülésére került sor Mosonmagyaróváron. A 
Tanács  a  kastély projektet  kiemelt  projektként  támogatta,  mely  továbbításra  került  a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Kormány elé. 
      
Bebes  István  polgármester  kéri  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről, 
eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 
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2. Körmend  város  Önkormányzata  2008.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló,  a 
költségvetési zárszámadás és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása, a belső ellenőri 
jelentés megtárgyalása         
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  2008.  évi  költségvetés  végrehajtása  a 
tervezettnek  megfelelően  történt.  A  számok  bizonyítják,  hogy  a  képviselő-testület  a 
2008.  évi  költségvetési  rendelet  megalkotásakor  helyes  irányok  mentén  hozta  meg 
döntését.  Látható,  hogy  a  működési  bevételek  teljesítése  5  %-al  meghaladta  az 
előirányzatot.  Bár  vannak  elmaradások  is,  de  összességében  a  bevételek  teljesülése 
kedvezően alakult.  A kiadások teljesítése 98 %-os, ami a racionalizálási  intézkedések 
hatásának tudható be, továbbá annak, hogy az intézmények a megadott keretek között 
végezték  munkájukat.  Az  Önkormányzat  25  millió  Ft  működési  hitel  törlesztését 
tervezte,  a  2008.  december  31-i  állapot  szerint  50.249  eFt-ot  törlesztett,  ennyivel 
csökkent a likvidhitel állomány. 
A felhalmozás  tekintetében a  bevételek  nem teljesültek  a  tervezett  mértékben,  ennek 
egyik oka az, hogy a feladatok előkészítése a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe, 
illetve az idei évre áthúzódott a teljesítés. Ez a kiadásokra is hatással van, így ezeken a 
sorokon is  maradvány mutatkozik.  A vagyonalakulásnál  az  elszámolt  értékcsökkenés 
meghaladta  a  2008.  évi  fejlesztéseket.  A  vagyoni  helyzetben  azonban  minimális 
növekedés  következett  be.  A  jelenlegi  gazdasági  helyzetben  a  tartalékot  arra  kell 
fordítani, hogy a későbbi időszak esetleges problémáira, a bevételek kiesésére fedezetet 
nyújtson.  Az  elkövetkezendő  két  évben,  amennyiben  az  önkormányzat  megfelelően 
gazdálkodik, át tudja vészelni ezt az időszakot. 

Némethné  Simon  Mária,  a  Pénzügyi  Iroda  vezetője  a  szabad  maradvánnyal  terhelt, 
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését érintő módosításokról tesz 
említést.  

Bebes  István  polgármester  felkéri  Dr.  Horváth  Ferenc  könyvvizsgálót,  hogy  adjon 
szóbeli tájékoztatást a könyvvizsgálati jelentésről.  

Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló elmondja, hogy az önkormányzatnak kötelezettsége, 
hogy  éves  gazdálkodását,  zárszámadását  könyvvizsgálóval  ellenőriztesse.  Ez  az 
ellenőrzés megtörtént a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva, illetve azokra a számviteli 
alapelvekre,  melyek  az  ezzel  kapcsolatos  kötelezettségeket  tartalmazzák.  A vizsgálat 
feladata  volt,  hogy megállapítsa az éves gazdálkodásról  szóló beszámoló valós képet 
nyújt-e és megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak, illetve számviteli alapelveknek. 
A vizsgálat befejezéseképpen elismerő záradékot lehetett megfogalmazni. A beszámoló 
előkészítése megfelelően történt, a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban készült el. A 
vizsgálat  során  felmerült  esetleges  eltérések  tisztázására  törekedtek.  Mind  a 
zárszámadásba, mind a könyvvizsgálói jelentésbe azok a számok kerültek be, amelyek 
egymással  egyezőek,  vagyis  nincsenek  olyan  eltérések,  amelyek  könyvvizsgálói 
szempontból  előírásra  kellett  volna  hogy  kerüljenek,  a  mellékletekben  auditálási 
eltérések nem találhatók, helyesbítési kötelezettség nem állt fenn. 
A könyvvizsgáló utal arra, hogy több témakör kötelező vizsgálatára került sor, mint a 
vagyoni  helyzet,  mérlegbeszámoló,  költségvetési  gazdálkodás,  pénzmaradvány 
elszámolás  és  az  önkormányzat  számviteli  helyzete.  A mérlegbeszámolóban szereplő 
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adatok  egyezőek  mind  a  zárszámadásban,  mind  a  rendeletben,  mind  pedig  a 
könyvvizsgálati adatokkal.                   
Az eszközök és források tárgyalásánál néhány megszívlelendő megjegyzést tartalmaz az 
anyag. 
A gazdálkodás helyzetére szintén kötelező volt kitérni a vizsgálat során. Megállapítható 
– a felmerülő gondok mellett –, hogy megfelelő egyensúlyban voltak a bevételek és a 
kiadások, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott az önkormányzat. 
A pénzmaradvány összegét a képviselő-testületnek kell elfogadnia, azon kívül döntenie 
kell  abban, hogy a pénzmaradvány felhasználása miképp történjen, illetve a központi 
költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokra megoldást kell találni. 
A számviteli helyzetről több részt is tartalmaz a jelentés, egyrészt a számviteli rendszer 
kialakítását  és  folytatását.  Az értékelés  során mind  a  Polgármesteri  Hivatalról,  mind 
pedig a Gameszról szó van. A számviteli rend megfelelő színvonalon működik mind a 
két területen. A pénzkezelés – a banki forgalom és a házi pénztári forgalom esetében – 
ugyancsak  vizsgálat  alá  került.  Elmondható,  hogy  megfelelő  gazdálkodás  állapítható 
meg. A vizsgálati jelentésben olyan megjegyzést tett, miszerint korszerűsíteni lehetne az 
eljárást más bizonylatolással és eljárási módokkal. 
A szabályzatokról szintén szól a jelentés. Már az elmúlt évi vizsgálatnál is voltak olyan 
megjegyzések, hogy a szabályzatok vagy nem teljes körűek, vagy nem megfelelő helyre 
vonatkoznak.  Ezeknek  a  megjegyzéseknek  a  jelentősebb  része  most  is  érvényes.  A 
szabályzatok  módosítása,  átdolgozása  fontos  lehet  ebben  az  esztendőben,  hogy 
megfelelő egyensúlyba kerüljön a gyakorlat és a szabályzatokban foglalt tevékenység. 
A belső ellenőrzés kapcsán elmondja, hogy az önkormányzatnál belső ellenőr működik, 
akinek feladata a kistérségi társulás területén is jelentős. Ezáltal nehéz átfogni a területet 
és  nehéz  a  visszatérés  egy-egy  terület  vizsgálatára.  A  vizsgálatoknál  a  hatékonyság 
növelésére kell törekedni, írásba kell foglalni, tudomásul kell vetetni az ellenőrzöttel. Az 
intézkedésre  javaslatot  kell  tenni,  esetleg  annak  válaszára,  vagy  intézkedési  terv 
készítésére. Ezeken a területeken hiányosságok mutatkoznak. A belső ellenőrrel történt 
megbeszélés során felajánlotta segítségét a munka hatékonyabbá tétele érdekében. 
Végül  kéri  a  zárszámadás,  a  zárszámadáshoz  kapcsolódó  határozati  javaslat,  a 
zárszámadási rendelet elfogadását, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét. 

Németh  Tamás  képviselő-testületi  tag  felveti,  hogy  a  forgóeszközök  alakulásánál  a 
pénzkészlet csökkent a nyitó állományhoz képest, ugyanakkor 800 millió Ft befektetésre 
került. Kérdése, hogy a forint-euró árfolyamának ingadozása miatt pozitív vagy negatív 
irányú hozam garantált. 

Némethné Simon Mária irodavezető elmondja, hogy a pénzeszközökben 2007. december 
31-el  még  betétként  szerepelt  a  kötvénykibocsátásból  származó  összeg,  ami  2008. 
február  elején  befektetésre  került.  2008.  december  31-i  értékelés  alapján  felértékelni 
nincs  lehetőség,  leértékelésre  viszont  nem  volt  ok,  ezért  szerepel  a  800  millió  Ft. 
Mindaddig nem számolnak el értékvesztést, amíg visszaváltásra nem kerül a kötvény. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2008. 
évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  beszámoló  határozati  javaslatát,  a  rendelet-
tervezetet, valamint a könyvvizsgálói jelentést elfogadásra javasolja. Egyben elmondja, 
felkérték a belső ellenőrt, hogy a bizottság júniusi ülésére a belső ellenőrzésről készült 
jelentést megalapozó részletes vizsgálati anyagot tárja a bizottság elé.  
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Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke szintén  a  Bizottság 
véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a 2008. év zárszámadásának elfogadását. 

Egyed Gyula,  az Oktatási,  Kulturális és Sport Bizottság elnöke a területüket érintően 
elmondja,  hogy  a  sport  pénzalapból  a  jubileumi  kiadványra  346  eFt  jutott.  Az 
intézmények  takarékos  gazdálkodással  valósították  meg  programjaikat,  a 
pénzmaradványra  joggal  tartanának  igényt.  A  Városfejlesztési  Bizottság  figyelmébe 
ajánlja,  ha  egy  intézménynek  karbantartási  és  eszközfejlesztési  törekvése  van, 
támogassák azt. Elfogadásra javasolja a pénzügyi beszámolót. 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke bizottsági véleményt 
ismertetve a napirendi ponthoz tartozó valamennyi előterjesztés elfogadását támogatja. 

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  2008.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló 
beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  13  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
     

 36/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi gazdálkodásról  
szóló beszámolót és zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet  megtárgyalta,  és a 
következő döntéseket hozza:

1. A  zárszámadásról  szóló  rendelet-tervezetet  a  mellékletekben 
meghatározottak szerint elfogadja. 

2. Az  intézmények  részére  jóváhagyott  pénzmaradvány  felhasználására 
vonatkozóan  az  intézmények  a  2009  májusi  képviselő-testület  elé  
terjeszthetik kéréseiket. 

Felelős: pénzügyi irodavezető, a pénzmaradvány kiközlésére, rendelet  
módosítására
Határidő: 2009. május 7. 

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  2008.  évi  zárszámadási  rendelet-tervezet 
elfogadását a Pénzügyi Iroda vezetője által tett módosítással.  

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  13  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő rendeletet alkotja: 

8/2009. (IV.30.) számú rendelet: 

Körmend város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester javasolja a belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  13  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
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37/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2008.  évről  szóló  belső  
ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja. 

Németh Tamás képviselő távozik az ülésről, így a képviselő-testület 12 fővel folytatja a tanácskozást.  

3. Beszámoló a körmendi Rendőrkapitányság tevékenységéről          
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester  köszönti Dr. Takács Tibor ezredest, a Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság  rendészeti  igazgatóját,  valamint  Szendrődi  Barnabást,  Körmend 
rendőrkapitányát.  Elmondja,  hogy  összetett  térség  alkotja  a  körmendi  kapitányság 
területét,  ezért  nem  könnyű  a  rendőrség  munkája.  Az  elmúlt  időszakban  átalakítási 
folyamaton estek át, a határőr kollégák rendőri feladatokra való átképzését is meg kellett 
valósítani  a  napi  feladatok  mellett.  A megyei  rendőr-főkapitányság  évértékelő  ülésén 
elhangzott, hogy a meghatározott feladataikat igyekeznek végrehajtani, bár alacsonyabb 
létszámmal végzik tevékenységüket, mint amire szükség lenne a hatékony működéshez. 
Ennek ellenére helytállnak és elvégzik munkájukat.   
Kérdezi a megjelenteket, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz. 

Szendrődi  Barnabás  alezredes  elmondja,  hogy  a  bűnözés  szerkezetében  és  a 
fertőzöttségben nem következett be változás a kapitányság területén, a bűncselekmények 
döntő  részét  továbbra  is  a  vagyon  elleni  bűnözés  teszi  ki.  A megyében  a  körmendi 
kapitányság  volt  a  legeredményesebb  a  kiemelt  bűncselekmények  felderítésében.  A 
betöréses lopások közel 70 %-át, a gépkocsi feltörések közel 55 %-át sikerült felderíteni. 
Kiemelten súlyos élet elleni, illetve erőszakos cselekmény nem történt a területen. 
Ami a kábítószer fogyasztását, értékesítését illeti nem lett fertőzöttebb a terület, az egyes 
intézkedéseknek  köszönhetően  emelkedett  a  felderítések  száma.  A  közlekedési 
helyzetben – a közutak rossz állapota ellenére is sikerült a megyei szervekkel közösen 
intézkedéseket foganatosítani, illetve a közigazgatási bírságnak köszönhetően visszaesett 
a közlekedési bűncselekmények és balesetek száma. 
A tavalyi évben még jelentősebb létszámmal dolgoztak, ami az idei évben csökkent és 
további  fogyásra  is  számítani  lehet.  Ettől  függetlenül  a  közbiztonságot  fenn  fogják 
tartani. Az összefogás, jobb információ-áramlás érdekében a történelmi egyházakkal is 
felvették a kapcsolatot,  részükre is megadták mindazt  a tájékoztatást,  adatokat,  amire 
szükségük  van.  Cselekvési  program  keretében  egyeztető  fórum  létrehozására  is  sor 
került  kistérségi  központtal,  ezáltal  még  aktívabbá  tehetik  az  információ-áramlást.  A 
Polgárőrséggel, közterület-felügyelőkkel történő együttműködésben az intézkedéseknek 
pozitív kihatása várható.  
2009.  május  1-től  hatályba  lép  a  69/2009.  (IV.2.)  számú  Kormányrendelet,  mely 
lehetőséget biztosít harmadik fél igénybevételére a közutatok történő sebességmérésre. 
Azzal a kéréssel fordul polgármester úr fele, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas 
megyei igazgatója fele jelezze ezt a lehetőséget. Amennyiben van olyan harmadik jogi 
személy, aki hajlandó ezt finanszírozni, aktívabbá lehetne tenni a sebességmérést. 

9



A tavasz folyamán olyan híresztelések láttak napvilágot, miszerint a kisebbség sérelmére 
bűncselekményeket  követnének  el.  Ezek  minden  alapot  nélkülöztek,  rémhíreknek 
minősültek.   
Végül megköszöni azt az együttműködést, amit a rendőrség irányába tanúsítottak. 

Dr. Takács Tibor ezredes hozzáteszi, hogy a 2008. évben lezajlott integrációval jelentős 
feladatot oldott meg a körmendi Rendőrkapitányság. Ha a számadatokat nézzük, 2007. 
évben  900  fős  rendőrségi  állomány  és  mellette  700  fős  határőr  állomány  állt 
rendelkezésre. Hozzávetőlegesen 1600-1700 fő volt az egyenruhás Vas megye területén. 
2008. január 1-től a létszám 900 főben lett meghatározva, ami gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a határőrség létszáma „eltűnt”. Vas megye kedvezőbb helyzetben volt, mert sok 
határőr kollégát foglalkoztathat 2010. január 1-ig. Így a 900 fő helyett  1400 fő volt a 
létszámuk,  jelenleg  azonban  1100  főre  tehető  az  állomány.  Az  integrációt  követően 
Körmend volt a leginkább érintett, mert itt szinte duplájára nőtt a létszám. Ez azonban 
nemcsak  előnyökkel  járt,  hiszen  a  határőr  kollégák  nem  rendőri  feladatokra  lettek 
kiképezve, őket tanítani kellett. A közterületi állomány 60 %-a volt határőrökből, 40 %-a 
pedig rendőrökből tevődött össze. 
Országos  viszonylatban  Vas  megye  elsők  közt  van  a  kiemelt  bűncselekmények 
felderítésében és a legnagyobb arányban csökkent a közlekedési balesetek száma, ezen 
belül a halálos balesetek száma. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke kérdésként fogalmazza meg, hogy elegendő-
e a támogatás és a meglévő állomány a feladatok ellátására. 

Dr. Takács Tibor hozzáteszi,  hogy a költséghatékonyságot méginkább szem előtt kell 
tartaniuk. 
 
Czvitkovics  Gyula  alpolgármester  úgy  véli,  hogy  a  gazdasági  helyzet  romlásával  a 
mutatók várhatóan romlani fognak. A külterületeken a személyes jelenlét fokozását kéri.

Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke  köszönetet  mond  a 
rendőrségnek azért,  hogy a  nagyobb  sportmérkőzéseken  vállalták  a  biztosítást  annak 
ellenére, hogy ez nem kötelességük. 

Geosics  László  képviselő-testületi  tag  felveti,  hogy  az  elmúlt  napokban  a 
szórakozóhelyekről  a  hajnali  órákban  hazatérők  a  Bartók  utcában  felborították  a 
szemeteseket és a szelektív hulladékgyűjtőket. Ezért kéri, hogy a hajnali órákban ezen a 
környéken jelenjenek meg a járőrök. 

Bebes  István  polgármester szükségesnek  tartja  a  Polgárőrség  megerősítését,  ezzel  is 
bővítve  az  együttműködés  kereteit.  A  körmendi  Polgárőrség  vezetőjével  felvette  a 
kapcsolatot,  akivel közösen áttekintik  a feladatokat,  amihez várhatóan pénzügyi  keret 
biztosítására  is  szükség  lehet.  A  város  értékeit  is  őrizni  kell,  előtérbe  kerülhet  a 
megélhetési bűnözés, ezért szükséges az együttműködés szorosabbá tétele. 
Javasolja  a  körmendi  Rendőrkapitányság  2008.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló 
elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  12  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
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38/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi Rendőrkapitányság 
2008.  évi  rendőri  tevékenységéről  szóló  beszámolót  –  a  melléklet  szerint  –  
elfogadja.  

Köbli József képviselő távozik az ülésről, így a képviselő-testület 11 fővel folytatja a tanácskozást. 

4. Beszámoló  a  Dr.  Batthyány  Strattmann  László  Kórház  Kft.  minőségi  mutatók 
alapján végzett munkájáról 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  köszönti  Dr.  Németh  Attilát,  a  Dr.  Batthyány  Strattmann 
László  Kórház  Egészségügyi  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  és  felkéri,  hogy  írásos 
anyagához fűzzön szóbeli tájékoztatót, illetve válaszoljon az elhangzó kérdésekre.  

Dr. Németh Attila ügyvezető elmondja, hogy mint az az értékelésből is látszik, az előző 
időszakhoz képest pozitív irányú elmozdulás tapasztalható.

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke a közvélemény megnyugtatására kérdezi az 
ügyvezetőtől, hogy a körmendi kórház üzemeltetőjénél előfordulhat-e olyan eset, mint 
amit a híradásokból a Hosp Invest körül hallani lehet. 

Dr. Németh Attila elmondja, hogy a Hosp Invest Kft. a szektorsemleges finanszírozásra 
építi  az  egészségügyi  ellátást,  miszerint  a  működtető  személye,  illetve  intézménye 
indifferens, a lényeg az, hogy a társadalombiztosítási kasszába befolyt pénzből a betegek 
megkapják  a  megfelelő  ellátást.  Hangsúlyozza,  hogy a  körmendi  kórháznak  a  Hosp 
Invest Kft-hez semmiféle köze nincs sem elvileg, sem gyakorlatilag. A cég megalakulása 
után két évvel a körmendi kórház kivált a cégből az előbb említett finanszírozási forma 
miatt. Az ellátási kötelezettség jelen pillanatban Körmend város Önkormányzatáé, ezt az 
ellátási kötelezettséget vállalta át az a cégcsoport, amelyik a Hosp Invest Kft-ből elvi 
megfontolásból vált ki, mivel a két tulajdonos nem értett egyet a működtetés formájában. 
Minden  tekintetben  elhatárolódnak  a  Hosp  Invest  Kft-től,  mivel  teljesen  más  a  két 
konstrukció. 
Jelenleg három kórházat  működtetnek.  Két héttel  ezelőtt  zajlott  le  a második  Állami 
Számvevőszéki vizsgálat,  amelynek során hiányosságokat  nem tártak fel.  A pénzügyi 
zárások folyamatban vannak, jelentős anyagi forrást kell beinvesztálni ahhoz, hogy az 
üzemi  eredményeik  megfeleljenek  az  elvárásoknak.  Valamennyi  nehézség  ellenére  a 
három kórházat tisztességesen működtetik. 
A kérdésre válaszolva ismét hangsúlyozza, mivel nem vettek fel hitelt OEP-től befolyt 
pénzösszegekre, ezért az a veszély nem fenyegethet, mint a Hosp Invest esetében.  

Dr.  Szabó  Barna,  az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  elnöke  a  lakosság 
megnyugtatása érdekében a belgyógyászati osztályon kialakult helyzetre kérdez rá. 

Dr.  Németh  Attila  szerint  le  kell  szögezni,  hogy  a  körmendi  kórházat  működtető 
Medysist Kft. közfeladatot lát el OEP támogatással. Emellett Magyarországon kialakult 
a magánellátás rendszere, ahol gyógyító tevékenységet folytatnak. A jelenlegi állapotok 
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szerint  a finanszírozás tekintetében a 2008. év a bázis. A teljesítményvolumen korlát 
megszűnt, helyette más rendszer lépett életbe, mely szerint a 105 %-nál több teljesítést 
nem finanszírozzák. A 105 % 5 %-át egy e-alapba fektették, ami 30 milliárd Ft, vagyis 
ennyit  vontak  el  az  egészségügytől  egy  hónap alatt.  Ezt  követően  április  1-től  a  10 
egység  (ennyit  láthat  el  a  körmendi  kórház)  70  %-át  finanszírozzák  meg  100  %-on 
értékarányosan,  a maradék 30 % egy „közös kalapba”  kerül.  Ebből  az ún.  homogén 
betegségcsoportok alapján történik a finanszírozás. Ez egy pontozási rendszer, egy pont 
értéke jelenleg 150.000 Ft. Ez az összeg jár 70 %-os teljesítésig. Előfordulhat, hogy a 
lebegő pont forint értéke (HBCS) 30.000-60.000 Ft között lesz.  
A kérdésre visszatérve elmondja,  hogy a kollégák távozásáért  nem a menedzsment  a 
hibás. A feltöltés folyamatos, jövő héten Budapestről két orvos érkezik az osztályra. 
Sajnálatos,  hogy a  megyei  képviselet  nem megfelelő,  nem képviselik  megfelelően  a 
körmendi kórház érdekeit, oly annyira, hogy a körmendi kórházból elfekvőt szeretnének 
kialakítani. Megnyugtatásul elmondja, hogy a belgyógyászat működése zavartalan. 
Közös céljuk kell legyen a körmendi kórház további működtetése. 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Bebes  István polgármester megerősíti,  hogy minden  tekintetben  támogatják  a  kórház 
további működését. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

39/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Dr.  Batthyány  Strattmann 
László  Kórház  Egészségügyi  Kft.  munkájának  minőségi  mutatók  szerinti  
értékeléséről készült beszámolót  – a melléklet szerint – elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Bebes István polgármester 

Folyó ügyek: 

5. A Régióhő Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása           
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja,  hogy a Kft.  mérleg szerinti  eredménye negatív. 
2009.  évre  a  szükséges  intézkedések  megtételéről  a  képviselő-testület  már  kapott 
tájékoztatást. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
elfogadásra javasolja a beszámolót.  

Szabadi  István képviselő-testületi  tag javasolja  felhatalmazni  a  polgármestert,  hogy a 
taggyűlésen a biofűtőmű kihasználtsága tekintetében gyűjtsön információkat. 
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Bebes  István  polgármester jelzi,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  soron következő  ülésén 
tájékoztatást ad erről a kérdésről. 
Kéri a mérlegbeszámoló elfogadását.  

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

40/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Régióhő  Kft.  2008.  évi  
tevékenységéről szóló beszámolót – a melléklet szerint – jóváhagyja.

6. A Vasivíz Zrt. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása           
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy a  Vasivíz  Zrt.  eredményesen  működött,  a 
2008. évi célkitűzések teljesültek,  ami a következő években a működéshez megfelelő 
lehetőséget  biztosít.  A  megállapodások  azt  mutatják,  hogy  a  körmendi  részarány 
megfelelően hasznosul, az elkövetkezendő időszak fejlesztései bővülhetnek.   

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
támogatja a beszámoló elfogadását. 

Bebes István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

Dr. Fehér Tamás képviselő nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  10  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

41/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend város  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Vasivíz  Vas  Megyei  
Víz- és Csatornamű Zrt. tagja a gazdasági társaság 2008. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót megismerte, és azt jóváhagyja. 

7. A Nyugat-Pannon Regionális Zrt. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonrészét felajánlották 
megvételre  a  Zrt-nek,  de  az  értékesítés  nem járt  sikerrel.  Jelenleg  az  önkormányzat 
tulajdoni része 0,08 %, ami a törzstőke emelést követően 0,05 %-ra csökken. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
támogatja a mérlegbeszámoló elfogadását. 
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Bebes István polgármester a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:  

42/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-Pannon Regionális  
Fejlesztési Zrt. közgyűlésének szereplő napirendek kapcsán a következő döntéseket  
hozza:
1. A  Képviselő-testület  a  Nyugat-Pannon  Regionális  Fejlesztési  Zrt.  

Igazgatóságának  a  2008.  évi  üzleti  tevékenységéről  készült  jelentést,  éves  
beszámolót elfogadja.

2. A Képviselő-testület  a  Felügyelő  Bizottság  ellenőrző  tevékenységéről  készült  
beszámolót elfogadja.

3.  A  Képviselő-testület  a  2008.  évi  beszámolóhoz  kapcsolódó  könyvvizsgálói  
jelentést elfogadja. 

4. A  Képviselő-testület  a  Nyugat-Pannon  Regionális  Fejlesztési  Zrt.  2009.  évi  
üzleti tervét elfogadja.

5. A  Képviselő-testület  a  Nyugat-Pannon  Regionális  Fejlesztési  Zrt.  
Alapszabályának módosítását elfogadja.

Felelős: Önkormányzat képviseletéért polgármester vagy általa megbízott más személy
Határidő: 2009. május 15.

8. A Müllex-Körmend Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása           
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Müllex Kft. pozitívan zárta a 2008. évet. A 
mérleg  szerinti  eredményük 31.480 eFt,  és  20 millió  Ft osztalék  kifizetésére  tesznek 
javaslatot. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke megemlíti, hogy az önkormányzatnak 4 %-
os részesedése van a cégben, így az osztalék összege 800.000 Ft-ot teszi ki. A Bizottság 
a mérlegbeszámolót elfogadásra javasolja. 

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  Müllex  Kft.  2008.  évi  mérlegbeszámolójának 
elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:  

43/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Müllex-Körmend Kft. 2008.  
évi tevékenységéről készült beszámolót – a melléklet szerint – jóváhagyja. 
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9. A  Körmendi  Vagyongazdálkodási  Kft.  2008.  évi  mérlegbeszámolójának 
megtárgyalása           
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester a Kft. 2008. évi mérlegbeszámolója kapcsán ismerteti, hogy a 
Kft.  mérlege  pozitív,  szemben  a  2007.  évivel.  A  felügyelőbizottság  megtárgyalta  a 
beszámolót, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
elmondja, hogy a 2007. évi vezetőváltást követően az új ügyvezetés azt a célt tűzte ki, 
hogy  nullszaldóssá,  illetve  nyereségessé  tegyék  a  Kft-t.  A  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolja. 

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  Körmendi  Vagyongazdálkodási  Kft.  2008.  évi 
mérlegbeszámolójának elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

44/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körmendi  
Vagyongazdálkodási  és  Ingatlanhasznosítási  Kft.  2008.  évi  mérlegbeszámolóját,  
valamint 2009. évi üzleti tervét a melléklet szerint elfogadja.  

10. Pályázati program megvalósításához fedezet biztosítása            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az ÁROP pályázat benyújtásához korábban a 
képviselő-testület 1,74 millió Ft önerőt biztosított. A pályázatot a kiíró támogatta, így az 
Önkormányzat  19.995.464  Ft-ot  nyert  el.  A  pályázatban  nem  szerepelnek  a  projekt 
menedzselésével  kapcsolatos  költségek.  A  menedzseléssel  kapcsolatos  feladatok  a 
hivatal  apparátusa számára jelentős leterheltséggel  járnának, ezért  a pályázatíró  céget 
lenne célszerű megbízni ezen feladatok elvégzésével. 

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke, valamint Faragó Gábor, 
a Pénzügyi Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a további 
fedezet biztosítását. 

Bebes  István  polgármester javasolja  a  Körmend  város  Önkormányzat 
szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében elnevezésű pályázat lebonyolítása, 
menedzselése céljára 2.500 eFt +ÁFA összeg biztosítását a gazdálkodási tartalék terhére, 
valamint a Williamson and Klark Kft.-vel a megbízási szerződés megkötését. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
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45/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Körmend  Város  
Önkormányzat szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében” elnevezésű  
pályázat lebonyolítása, menedzselése céljára 2.500.000 Ft+ ÁFA összeget biztosít  
a gazdálkodási tartalék terhére. 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,  
hogy a Williamson and Klark Corporate Finance Kft-vel (Budapest, Sas u. 10-12.)  
a megbízási szerződést kösse meg. 

Felelős: Bebes István polgármester 
Határidő: 2009. május 30. 

11. Pályázat benyújtása komplex gyermek és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, 
programok megvalósításának támogatására            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az önrész mértéke 1.200 eFt, a maximális 
támogatási összeg 30 %-a, amit a gazdálkodási tartalék terhére javasol biztosítani. 

Egyéb hozzászólás nem hangzik el. 

Bebes István polgármester javasolja az ifjúságfejlesztő program támogatására pályázat 
benyújtását, melyhez 1.200 eFt összegű önrészét a gazdálkodási tartalék terhére javasolja 
biztosítani. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:    

46/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. pályázatot nyújt be komplex gyermek és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek,  

programok megvalósításának támogatására (IFJ-KX-09-A/B)
2. pályázati önrészként az elnyerhető maximális támogatási összeg 30 %-át, azaz  

1.200 eFt-ot biztosít a költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére. 
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatok  

megtételére. 

Felelős: oktatási és művelődési referens, ifjúsági referens 
Határidő: 2009. május 25. a pályázat benyújtására 
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12. Értékesítésre kijelölt ingatlanok körének felülvizsgálata            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  önkormányzati  bérlemények  felett  az 
önkormányzat  megbízása  alapján  bérbeadói  jogokat  gyakorló  gazdasági  társaság 
javaslattal  élt  a  korábbiakban  az  ingatlanok  értékesítésére  vonatkozóan.  2008.  évben 
döntöttek az értékesítésre kijelölt ingatlanok köréről. Az erről szóló határozat továbbra is 
hatályban maradna, és kibővülne a Deák F. u. 2-4. szám alatti garázs értékesítésével.  

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

Bebes István polgármester javasolja az értékesítésre kijelölt ingatlanok körét kibővíteni a 
Deák F. u. 2-4. szám alatt található garázs értékesítésével. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

47/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  155/2008.  (VIII.27.)  
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a körmendi 443/2/A/2 hrsz-ú, Deák F. u. 2-4.  
szám alatti garázs értékesítéséhez. 

2. A  Képviselő-testület  az  55/2008.  (IV.30.)  és  a  155/2008.  (VIII.27.)  számú  
határozatokban foglaltakat egyebekben továbbra is hatályban tartja. 

Felelős: Baranyai Mária, a Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos 

13. Tűzoltósági vagyonértékesítés            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy 2008-ban új mentő járművet 
kapott  a  Tűzoltóság,  ezért  az  addig  használt  járműre  már  nincs  szükségük,  amit 
értékesíteni szeretnének a szakértői véleményben meghatározott 1.200 eFt +ÁFA áron. 
A befolyó összeget gépkocsi felújításra, illetve épület felújításra fordítaná a Tűzoltóság. 

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

Czvitkovics Gyula alpolgármester hozzáteszi, hogy a Tűzoltóság saját erőből igyekszik 
megoldani a szükséges felújításokat. 
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Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
 

48/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
1. Tűzoltóság  értékesítse  a  Csepel  710  típusú  tehergépkocsit,  minimum  a  

szakértői véleményben meghatározott 1.200.000 Ft + ÁFA áron. 
2. Az árbevétel  az intézmény bevételét  képezze,  amelyet gépkocsi felújításra és 

épületfelújításra (konyha) fordíthat. 

Felelős: Tűzoltóparancsnok a gépjármű értékesítéséért 
Határidő: 2009. május 30. 

14. Megállapodás  bérleti  jogviszony  megszüntetéséről  és  vitás  kérdések  egyezséggel 
történő rendezéséről            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, egyrészről a Vas Megyei Ügyvédi Kamara indított 
pert  Körmend  város  Önkormányzata  ellen  az  ügyvédi  iroda  hasznosított  helyiség 
tulajdonjogának  megállapítása  iránt,  másrészt  a  bérbeadó  Vagyongazdálkodási  Kft. 
kezdeményezett  pert  a  bérlő  ellen  a  bérleti  díj  megfizetése,  és  a  bérleti  jogviszony 
felmondása, érvényességének megállapítása miatt. Mindkét per jelenleg szünetel. Felek 
szeretnék a vitát egyességgel lezárni. Megegyezés esetén a helyiség az Önkormányzat 
tulajdonát képezné. A helyiségre fordított beruházások összegének elismerése mellett a 
bérlő bruttó  1 millió  Ft-ot  fizetne meg,  valamint  a fennálló  közüzemi tartozásokat  is 
kiegyenlítené. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
támogatja az egyezséget. 

Bebes István polgármester a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:     

49/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  –  Körmend  Város  
Önkormányzata (Körmend, Szabadság tér 7.), mint ingatlantulajdonos, a Körmendi  
Vagyongazdálkodási Kft. (Körmend, Rákóczi u. 35.), mint bérbeadó, a Vas Megyei  
Ügyvédi  Kamara  (Szombathely,  Fő  tér  23.)  és  Dr.  Csörnyi  István  ügyvéd 
(Körmend, Rákóczi u. 17.), mint bérlő között bérleti jogviszony megszüntetéséről és  
vitás kérdések egyezséggel történő rendezéséről szóló Megállapodást – a mellékelt  
tartalommal – jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
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Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. május 5. 

15. Rába-parti Fórum Egyesülettel megállapodás jóváhagyása            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  javasolja,  hogy  a  Körmend  Múltja,  Jelene,  Jövője 
Közalapítványt részesítsék támogatásban, majd a Közalapítvány adná át ezt az összeget a 
Rába-parti Fórum Egyesületnek. 
Egy  korábbi  döntésből  fakadóan  az  Önkormányzat  az  országzászló  elhelyezésére 
biztosított fedezetet. Ebből 330 eFt-ot a Közalapítványnak biztosítanának. A fennmaradó 
részt,  Körmend  város  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  kerítés  építésének  költségét 
(tervezés, anyagköltség, munkadíj, szállítás) 770 eFt-ot pedig egy megállapodás keretén 
belül biztosítanák a Rába-parti Fórum Egyesület részére.     

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Csák Tamás, a Városfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva a polgármester által 
javasolt módosítással támogatják a megállapodás jóváhagyását. 

Czvitkovics  Gyula  alpolgármester javasolja,  hogy  a  jövő  évi  költségvetésben 
teremtsenek lehetőséget arra, hogy az emlékmű és környezete végleges formát kapjon. 

Bebes  István  polgármester  az  általa  tett  módosítással  kéri  a  határozati  javaslat 
elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
50/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. Körmend város Önkormányzata és a Rába-parti Fórum Egyesület (Körmend, 
Szabadság  tér  12.)  között  létrejött  megállapodást  –  a  melléklet  szerint  – 
jóváhagyja. 

2. Körmend  város  Önkormányzata  és  a  Körmend  Múltja,  Jelene,  Jövője  
Közalapítvány (Körmend, Szabadság tér 7.) között létrejött megállapodást – a 
mellékelt tartalommal – jóváhagyja. 

3. A megállapodásban szereplő 1.100.000 Ft-ot a 2009. évi  költségvetés dologi  
kiadásainak terhére biztosítja.

Felelős:  Bebes István polgármester a megállapodás aláírásáért, Némethné Simon  
Mária Pénzügyi irodavezető a fedezet biztosításáért 
Határidő: 2009. május 30. 
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16. Javaslat  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulás alapításával összefüggő döntésekre            
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 
Társulásban való részvételt. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
  

51/2009. (IV.29.) számú határozat:

1. Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nyugat-dunántúli 
Regionális  Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás Alapító Okiratát az  
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 
3. Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nyugat-dunántúli  

Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  jogszabályi  
változások miatt átdolgozott Társulási Megállapodását az előterjesztés szerinti  
tartalommal elfogadja. 

4. A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  a  Társulási  Megállapodás 
aláírására. 

5. Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Bebes  István 
polgármestert delegálja a Társulási Tanácsba.

6. Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  40.-  Ft/fő  alapító  
vagyont, valamint 2009. évre 200.- Ft/év/fő beruházási önrészt és 100.- Ft/év/fő  
működési hozzájárulást, összesen 300.- Ft/év/fő, 2010. évtől a beruházási önrész 
és  működési  hozzájárulás  összegét,  összesen  600.-  Ft/év/fő  hozzájárulást  a  
költségvetési rendeleteiben biztosítja. 

7. Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2009.  évre  vonatkozó  
végleges  pénzeszköz  átadásról  szóló  megállapodást  az  előterjesztés  szerinti  
tartalommal elfogadja.  

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. április 30., illetve folyamatos 

17. Hősök Napja – városi ünnepség előkészítése              
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva  Mészáros  Árpádot,  a  Megyei  Önkormányzat  Oktatási  Bizottságának 
elnökét,  a Kölcsey Utcai  Általános  Iskola és Művészetoktatási  Intézmény igazgatóját 
javasolja felkérni az ünnepség szónokának. 
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Bebes  István  polgármester  kéri  a  bizottság  javaslatának  és  egyben  a  határozati 
javaslatnak az elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  11  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

52/2009. (IV.29.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi Hősök Napjára  
szervezett városi ünnepséget május 31-én, vasárnap 11.00 órakor tartja a Hősök 
Terén. 
Az ünnepség szónokának Mészáros Árpádot, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és  
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  igazgatóját,  műsorának  biztosítására  a 
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt kéri fel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

18. Közoktatási intézmények házirendjének felülvizsgálata és jóváhagyása             
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, 
hogy az intézményeknél a házirendben foglaltakat a Bizottság rendben találta. 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

- 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.)

Bán Miklós képviselő-testületi tag, Geosics László képviselő-testületi tag, Csák Tamás, 
a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke,  valamint  Czvitkovics  Gyula 
alpolgármester az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják. 

- Interpellációk 

Czvitkovics Gyula alpolgármester:
- a Nap utca, a Somogyi Béla utca, a Mező utca, a Tavasz utca, az Úttörő utca és a 

Nyírfa utca kátyúzását kéri. 
- kéri továbbá a vasút melletti árokban a fák kivágását követően a gallyak elszállítását. 

Bebes  István  polgármester tájékoztatásul  elmondja,  hogy  több  aszfaltüzemtől  kértek 
ajánlatot,  aminek  alapján  a  Magyar  Aszfalt  ajánlotta  a  legkedvezőbb  árat,  így 
megkezdődhet az utcák helyreállítása.   
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Szabó Ferenc alpolgármester:
- a Kossuth Lajos utca – Alkotás utca előtti  járda fehér kaviccsal,  vagy zúzalékkal 

történő feltöltését kéri, mivel esős időben a sár miatt szinte lehetetlen a közlekedés,  
- a játszóterek gyorsabb ütemben történő felújítását kéri. 

Geosics László képviselő-testületi tag arra kéri felhívni a lakosság figyelemét,  hogy a 
lomtalanításra  meghirdetett  nap  reggelén  tegyék  ki  feleslegessé  vált  tárgyaikat,  így 
elkerülhető lenne az utcákon a lomtalanítást megelőző nap uralkodó állapot. 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Kauz réti játszótéren 
15 méteres szakaszon labdavédő kerítés felállítását kéri a földszinti lakások ablakainak 
védelme érdekében. 

Szabadi István képviselő-testületi tag:
- A  Kossuth  Lajos  utcában  az  Idősek  Otthona  és  a  Református  templom  előtti 

szakaszon egy meghibásodott utcai lámpatest cseréjét kéri.   
- A  Várkertben  a  vandalizmus  tovább  folytatódik,  az  új  játékok  egy  részét 

tönkretették.  A Polgárőrség és a Rendőrség fokozottabb jelenlétének ezidáig nem 
volt kézzel fogható eredménye a rongálók kézrekerítésében.    

- Felveti,  hogy  a  Hunyadi  utcában  19  fa,  a  Hegyaljai  út  mentén  valamennyi  fa 
kivágására kerül sor. Kérdezi, hogy valóban indokolt-e fák kivágása, nem lehetne-e 
kezelni és ezáltal megmenteni az értékes fákat.    

Czvitkovics Gyula alpolgármester elmondja, hogy a bejáráson személyesen is részt vett. 
A fasor mára már több mint 100 éves és a szakemberek szerint életveszélyessé vált. Az 
Önkormányzatnak  abban  kellene  közreműködnie,  hogy  a  fák  kivágását  követően  a 
visszatelepítéskor  jegenye  fák  ültetésére  kerüljön  sor,  ami  hosszabb távon  azt  a  célt 
szolgálná, hogy a városba bevezető úton rendezett kép fogadja az ide látogatókat.  

További hozzászólás nem hangzik el. 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 17 óra 20 perckor bezárja.

K.m.f.

Bebes István
polgármester

Gombásné Nardai Ibolya    
jegyzői feladatokkal megbízott 

aljegyző
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