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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 28.-i, 14.00 
órakor kezdődő üléséről

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

Igazoltan távol: Dr. Unger Károly képviselő  

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 16 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt 14.00 órakor megnyitja.
Javasolja a helyi közlekedés közösségi támogatása tárgyban készült előterjesztés napirendre 
vételét és 6. napirendi pontban való megtárgyalását. Ezen módosítással javasolja a 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 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

3. Beszámoló a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról             
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző  

4. Beszámoló az ifjúsági referens munkájáról                        
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek: 

5. Saját erő biztosítása CÉDE és TEUT pályázatokhoz                         
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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6. A helyi közlekedés közösségi támogatása                          
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. A 144/2008. (VII.17.) számú határozat módosítása                        
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. 2009. évre vonatkozóan a likvid hitelszerződés módosítása                         
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Megállapodás jóváhagyása orvosi ügyelet vonatkozásában                            
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Alapító Okiratok felülvizsgálata 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Tájékoztató a 2009. évi közbeszerzési tervről                         
Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

12. Tájékoztató az óvodai, általános iskolai beíratásokról                          
Előterjesztő: Bebes István polgármester, 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. Körmendi  Idősekért  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  létrehozása,  alapító 
okiratának jóváhagyása                           
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Hatósági ügyben fellebbezés elbírálása                          
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. április 30-án a 
Régióhő Kft. mérlegzáró közgyűlésén vett részt. 
Május  2-án  a  mentő-  és  vöröskeresztes  nap  alkalmából  szervezett  emléknap 
rendezvényét látogatta meg.  
Május  4-én  Budapesten  az  MNV  Zrt-nél  tárgyalt  a  Kastély  vagyonkezelői  jogának 
átadásáról.  
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Május 5-én a  Gysev  Zrt  képviselőjével  folytatott  megbeszélést  a  további  projekteket 
érintő együttműködést illetően.  
Május  7-én  fogadóórát  tartott  a  hivatalban,  majd  a  Kapu projekt  kapcsán  került  sor 
sajtótájékoztatóra.  A  projektet  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  a 
kiemelt projektek közé javasolta felvenni. Ugyanezen a napon Barta Józseffel, az Egis 
Zrt. igazgatójával folytatott megbeszélést a cég jelenlegi helyzetéről.  
Május 8-án a Müllex Kft. képviselőjével találkozott, majd az M9-es főút kapcsán került 
sor tárgyalásra Zalaegerszegen. A jelenlevők azt a változatot támogatták, hogy az M9-es 
Molnaszecsőd-Rábahídvég települések közt haladjon. 
Május 12-én Katona Ferenccel, a Közútkezelő Kht. vezetőjével folytatott megbeszélést a 
Körmendet érintő feladatokról, többek közt a tölgyfasor pótlását illetően. 
Május 14-én a Vasivíz Zrt. vezetőjével folytatott megbeszélést az ezévi csatornahálózat 
fejlesztésekről, illetve a következő évi feladatokról. Ugyanezen a napon Sopron város 
alpolgármestere  látogatott  Körmendre,  egy  pályázati  kiírás  keretében 
hulladékgazdálkodási együttműködés lehetőségéről tájékozódott, melyhez a Müllex Kft. 
is szeretne csatlakozni. 
Május 15-én a Városok Szövetsége projekt megbeszélésre került sor, melyen 24 szlovén, 
osztrák  és  magyar  város  vesz  részt.  Ugyanezen  napon  a  Körmendi  Rendészeti 
Szakközépiskola tiszthelyettesi fogadalomtételén vett részt. 
Május 18-20-án Bán Miklós képviselővel Egerbe utazott,  ahol a finn-magyar  városok 
testvérvárosi találkozójára került sor. A találkozó keretében a megújuló energiaforrások 
hasznosítására tettek javaslatot a finn vendégek. 
Május 21-én kistérségi tanácsülésen vett részt. 
Május  26-án  Moschendorfban  az  ottani  polgármester  és  a  környező  települések 
polgármesterei találkoztak és a közös szennyvízprojekt kapcsán folytattak megbeszélést. 
A  bírálóbizottság  a  projekt  további  folytatását  javasolta,  a  benyújtás  határideje 
szeptember hónap. 
Május 27-én a Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vett részt Őriszentpéteren. 
Május 28-án a Szabadság tér projekttel kapcsolatban került sor megbeszélésre a Vasivíz 
Zrt. és a bonyolítók részéről.   
       
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  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2009.  (II.13.) 
rendeletének módosítása          
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy az intézmények kötelezettségekkel  terhelt, 
szabad  és  elvont  pénzmaradvánnyal  kapcsolatos  nyilatkozata  jelenik  meg  az 
előterjesztésben,  valamint  az  elmúlt  időszakban vállalt  kötelezettségek,  mint  a  Rázsó 
Imre Szakközépiskolában orvosi szoba kialakítása, Körmend város Gondnoksága részére 
aggregátor  vásárlása,  Bartók  lakótelep  8.  felújításához  juttatott  összeg,  a  Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapítói vagyon fedezete.  
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Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  felveti,  hogy  az  igazgatási  feladatoknál  a 
tölgyfasor  pótlás  elősegítésére  1,5  millió  Ft  szerepel  a  költségvetésben.  Tudomása 
szerint a pótlást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi el az ősz folyamán.  

Bebes István polgármester hozzáteszi,  hogy a Zrt.  minimális  mértékű pótlást biztosít. 
Fontos  azonban,  hogy  megfelelően  elő  legyen  készítve  a  terület  és  a  szükséges 
csemetenagyságot  biztosítsák,  ami  által  egy szép városkép alakulhat  ki.  Ehhez közös 
együttműködés szükséges. 

Szabadi István képviselő-testületi tag tudomása szerint a fasor kezelője a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Mivel műemlékvédelmi fasorról van szó, a piramis tölgyekre kezelési terv 
készült, ennek megfelelően kell a karbantartást elvégezni a felelősnek. 

Bebes István polgármester  jogosnak ítéli  a felvetést,  véleménye  szerint  a pótlás és a 
karbantartás  nagymértékben függ attól,  hogy ki,  milyen  tekintetben vesz részt  abban. 
Fontos az együttműködés, melyben a nagyobb terhet a Magyar Közút vállalja, emellett a 
Városfejlesztési  Iroda,  valamint  a  Városgondnokság  szakmai  segítséget  nyújt.  Ezért 
jelent meg az 1.500 eFt-os keret a költségvetésben. 

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

Bebes István polgármester  javasolja  a  2009. évi  költségvetési  rendelet  módosítását  a 
rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

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

9/2009. (V.29.) számú rendelet: 

Körmend város Önkormányzata  2009. évi költségvetéséről  szóló 5/2009. (II.12.) 
rendelet módosításáról     
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. Beszámoló a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról           
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  a  beszámoló  ifjúságvédelemmel  kapcsolatos 
részéhez fűz hozzászólást. Szomorúan tapasztalja, hogy a tanulók az iskolából kijövet 
cigarettára  gyújtanak.  Információi  szerint  sok  fiatal  fogyaszt  alkoholt.  Az  Európai 
Parlament  2007-ben  alkotott  egy  rendeletet,  melyben  szabályozza  a  dohányzással 
kapcsolatos kérdéseket. Ennek megfelelően több helyről kitiltották a dohányosokat, csak 
az iskolákból nem. Közös összefogás szükséges ahhoz, hogy a fiatalokat leszoktassák a 
dohányzásról és az italfogyasztásról. 
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Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva a demográfiai táblázat adataira hívja fel a figyelmet. Az óvodai, általános 
iskolai korosztályt  nézve a közeljövőben az öt osztály indítására a jelenlegi normatív 
rendszerben várhatóan nem lesz lehetőség. 
A Szabadi István képviselő által felvetettek bizottságuk, valamint a Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági  Bizottság  előtt  is  szerepelnek.  Nem  elég  –  bár  szükséges  az  iskola 
hozzáállása és a felvilágosító munka is – az a fajta háttér, amit a törvény is elvárna, hogy 
közterületen, közintézmények közelében együttesen legyen meg az a ráhatás a gyerekek 
viselkedési  modelljére,  mely  eredményre  vezethet.  Nagy sikerű  volt  az  iskolákban  a 
D.A.D.A  program,  amit  a  jövőben  is  támogatni  kellene.  Jónak  tartja  azt  a 
kezdeményezést,  miszerint  az  iskolák  ifjúsági  felelősei  évenként  beszámolnak 
tevékenységükről. Így időben jelezhetik a problémákat, hogy a veszélyeztetett gyerekek 
ne sodródjanak bűncselekménybe.  Ezt a területet  a jövőben az Oktatási  Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie. 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy sokrétű a feladat és nagy a felelősség ahhoz, 
hogy megfelelően tudjanak tevékenykedni ezen a területen. Intő jelek vannak, melyek az 
elmúlt időszakban egyre fokozódtak, erre a pedagógus társadalomnak is nagy figyelmet 
kell fordítani. Meg kell vizsgálni a helyi rendeleteket, hogy van-e olyan rendelkezés az 
intézmények  közelében  található  közterületre  vonatkozóan,  ami  szerint  ott  korlátozni 
tudják ezeket a tevékenységeket.         
Kéri  a  2008.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  munkáról  szóló  beszámoló 
elfogadását.  
 
A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
 

55/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi gyermekjóléti  
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót – a melléklet szerint –  
elfogadja. 

4. Beszámoló az ifjúsági referens munkájáról            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy Hegedűs 
László ifjúsági referens a bizottság ülésén megjelent és beszámolt az elmúlt időszakban 
végzett munkájáról. Az ifjúsági referens kellő rátekintéssel végzi munkáját, szerteágazó 
tevékenységet  folytat,  a  fiatalokat  megfelelően  összefogja.  Az  önkormányzat 
támogatásával  a  pályázati  lehetőségeket  felkutatja,  azok  sikerén  munkálkodva  ajánl 
Körmend ifjúságának egyfajta elfoglaltságot, kulturális és szórakozási lehetőségeket. 
A  jövőre  nézve  tartalmasabb,  az  ifjúságot  jobban  megmozgató  szórakoztatási 
lehetőséget,  ezeknek  megfelelő  helyszínt  felkutatva  kellene  a  jövőben  végeznie 
munkáját.  Nemcsak  a  nagyobb  rendezvényekben  kell  gondolkodni,  hanem  a  kisebb 
társaságokat,  csoportokat  is  segíteni  kell.  Az  ifjúsági  diák  önkormányzat 
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együttműködése  is  segítséget  nyújthat  feladatellátásához.  A  Bizottság  elfogadásra 
javasolja a beszámolót. 

Bebes  István  polgármester hozzáteszi,  az  önkormányzat  azzal  a  céllal  nyújtja  be 
pályázatát,  hogy megfelelő  személy fogja  össze  a  feladatokat.  A nagy rendezvények 
szervezettek  és  működnek,  viszont  szükség  lenne  arra,  hogy  a  kisebb  területeket  is 
összefogja.  
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. 

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

56/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  ifjúsági  referens 
2008-2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a melléklet szerint – elfogadja.

Folyó ügyek: 

5. Saját erő biztosítása a CÉDE és TEUT pályázatokhoz           
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács megjelentette pályázati felhívását egyrészt önkormányzati fejlesztések 
támogatására, másrészt a települési önkormányzati belterületi utak felújítására. Hasonló 
kiírásokra az előző években is nyújtott be pályázatot az önkormányzat. Az előterjesztés a 
CÉDE  előirányzatra  két  pályázat  benyújtását  javasolja.  Egyrészt  a  szennyvízhálózat 
bővítésére, ezen a pályázaton az önkormányzat mint saját jogú pályázó venne részt. Az 
önkormányzati  fejlesztésekhez  kapcsolódó  közcélú  foglalkoztatás  anyag-  és 
eszközbeszerzése  CÉDE  pályázat  esetében  a  Körmend  és  Kistérsége  Többcélú 
Kistérségi Társulás gondozásában nyújtanák be a pályázatot. 
A TEUT támogatással a Gizella királyné utca és a Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása 
valósulhatna meg. 

Dr.  Fehér  Tamás  képviselő-testületi  tag  arra  kérdez  rá,  hogy feltétlen  szükséges-e  a 
Petőfi utcában a szegélykő elbontása, mivel tapasztalata szerint ha nincs szegélykövezés, 
könnyebben sérül az út a nagyobb súlyú járművek alatt.      

Forró  Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  hozzáteszi,  hogy 
szakmailag azért indokolt a szegélykő elbontása, mert a csapadékvíz nem jut el a nyílt 
árokig.  Az egyszerűbb  kezelhetőség  miatt  nem terveztek  zárt  csapadékvíz  elvezetőt, 
ezért szükséges a padka lenyesése. 

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke, valamint Faragó Gábor, 
a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  bizottságok  véleményét  tolmácsolva  támogatják  a 
pályázatok benyújtását. 
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Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  hozzáteszi,  hogy  a  szennyvízhálózat 
kiépítését  végző  kivitelező  kifogásolható  munkát  végzett,  az  útburkolat  több  helyütt 
beszakadt. Kéri, hogy a nem megfelelő munkavégzés esetére a szerződésben rögzítsék az 
anyagi helytállást. 

Bebes István polgármester kéri, hogy jelezzék az ilyen jellegű problémákat. 

Forró  Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  elmondja,  hogy  a 
garanciális  munkálatok  június  elejére  lezáródnak.  Az Arany János utcában a  korábbi 
csapadékvíz  elvezetéssel  jelentkezett  probléma,  mivel  a  régi  beton  vezetékrendszer 
összeomlott.  Közel  100  méter  szakaszon  szükséges  a  vezetékek  cseréje,  addig  az 
útburkolat helyreállítása sem indokolt. Folyamatban van az Arany János utca tervezése, 
a végleges megoldásra törekszenek. 

Czvitkovics  Gyula  alpolgármester arra  hívja  fel  a  figyelmet,  hogy az  ÁFA mértéke 
július1-től 5 %-al nő, ami valamennyi önkormányzati beruházást költségesebbé tesz. 
  
Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolja, hogy az Arany János utcában az 
óvoda zárva tartása alatti időszakban kerüljön sor a munkálatok elvégzésére.

Bebes István polgármester javasolja Körmend város szennyvízhálózatának fejlesztésére 
pályázat benyújtását 20 millió Ft támogatási összeggel.      

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

57/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  Nyugat-
dunántúli Regionális  Fejlesztési Tanács által meghirdetett Önkormányzati fejlesztések  
támogatása  területi  kötöttség  nélkül  (CÉDE) támogatására  vonatkozóan  pályázatot  
nyújt be.

A pályázat célja: Körmend szennyvízhálózat bővítése 2009. 

A fejlesztés  megvalósulási  helye:  9900 Körmend,  Bercsényi  utca,  Kis  utca,  Honvéd 
utca,  Béke utca,  Katona utca,  Achim A. utca,  Legény utca,  Prímás utca,  Zsák utca,  
Szent Imre herceg utca

A fejlesztés forrásösszetétele (25% ÁFA-tartalommal):
Megnevezés Összege (Ft-ban)
Saját forrás 66.843.750.-

Hitel -

Támogatásból igényelt összeg 20.000.000.-

Egyéb támogatás (nevesítve) -

Egyéb forrás -

Összesen 86.843.750.-
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A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló  
4/2009. (II. 13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a költségvetés 6. melléklet  
beruházás során. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtására: 2009.06.02.

Bebes István polgármester kéri a hozzájárulást ahhoz, hogy a Körmend és Kistérsége 
Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be a közcélú foglalkoztatás anyag- és 
eszközbeszerzésére 7.323 eFt támogatási összeggel.      

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

58/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy a Nyugat-
dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács által  meghirdetett  Önkormányzati fejlesztések 
támogatása  területi  kötöttség  nélkül  (CÉDE) támogatására  vonatkozóan  hozzájárul  
ahhoz, hogy Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson 
be.

A pályázat  célja:  Önkormányzati  fejlesztésekhez  kapcsolódó közcélú  foglalkoztatás  
anyag- és eszközbeszerzése 
A fejlesztés megvalósulási helye: 9900 Körmend

A fejlesztés forrásösszetétele (25% ÁFA-tartalommal):
Megnevezés Összege (Ft-ban)
Saját forrás 2.441.000.-

Hitel -

Támogatásból igényelt összeg 7.323.000.-

Egyéb támogatás (nevesítve) -

Egyéb forrás -

Összesen 9.764.000.-

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló  
4/2009. (II. 13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a költségvetés 6. melléklet  
beruházás során. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtására: 2009.06.02.
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Bebes  István  polgármester  javasolja  a  Körmend,  Gizella  királyné  utca  burkolat 
felújítására pályázat benyújtását 9.006.803 Ft támogatási összeggel.      

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

59/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy a Nyugat-
dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács által  meghirdetett  Települési  Önkormányzati  
belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) támogatására 
pályázatot nyújt be.

A pályázat célja: Körmend, Gizella királyné utca burkolat-felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: 9900 Körmend, Gizella királyné utca 1759 hrsz.

A fejlesztés forrásösszetétele (25% ÁFA-tartalommal):
Megnevezés Összege (Ft-ban)
Saját forrás 9.006.803.-
Hitel -

Támogatásból igényelt összeg 9.006.803.-
Egyéb támogatás (nevesítve) -

Egyéb forrás -

Összesen 18.013.606.-
Ezen  felül  a  nem támogatható  műszaki  tartalomra vonatkozóan  a  Képviselő-testület  
nettó:   4.310.155.-Ft +25% ÁFA= bruttó 5.387.694.-Ft összeget biztosít.

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló  
4/2009. (II. 13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a költségvetés 6. melléklet  
beruházás során.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtására: 2009.06.02.

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Petőfi Sándor utca burkolat-felújítására 
pályázat benyújtását 7.484.455 Ft támogatási összeggel.      

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

60/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy a Nyugat-
dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács által  meghirdetett  Települési  Önkormányzati  
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belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) támogatására 
pályázatot nyújt be.

A pályázat célja: Körmend, Petőfi Sándor utca burkolat-felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: 9900 Körmend, Petőfi Sándor utca, 1236; 1331 hrsz.

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés Összege (Ft-ban)
Saját forrás 7.484.456.-
Hitel -

Támogatásból igényelt összeg           7.484.455.-
Egyéb támogatás (nevesítve) -

Egyéb forrás -

Összesen 14.968.911.-

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló  
4/2009. (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a költségvetés 6. melléklet  
felújítás során.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtására: 2009.06.02.

  
6. A helyi közlekedés közösségi támogatása  

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

Bebes István polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a helyi közösségi közlekedés 
támogatására  normatív  támogatási  igényt  kíván  benyújtani  Körmend  város 
Önkormányzata.  A  feltételek  a  jogszabály  szerint  adottak,  az  önkormányzat  a  helyi 
közlekedést tárgyév január 1-től december 31-ig tartja fenn. A pályázat benyújtásának 
határideje 2009. június 20. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

Bebes István polgármester javasolja a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 
pályázat benyújtását. 

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

61/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy 
támogatási kérelmet nyújt be a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására. 
A normatív támogatás igénylésének feltételeként az alábbiakat nyilatkozza: 
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- A  helyi  közlekedés  működtetéséhez  (folyamatos  üzemeltetéshez  és  
eszközfenntartási ráfordításokhoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 
a tárgyévet megelőző évben 5.948.503 Ft összegű saját forrásból származó,  
vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.

- A  helyi  közlekedést  a  tárgyév,  2009.  január  1-jétől  december  31-ig  
folyamatosan fenntartja. 

- A közszolgáltatóval közvetlenül kötötte meg a közszolgáltatási szerződést. 

Határidő: 2009. június 20. a kérelem elkészítésére és benyújtására 
Felelős: Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője  

7. A 144/2008. (VII.17.) számú határozat módosítása            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester elmondja,  hogy  a  Képviselő-testület  korábban  döntött  a 
Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  keretében  a  szociális  infrastruktúra  és 
szolgáltatások  fejlesztése  pályázathoz  szükséges  önerő  biztosításáról.  A  meghozott 
határozat módosítása szükséges a tekintetben, hogy fel kell tüntetni a pályázat azonosító 
számát,  illetve  szerepeltetni  kell  a  határozatban,  hogy  az  önerő  a  2009.  évi 
költségvetésben rendelkezésre áll. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
támogatja  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Az  önerőt  a  céltartalék  terhére  javasolja 
biztosítani. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

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

62/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  144/2008.  (VII.17.)  
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nyugat-Dunántúli  
Operatív  Program  keretében  NYDOP-5.1.1/A-2008-0024.  azonosító  számú,  „A 
Körmendi  Szociális  Szolgáltató  és  Információs  Központ  Fogyatékosok Nappali 
Intézményének  fejlesztése  a  felmerülő  igények  kielégítése  és  a  kistérségi  ellátás 
megvalósítása érdekében” című támogatott pályázatához szükséges 6.628.500 Ft  
összegű önerőt a 2009. évi költségvetésében a céltartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Bebes István polgármester 
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8. 2009. évre vonatkozóan a likvid hitelszerződés módosítása            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat likvid hitelkeret szerződése 
2009. június 23-án lejár, melynek meghosszabbítása szükséges. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  likvid  hitelszerződés  módosítását  a  határozati 
javaslatban foglaltak szerint. 

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

63/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 
1. A folyószámla hitelkeret szerződést működési kiadások fedezetének biztosítása 

érdekében egy évre meghosszabbítja. 
2. Az  önkormányzat  képviselő-testülete  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  

futamidő alatti  évek költségvetésébe a felvett  hitelt  és járulékait  betervezi  és  
jóváhagyja. 

3. Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a fenti feltételekkel – 350 millió Ft-
os  hitelkeret  –  történő hitelfelvétel  ügyében eljárjon,  és  a  hitelszerződést  az 
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

Határidő: azonnal, a hitelkérelem elkészítésére és benyújtására 
Felelős: Némethné Simon Mária irodavezető 

9. Megállapodás jóváhagyása orvosi ügyelet vonatkozásában            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a kistérség Társulási Tanácsa 
februári ülésén hallgatta meg a 2008. évről szóló OMSZ beszámolót és a 2009. évre 
vonatkozó  terveket.  A  korábbiaknak  megfelelően  54  Ft/fő/hó  összegben  szükséges 
hozzájárulni a feladat ellátásához. Ezt az összeget a kistérségi tanács is jóváhagyta.  

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi 
és  Népjóléti  Bizottság  elnöke a  bizottságok  véleményét  tolmácsolva  támogatják  a 
megállapodás jóváhagyását. 

Bebes István polgármester a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 
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A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:  

64/2009. (V.28.) számú határozat:

1. Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  orvosi  ügyeleti  
hozzájárulást 2009. évre vonatkozóan 54 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

2. Az  orvosi  ügyeleti  feladat-ellátásra  az  Országos  Mentőszolgálattal  kötött  
megállapodás  1.  számú  mellékletének  módosítására  felhatalmazza  a 
polgármestert. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

10. Alapító Okiratok felülvizsgálata            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy jogszabályi változások teszik szükségessé az 
alapító okiratok felülvizsgálatát, módosítását. 

Kérdés, vélemény nem hangzik el.  

Bebes István polgármester javasolja az intézmények alapító okiratának módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint.  

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

65/2009. (V.28.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
- Körmend Polgármesteri Hivatal 
- Körmend város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezete
- Körmend város Gondnoksága, 
- Körmend város Tűzoltósága
- Szociális Szolgáltató és Információs Központ
- Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár, valamint a 
- Körmendi  Mikrotérségi  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás 

fenntartásában  működő  Mátyás  király  Utcai  Óvoda  és  Bölcsőde,  Dr.  
Batthyányné  Coreth  Mária  Óvoda  és  Pedagógiai  Szakszolgálat,  Kölcsey  
Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Olcsai-Kiss  
Zoltán Általános Iskola, Somogyi Béla Általános Iskola alapító okiratát – 
mint gesztor önkormányzat – a mellékletnek megfelelően módosítja. 

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. május 15. 
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11. Tájékoztató a 2009. évi közbeszerzési tervről            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kérdés, vélemény nem hangzik el. 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

12. Tájékoztató az óvodai, általános iskolai beíratásokról            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kérdés, vélemény nem hangzik el. 

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.)

Czvitkovics  Gyula  alpolgármester,  Szabó  Ferenc  alpolgármester,  Geosics  László 
képviselő-testületi tag, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, 
valamint  Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  az  interpellációkra  kapott  válaszokat 
elfogadják. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  a  Várkert  rongálására  tett  interpellációjával 
kapcsolatban kérdezi, hogy milyen formában történik a kapcsolatfelvétel a Rendőrséggel 
(telefonon  vagy  levélben).  Korábbi  interpellációjára  visszautalva  az  uszoda  elé  a 
szabványnak megfelelő kerékpártároló kihelyezésére lenne szükség. Elmondja továbbá, 
hogy  a  Kossuth  Lajos  utcában  a  járda  helyreállítása  kifogásolható  módon  történt. 
Sajnálatos  módon  a  Hunyadi  utcában  és  a  Rábán  aluli  városrészen  a  fakivágásokat 
követően az ágak elszállítására nem került sor. 

Forró  Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  elmondja,  hogy  a 
Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  képviselőjének tájékoztatása  szerint  a  fakivágást  végző 
vállalkozó az ágakat is elszállítja, amihez a Városgondnokság segítségét is kérték. 

Bebes István polgármester a Rendőrség tájékoztatásával kapcsolatban elmondja, hogy 
telefonon folyamatosan történik a tájékoztatás, amennyiben bármiféle jelzés érkezik az 
Önkormányzathoz.  Szükséges  lenne  egy  hatékony  együttműködés  kialakítása  a 
különböző szervekkel. Tudomása szerint a főtéri rongálókat sikerült azonosítani.      

- Interpellációk 

Németh Tamás képviselő-testületi tag:
- a Németh Mária utcai lakók kérését tolmácsolja, miszerint a tömbbelsőben található 

játszótér keleti oldalára is szükséges lenne védőháló, vagy kerítés kihelyezése, 
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- az  Olcsai  téri  parkolóba  történő  közlekedés  biztonsága  érdekében  korábban 
kihelyezésre került „Megállni tilos tábla”. Az utca másik, könyvtár felöli oldalán is 
szükséges lenne ugyanilyen tiltó tábla elhelyezése. 

   
Köbli József képviselő-testületi tag:
- a  főtéri  vandalizmus  megfékezésére  a  rendbontók  szigorú  megbüntetését,  –  a 

rongálások – akár egy helyi rendeletben történő – szankcionálását javasolja, 
- arra hívja fel a figyelmet, hogy a Rába parton szükséges lenne a szúnyoggyérítés, 

ennek időpontjáról kéri tájékoztatni a lakosságot. 

Czvitkovics  Gyula  alpolgármester  elmondja,  hogy kétszeri  lárvairtás  történt  a  pangó 
vizekben. Amennyiben a populáció elszaporodása indokolttá teszi, helikopteres irtásra is 
sor kerül. 
 
Szabadi István képviselő-testületi tag szerint a városban kifogásolható a köztisztaság, az 
utcák, terek szemetesek. Sok esetben a lakosok a saját környezetüket sem tartják tisztán. 
Ennek megváltoztatása csak szemléletváltással lehetséges. Figyelemfelhívó akciókra és 
az érvényben lévő jogszabályok betartására, betartatására lenne szükség. A város tisztán 
tartása valamennyiünk közügye. 

Dr.  Fehér  Tamás  képviselő-testületi  tag  jelzi,  hogy  a  8-as  főúton,  a  Rázsó  Imre 
Szakközépiskola előtt egy gödör található, az útburkolat helyreállítását kéri. 

Geosics László képviselő-testületi tag: 
- a  Bartók  lakótelep  6-7-8.  számú  épület  mögött  található  parkoló  vörös  kaviccsal 

történő feltöltését kéri,  
- a Bartók lakótelep 10. számú épület és a Somogyi Béla utca közötti gödrös terület 

kaviccsal való feltöltését kéri, 
- a  Bartók  lakótelep  5.  számú  ingatlan  környezetének  rendbetételét,  a  terület 

füvesítését kéri. 
- a Rázsó Imre Szakközépiskola épülete – Plusz áruház közötti terület kaszálását kéri.

Tóth  Gábor  képviselő-testületi  tag  a  műfüves  pálya  megrongált  kerítésének 
helyreállítását kéri.      

Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke a  nádaljai  városrész 
temetőjében az elszáradt tuják pótlását kéri. 

További hozzászólás nem hangzik el. 

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

K.m.f.

Bebes István
polgármester

Gombásné Nardai Ibolya    
jegyzői feladatokkal megbízott 

aljegyző
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