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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének  2009. szeptember 24.-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, Kárnics Ferenc, Kocsis István, Köbli 
József,  Mecsériné  Doktor  Rozália,  Németh  Tamás,  Szabadi  István,  dr.  Szabó 
Barna, Szabó Ferenc, Tóth Gábor, Dr. Unger Károly képviselő-testületi tagok 

Igazoltan távol: -  

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 
Farkas Tiborné oktatási referens 
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője  
Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-
testület 18 tagjából 17 fő van jelen – Geosics László képviselő később érkezik –, az ülés 
határozatképes, azt 14.00 órakor megnyitja.
Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

A  képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 17 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. A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) 
rendelet módosítása                   
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Az  önkormányzati  beruházásban  megvalósuló  út-  és  közműépítés  költségeiről  szóló 
7/2002. (VI.1.) rendelet módosítása                  
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek: 

4. Saját  erő  biztosítása  a  „Kisléptékű  pontszerű  kisvárosi  fejlesztések”  támogatás 
elnyerésére                            
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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5. „Befogadó  munkahelyi  gyakorlatok  támogatása”  című  TÁMOP  pályázatban 
konzorciumi partnerségben történő részvételről döntéshozatal                             
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. A Képviselő-testület 45/2009. (IV. 29.) számú határozatának visszavonása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Körmend  I.  számú  fogorvosi  körzet  területi  ellátási  kötelezettséggel  történő 
működtetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása    
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Bérlőkijelölési jog létesítéséről szóló megállapodás jóváhagyása                            
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Kristilla Kft-vel                            
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Savaria Nett-Pack Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása                             
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Kelemen László ingatlan ügye                             
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Kántor Tibor ingatlan ügye                           
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Beszámoló  Körmend  város  Önkormányzata  és  a  K+K 79.  Kereskedelmi  Bt.  közötti 
támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásáról                               
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Körmend város Önkormányzata sport koncepciójának megtárgyalása és elfogadása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. Turisztikai desztináció menedzsment szervezethez való csatlakozás                              
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Csatlakozás  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási,  önkormányzati  ösztöndíjpályázati 
rendszerhez                              
Előterjesztő: Bebes István polgármester

17. Az októberi városi ünnepek előkészítése                            
Előterjesztő: Bebes István polgármester, Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke

18. Tájékoztató  a  „Körmend  belvárosának  komplex  funkcióbővítő  megújítása”  NYDOP 
pályázat jelenlegi helyzetéről                             
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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- Jelentés  az  előző  képviselő-testületi  ülésen  elhangzott  interpellációkra  tett 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:     

1. Kitüntetési javaslatok megtárgyalása                             
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. szeptember 1-
jén  a  Körmendi  Dózsa  MTE kézilabda  csapat  vezetőjével  folytatott  megbeszélést  a 
csapat helyzetéről. A terembérlettel kapcsolatos kérdéseket át kell tekinteni a Pénzügyi 
Iroda bevonásával. 
Szeptember  2-án a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  ülésén vett  részt  Vépen,  ahol  a vis 
maior támogatás is napirenden volt. Mivel a Tanácsnál a vis maior keret kifogyott, így 
az önkormányzati miniszter saját keretéből biztosíthatja a szükséges összeget. 
Szeptember  3-án  az  ÁFÉSZ  képviselőivel  a  korábbi  Centrál  épületével  kapcsolatos 
megbeszélésre került sor. 
Szeptember 5-én a Polgárőrség Családi nap programján vett részt. 
Szeptember  7-én  a  Kristilla  Kft.  képviselőivel  előkészítették  azt  az  Együttműködési 
megállapodást, amely segíti a Kastély projekt megvalósítását.
Szeptember  8-án  a  GYSEV  Zrt-vel  a  vasútállomás  épületében  lakók  elhelyezéséről 
folytattak  megbeszélést.  Ezt  követően  a  Kölcsey  Utcai  Általános  Iskolában  tett 
látogatást, ahol tájékozódott az iskola helyzetéről. 
Szeptember 10-én fogadóórát tartott a hivatalban. 
Szeptember  11-én  a  Közlekedési  Tanulmányterv  egyeztetésére  került  sor  a  főtér  – 
Batthyány  utca  –  Bajcsy  Zs.  utcai  csomópont  lehetséges  kialakításáról  a  Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, valamint Rápli Pál főépítész részvételével.   
Szeptember  12-én  a  Streetball  Fesztivál  záró  eseményén  vett  részt.  Ezúton  fejezi  ki 
köszönetét  az  előkészítésben  résztvevőknek.  Ugyanezen  a  napon  Horvátnádalján  a 
Mindszenty József elítélésének 60. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen 
és emléktábla avatáson vett részt.  
Szeptember  15-én  rendkívüli  képviselő  testületi  ülésen  döntöttek  a  Kastély  projekt 
ismételt  benyújtásáról,  majd  egyeztetésre  került  sor  a  GYSEV  Zrt.  képviselőivel, 
valamint a Szombathely-Szentgotthárd vonalon vasútállomással rendelkező települések 
polgármestereivel  a  GYSEV  fejlesztés  2.  ütemével  kapcsolatban.  A  közösségi 
közlekedést a Parkolj és menj tovább! program keretén belül próbálják meg kialakítani. 
Az előkészítő  megbeszélések  és  a  tervezések  folyamatban  vannak,  a  projektet  2009. 
október 22-ig kell benyújtani. Jelenleg két projekt körvonalazódik: az egyik a GYSEV 
Zrt-vel  közös  együttműködésben,  a  Zrt.  konzorciumi  vezetésével,  valamint  a 
településekkel együtt. A projekt tartalmazná az állomásépület földszintjének átalakítását, 
parkolók,  kerékpártároló  kialakítását,  valamint  aluljáró  létesítését.  A másik  projekt  a 
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Vasi  Volán  Zrt.  konzorciumi  vezetésével  készülne,  ezen  belül  információs  rendszer 
megteremtése,  belső szervezeti  rendszer kialakítása,  pályaudvar  áthelyezése,  autóbusz 
öböl kialakítása szerepelne a projektben. Kiegészülve más partnerekkel Szombathelyen 
kerékpártároló  létesítése  is  része  lenne  a  pályázatnak,  melynek  600  millió  Ft  a  fő 
összege. 
Szeptember  17-én  vasúti  közlekedési  fórumon  vett  részt  Szombathelyen,  ahol 
ismertették az európai uniós együttműködéseket és fejlesztéseket. Várhatóan lehetőség 
lesz arra, hogy a Körmend-Zalalövő vasútvonal a GYSEV Zrt. kezelésébe kerüljön. 

Geosics László képviselő az ülésre megérkezik, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást. 
   
Szeptember 18-án a 8-as főút Térségfejlesztési Tanács ülésén vett részt. Az ülésen ígéret 
hangzott el arra vonatkozóan, hogy a következő tanácsülésen beszámolót kapnak a 8-as 
elkerülő út határig történő kiépítéséről. A nyomvonal pontosítása szükséges Körmend-
Szentgotthárd között. 
Szeptember  21-én  a  Regionális  Fejlesztési  Ügynökség  képviselőivel  folytatott 
megbeszélést, ahol egyeztettek a P+R pályázatról. 
Szeptember  22-én a  Vasi  Volán  Zrt.  képviselőivel,  valamint  a  Városfejlesztési  Iroda 
munkatársaival  az  autóbusz  pályázat  P+R  projekt  megbeszélésére  került  sor.  Ezt 
követően Németh Zoltán esperessel találkozott, a Szent Erzsébet Plébánia mögötti terület 
önkormányzati  tulajdonba  kerülése  vagy  használatba  adása  ügyében.  A  területre  a 
Szabadság  tér  felújításához  kapcsolódóan  a  parkolószám  növelése  érdekében  van 
szükség.
Szeptember 23-án a „Kalandos Rába, élő folyó” projekt támogatási szerződés aláírására 
került sor. 
Szeptember  24-én  a  Régióhő  Kft.  ügyvezetőjével  folytatott  megbeszélést,  majd 
fogadóórát tartott a hivatalban.   

Szabadi István képviselő-testületi  tag értesülései szerint a 8-as elkerülő út nyomvonal 
engedélye  lejárt.  Felvetődik,  hogy  ez  egyben  azt  is  jelenti,  hogy  nem rendelkeznek 
engedéllyel.  

Bebes  István  polgármester elmondja,  hogy a  korábbi  tervek  1+1 sávra készültek,  ez 
azonban mára okafogyottá vált, mivel 2x2 sáv kerülne kialakításra. Az új engedélyek 
kiadása október végére várható. 

Köbli  József képviselő-testületi  tag kéri,  hogy a belvárosi parkolás kapcsán lakossági 
fórum összehívására kerüljön sor. 

Bebes  István  polgármester jelzi,  hogy  október  hónapban  tartja  a  képviselő-testület 
közmeghallgatását,  melynek  témája  a  Szabadság  tér  projekt.  Ennek  keretében  a 
parkolással kapcsolatban felmerülő kérdések is megvitathatók. 

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

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 
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2. A  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  annak  egyes  szabályairól  szóló  38/2003. 
(XII.31.) rendelet módosítása             
Előterjesztő: Bebes István polgármester 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a kórház lemondott a Munkácsy 
M. u. 6. II/4. szám alatti  lakás, valamint a Munkácsy M. u. 6/10. szám alatti  garázs, 
továbbá a Munkácsy M. u. 4. I/1. szám alatti lakás és a Munkácsy M. u. 6/8. szám alatti 
garázs  bérlőkijelölési  jogáról.  Az  egyik  lakás  már  megüresedett,  míg  a  másik 
megüresedése  2009.  november  30-al  várható.  A Kórház  jelezte,  hogy az  üresen álló 
ingatlanok esetében nem tudja vállalni a bérleti díj és rezsiköltség további fizetését. 
Ennek  következtében  a  bérlőkijelölési  joggal  terhelt  lakások  száma  változik,  amit  a 
rendeletben át kell vezetni.  

Dr.  Fehér  Tamás  képviselő-testületi  tag  arra  szeretne  választ  kapni,  hogy mi  lesz  a 
lakások sorsa. 

Bebes  István  polgármester úgy  véli,  más  célú  hasznosítás  jöhet  szóba,  elsősorban 
bérbeadás, másodsorban értékesítés.  

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva  a 
rendelet módosítását támogatja. A lakások mihamarabbi hasznosítását sürgeti. 

Bebes István polgármester jelzi, hogy azért hoztak döntést a fűtésszabályozásról, hogy a 
lakásokat a lehető leghamarabb hasznosítani lehessen.   
Javasolja  a  lakások és  helyiségek  bérletéről  és  annak egyes  szabályairól  szóló  helyi 
rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő rendeletet alkotja:  

16/2009. (IX.25.) számú rendelet: 

A lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  annak  egyes  szabályairól  szóló  38/2003. 
(XII.31.) rendelet módosításáról  
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 
7/2002. (VI.1.) rendelet módosítása               
Előterjesztő: Bebes István polgármester 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  kiegészítésül  elmondja,  hogy  a  két  ütemben  tervezett 
szennyvízcsatornázási  beruházásokra  vonatkozóan  a  közműfejlesztési  hozzájárulás 
mértékét szükséges meghatározni. Az ÁFA 20 %-ról 25 %-ra történő emelését építették 
be a hozzájárulás összegébe, mely így 190.000 Ft+ÁFA, összesen 237.500 Ft. 
A díj megfizetésére 6 havi kamatmentes részletben van lehetőség, valamint rászorultság 
esetén méltányosságból további kedvezmény is adható. 
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Tóth Gábor képviselő-testületi  tag érdeklődik,  hogy a Rábán aluli  városrészen mikor 
várható a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.   

Bebes  István  polgármester elmondja,  hogy  meg  kell  találni  a  megfelelő  pályázati 
lehetőséget  a  bővítésre.  A  KEOP  keretében  a  szennyvízhálózat  bővítése  Alsóberki, 
Felsőberki,  Horvátnádalja  városrészeken  valósulhat  meg,  a  tervezésre  benyújtott 
pályázatot támogatták.  

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

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és 
közműépítés  költségeiről  szóló  helyi  rendelet  módosítását  a  rendelet-tervezetben 
foglaltak szerint. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő rendeletet alkotja:  
   

17/2009. (IX.25.) számú rendelet: 

Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 
7/2002. (VI.1.) rendelet módosításáról 
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Folyó ügyek: 

4. Saját  erő  biztosítása  a  „Kisléptékű  pontszerű  kisvárosi  fejlesztések”  támogatás 
elnyerésére                
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy az önkormányzat 2008. évben 
pályázatot  nyújtott  be  a  vasútállomás  utasközpontú  rekonstrukciójának  első  ütemére, 
melyhez  5,5  millió  Ft  önerő  biztosításával  55  millió  Ft  pályázati  összeget  nyert  el, 
melynek nyomán a  fejlesztések megkezdődtek. 
2009.  évben  ismét  kiírásra  került  a  „Kisléptékű  pontszerű  kisvárosi  fejlesztések” 
pályázati  kiírás,  mellyel  további  rekonstrukció  valósulhat  meg  a  vasútállomáson  és 
környékén. A pályázathoz 5.500 eFt sajáterő szükséges, míg a támogatási igény 49.500 
eFt.  A  konzorciumi  megállapodás  6.  pontjában  foglaltaknak  megfelelően  a  sajáterő 
összegét a Gysev Zrt. biztosítaná az Önkormányzatnak, mint konzorcium-vezetőnek.  

Szabó  Ferenc  alpolgármester  úgy  véli,  hogy  a  vasútállomás  meghatározó  pontja  a 
városnak, ezért fontos a fejlesztése.    

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke, valamint Faragó Gábor, 
a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  bizottságok  véleményét  tolmácsolva  támogatják  a 
pályázat benyújtását. 
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Bebes  István  polgármester javasolja  a  „Kisléptékű  pontszerű  kisvárosi  fejlesztések” 
támogatás elnyerésére pályázat benyújtását 5.500 eFt saját erő biztosításával. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:   

105/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Nyugat-
Dunántúli  Operatív  Programban  történő  pályázat  benyújtását  az 
NYDOP-2009-3.1.1/C  Kisléptékű,  pontszerű  kisvárosi  fejlesztések  támogatás 
elnyerésére,  és  a  szükséges  sajáterő  fedezetét  a  2009.  évi  költségvetésről  szóló 
rendeletében biztosítja a következők szerint: 

Körmend, Vasútállomás főépülete külső felújítása, II. ütem:  
                 100 % összköltség:  55.000.000 Ft

           ebből támogatási igény: 90 %:    49.500.000 Ft 
                 önkormányzati sajáterő: 10 %:     5.500.0000 Ft, 

továbbá felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

Körmend város  Önkormányzata Képviselő-testülete  megismerte  és  jóváhagyja  a  
GYSEV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodást, és egyben felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2009. október 2. 
Felelős: Bebes István polgármester 

5. „Befogadó  munkahelyi  gyakorlatok  támogatása”  című  TÁMOP  pályázatban 
konzorciumi partnerségben történő részvételről döntéshozatal                
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  kiegészítésül  elmondja,  hogy  a  pályázatot  a  Regionális 
Szociális  Forrásközpont  Nonprofit  Kft.  nyújtaná  be,  melyben  Körmend  város 
Önkormányzata  mint  konzorciumi  partner  venne  részt.  A  pályázat  keretében 
megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek foglalkoztatása valósulhatna meg 12 
hónapon keresztül. A pályázat kiírója a foglalkoztatáshoz 75 %-os bértámogatást és 100 
%-os útiköltség támogatást biztosít. 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi  és Népjóléti Bizottság elnöke úgy véli,  hogy ez a 
lehetőség  a  megváltozott  munkaképességű  emberek  számára  nagy  esélyt  jelent.  A 
pályázaton való részvételt a Bizottság támogatja.     

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

Bebes István polgármester javasolja a „Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása” 
című pályázaton konzorciumi partnerségben történő részvételt. 
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A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:  

106/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. elhatározza,  hogy  a  Regionális  Szociális  Forrásközpont  Nonprofit  Kft.  

(Szombathely, 11-es Huszár út 116.) által vezetett TÁMOP-2.4.2.B-09/1. számú  
„Befogadó  munkahelyi  gyakorlatok  támogatása”  című  pályázaton  Körmend  
Város Önkormányzata konzorciális partnerként részt vesz, és 

2. vállalja,  hogy  –  75  %-os  bértámogatás  és  100  %-os  útiköltség  támogatás  
mellett – biztosítja 3-4 fő fogyatékos megváltozott munkaképességű ember 12  
hónapon  át  történő  foglalkoztatását  az  önkormányzat  által  fenntartott  
intézményekben, valamint a Polgármesteri Hivatalban. 

3. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 

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

6. A Képviselő-testület 45/2009. (IV.29.) számú határozatának visszavonása                  
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  kiegészítésül  elmondja,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal 
szervezetfejlesztése pályázat projektmenedzselését végző Williamson & Klark  Kft-vel 
kötendő  szerződést  a  képviselő-testület  támogatta,  melyhez  2.500  eFt  keretösszeget 
biztosított.  A cég időközben szétvált,  ezért új közbeszerzési eljárás lefolytatására volt 
szükség. A legkedvezőbb ajánlatot az ALPOK-line Kft. adta 2.000 eFt+ÁFA összegben. 

Kocsis  István képviselő-testületi  tag a  cég szétválásáról  szeretne  több információhoz 
jutni, illetve kérdezi, hogy hány ajánlat érkezett a közbeszerzési felhívásra. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  három  ajánlat  érkezett  a  Hivatalhoz.  A 
Williamson  &  Klark  Kft.  szétválása  során  megmaradt  az  alapcég.  Akik  az  ÁROP 
pályázatot eredetileg készítették, ők váltak ki a cégből.  

Szabadi István képviselő-testületi tag szerint felvetődik, hogy egyáltalán szükség van-e a 
Hivatal szervezetfejlesztésére. 

Bebes  István  polgármester  hozzáteszi,  hogy  a  korábban  benyújtott  pályázatot 
támogatták,  melynek  keretében  jelentős  összeget  nyert  el  a  város.  Szükséges  az 
ügyfélhívó  rendszer  fejlesztése,  a  Pénzügyi  Irodán  szoftverek  beszerzése, 
továbbképzéseken való részvétel stb.

Köbli József képviselő-testületi tag az elnyert összeg mértékére kérdez rá. 

Bebes István polgármester jelzi, hogy 21.900 eFt támogatást ítéltek meg Körmend város 
Önkormányzatának. 
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Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Csák Tamás, a Városfejlesztési és 
Turisztikai  Bizottság  elnöke a  bizottságok  véleményét  tolmácsolva  támogatják  az 
előterjesztés foglaltakat. 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

107/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a 45/2009. (IV.29.) számú határozatát visszavonja, 
2. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Államreform  Operatív  Program 

keretében meghirdetett és támogatásban részesített „A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése”  pályázat  projektmenedzselési  feladatainak  elvégzésére 
bruttó  2.500.000  Ft  vonatkozásában  az  ALPOK-Line  Kft-vel  a  megbízási  
szerződést kösse meg. 

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

7. Körmend  I.  számú  fogorvosi  körzet  területi  ellátási  kötelezettséggel  történő 
működtetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása                  
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  kiegészítésül  elmondja,  Dr.  Török  Anna,  az  I.  számú 
fogorvosi  körzet  fogorvosa  bejelentette  Körmend  város  Önkormányzatához,  hogy 
nyugdíjba vonulása miatt praxisjogát Dr. Török Beáta részére adja át. 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva a megállapodással egyetért. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

108/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Körmend I. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

működtetése vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 
–  a  RádócDent  Bt.  –  Dr.  Török  Beáta  fogorvossal  kötött  megállapodást  
jóváhagyja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. október 1. 
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8. Bérlőkijelölési jog létesítéséről szóló megállapodás jóváhagyása              
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a rekonstrukciót követően az 
állomásépület más célú hasznosítása valósul meg. A felső szinten négy lakásban élnek 
bérlők,  akiknek  más  lakásban  történő  elhelyezését  a  GYSEV  támogatja,  ezért  az 
Önkormányzattól egyszeri bérlőkijelölési jog biztosítását kérte. A lakások kiválasztása 
megtörtént, majd felmérték, milyen felújításokat szükséges elvégezni. A három meglévő 
lakás mellett egy lakás vásárlása szükséges, melynek fedezetét a GYSEV Zrt. biztosítja. 

Gombásné  Nardai  Ibolya,  jegyzői  feladatokkal  megbízott  aljegyző  jelzi,  hogy  az 
előterjesztéstől eltérően a Németh M. út 4/A. III/12. szám alatti lakásra biztosítanának 
bérlőkijelölési jogot. 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, milyen célra kívánja 
használni az épületet a GYSEV. 

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy az emeleti  részen a GYSEV ügyviteléhez 
szükséges helyiségeket alakítanak ki, a földszint pedig szolgáltatói funkciókat tölt be, itt 
kapna  helyet  többek  közt  a  jegypénztár,  az  információ  és  egyes  közszolgáltatások, 
valamint a Volán jegypénztár is itt kerülne elhelyezésre. 

Kocsis  István  képviselő-testületi  tag  érdeklődik,  hogy  a  4.300  Ft  a  három  lakás 
felújítására elegendő-e.

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  két  lakás  esetében  kisebb  mértékű,  egy 
lakásnál nagyobb jellegű felújítás szükséges, ami ebből az összegből megvalósítható.  

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 szavazásra teszi  fel a bérlőkijelölési  jog létesítéséről szóló 
megállapodás jóváhagyását az elhangzott pontosítással. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:   

 
109/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
- Körmend  Város  Önkormányzata,  mint  bérlőkijelölési  jogot  engedő  ingatlan  

tulajdonos és 
- Győr-Sopron-Ebenfurti  Vasút  Zrt. (Sopron,  Mátyás  kir.  u.  19.),  mint  

bérlőkijelölési  jog  jogosultja  között  –  bérlőkijelölési  jog  létesítéséről  szóló 
szerződést az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Körmend város Önkormányzata a tulajdonában álló Körmend, Mikes K. u.  

6. földszint 2., a Körmend, József A. u. 6. I/6., a Körmend, Dienes L. u. 7. I/

11



1.  és  a  Körmend,  Németh  Mária  u.  4/A.  III/12.  szám  alatti  lakások 
tekintetében egyszeri bérlőkijelölési jogot biztosít a GYSEV részére. 

2. A  GYSEV  a  bérlőkijelölési  jog  ellenértékeként  4.250.000  Ft,  összesen  
17.000.000 Ft ellenértéket fizet az Önkormányzat részére. 

3. Az  önkormányzat  a  17.000.000  Ft  –  bérlőkijelölési  jog  ellenértékét  
képviselő  összegből  1  db  1+2  félszobás  összkomfortos  lakást  szerez  be,  
valamint elvégzi 3 db már önkormányzati tulajdonban lévő lakás szükséges 
felújítását. 

4. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérlőkijelölési  jog  
létesítéséről szóló szerződés aláírására.  

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal 

9. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Kristilla Kft-vel      
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  Kapu  projekt  megerősítése  céljából 
szükséges  a partnerség kialakítása,  ezért  készítették  elő a  városban beruházást  végző 
Kristilla  Kft-vel  az  együttműködési  megállapodást.  A szabadidő  komplexumon belül 
200  férőhelyes  szálloda,  uszoda,  diszkó  elemek  is  helyet  kapnak.  Ezen  kívül  a 
konferencia turizmus, szálláshely kapacitás erősítése, turisztikai elemek is szerepelnek a 
projektben. A megállapodás megkötése pénzügyi forrást nem igényel, viszont a kastély 
projekt megerősítésében nagy szerepe lenne. 

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslatot. 

Szabó  Ferenc  alpolgármester  jónak  tartja  az  együttműködést,  mivel  a  megállapodás 
minkét fél számára előnyös. 

Czvitkovics  Gyula  alpolgármester úgy véli,  hogy a  8-as  főút  autópályává  fejlesztése 
pozitívan hathat  a Kristilla  Kft.  beruházására,  ezzel  együtt  a Kapu projekt is  további 
fejlődést indukálhat a városban.  

Bebes  István  polgármester  kéri  a  határozati  javaslat  elfogadását,  az  együttműködési 
megállapodás jóváhagyását. 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot 17 igen szavazattal,  1 tartózkodás  mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

110/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kristilla  Kft-vel  
(Körmend,  Rákóczi  u.  154.)  kötendő  „Együttműködési  megállapodás”-t  –  az  
előterjesztés  mellékletében  foglalt  tartalommal  jóváhagyja,  és  egyúttal  
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. szeptember 28.  
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10. Savaria Nett-Pack Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása       
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a 140/2004. számú határozat 
értelmében az Önkormányzat értékesítette a tulajdonát képező körmendi 352/4 hrsz alatti 
ingatlant. A Savaria Nett-Pack Kft. vállalta, hogy 2006. augusztus 31-ig 40 fővel növeli 
a  foglalkoztatottak  létszámát.  Az  adásvételi  szerződésben  rögzítésre  került,  hogy  az 
ingatlant beépítési kötelezettség terhe mellett értékesíti az Önkormányzat. 
2007. évben a cég vezetése jelezte, hogy vállalásait nem tudja maradéktalanul teljesíteni, 
viszont a létszámot 2009. augusztus 31-ig 77 főre emeli és két évig fenntartja. Ezért a 
megállapodás  módosítása  válik  szükségessé.  A  cég  a  telephelyre  vállalt  beépítési 
kötelezettséget különböző felújítási munkák végzésével teljesítené.

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

Czvitkovics Gyula alpolgármester hozzáteszi, hogy a megváltozott piaci körülmények a 
cégre is kihatással vannak, a támogatás mértéke folyamatosan csökken. Fontos lenne, 
hogy a  megváltozott  munkaképességűek közössége továbbra is  a város berkein belül 
maradhasson.  

Bebes  István  polgármester javasolja  a  Savaria  Nett-Pack  Kft-vel  kötött  adásvételi 
szerződés módosítását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
 

111/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  
Körmend Város Önkormányzata és a Savaria Nett-Pack Rehabilitációs Célú Ipari  
és  Kereskedelmi  Kft.  (Szombathely,  Rumi  u.  142.)  között  2004.  június  10-én 
megkötött  adásvételi  szerződésben  foglalt  mellékkötelezettségek  tekintetében 
vállalásaikat 
- egyrészről Körmend város Önkormányzata, mint eladó,
- másrészről a  Savaria  Nett-Pack  Nonprofit  Kft.  Szombathely,  Rumi  u.  142.  

gazdálkodó szervezet, mint vevő és 
- harmadrészt a  Főkefe  Nonprofit  Kft.   Savaria  Nett-Pack  Gyáregysége 

Szombathely, Rumi u. 142., gazdálkodó szervezet, mint vevő az alábbiak szerint  
módosítják: 
1. A  Savaria  Nett-Pack  Kft.  és  a  Főkefe  Nonprofit  Kft.  Savaria  Nett-Pack  

gyáregysége vállalja, hogy a foglalkoztatási kötelezettség tekintetében tett  
vállalását  akként  teljesíti,  hogy  a  körmendi  telephelyen  foglalkoztatott  
munkavállalói  létszámot 2009. augusztus 31-ig 77 főre felemeli,  és ezt  a 
létszámot fenntartja 2011. december 31-ig. 

2. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a megvásárolt telephelyre vállalt  
beépítési  kötelezettségét  a  Főkefe  Nonprofit  Kft.  Savaria  Nett-Pack  
gyáregysége a meglévő épületek korszerűsítésével, felújításával teljesítette.  
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3. A Savaria Nett-Pack Kft. által vállalt és az ingatlan továbbértékesítéséhez  
kötődő fizetési  kötelezettséget  a felek fenntartják,  és annak lejárati  idejét  
2014. december 31-ig terjedően meghosszabbítják. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás  
aláírására. 

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

11. Kelemen László ingatlan ügye      
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az ingatlan az Alsóberki futballpálya részét 
képezi,  mely  nem  teljes  mértékben  az  Önkormányzat  tulajdona.  Ezért  fontos  a 
tulajdonjog rendezése. Az ingatlan tulajdonosa az előterjesztésben szereplő áron tartja 
elfogadhatónak a terület értékesítését.  

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva  a 
költségvetés felhalmozási szabad tartalék terhére javasolja az ingatlan megvásárlását 260 
Ft/m2 vételáron. 

Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke szintén  bizottsági 
véleményt ismertet, miszerint támogatják az ingatlan vételét az előterjesztésben szereplő 
áron. 

Szabó  Ferenc  alpolgármester  úgy véli,  hogy a  szóban  forgó  ingatlan  fontos  része  a 
városnak, hiszen többek közt a kisebbségi önkormányzat  rendezvényei  is itt  zajlanak, 
ezért a város birtokában kell kerülnie. A tárgyalások során reális ár alakult ki, kéri a 
képviselő-testületet, hogy támogassa a terület megvásárlását. 

Bebes István polgármester javasolja a körmendi 040/39 hrsz-ú ingatlan megvásárlását 
1.101.360 Ft vételáron. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:   

112/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megvásárolja a Kelemen 
László,  Körmend, Hunyadi  u.  88.  szám alatti  lakos tulajdonában lévő Körmend 
040/39 hrsz-ú, legelő megnevezésű, 4236 m2 kiterjedésű, természetben az Alsóberki  
városrészen futballpályaként használt ingatlant 260 Ft/m2, összesen 1.101.360 Ft  
vételárért,  melynek  fedezetét  a  2009.  évi  költségvetés  felhalmozási  szabad 
céltartalék terhére biztosítja. 
Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  adásvételi  szerződést  az  önkormányzat 
nevében megkösse. 

Felelős:  Bebes István polgármester, szerződés előkészítéséért jegyzői feladatokkal  
megbízott aljegyző 
Határidő: tájékoztatásra azonnal, szerződéskötésre 2009. október 30.
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12. Kántor Tibor ingatlan ügye     
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester  kiegészítésként  elmondja,  hogy a Helyi  Építési  Szabályzat 
2003-ban történt elfogadása szükségessé tette feltáró út kialakítását a körmendi 188 hrsz-
ú ingatlanon, mely Kántor Tibor tulajdonát képezi. Az ingatlantulajdonos kifogásolta a 
tervezett út helyét, szélességét és szükségességét. 2007. évben a Helyi Építési Szabályzat 
felülvizsgálatakor a kifogást a tervező rendelkezésére bocsátotta az Önkormányzat, így 
módosult a terület szabályozása,  míg Kántor Tibor kártérítésre tartott igényt.  Hosszas 
tárgyalások  következtek,  végül  az  előterjesztésben  szereplő  összegben  sikerült 
megegyezni az ingatlantulajdonossal. 

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

Bebes István polgármester javasolja a körmendi 188 hrsz-ú ingatlan közúthoz szükséges 
202  m2-es  részének  megvásárlását  Kántor  Tibor  tulajdonostól  747.400  Ft  vételáron, 
javasolja továbbá a fennmaradó ingatlanrész 20 %-os értékcsökkenése miatt 209.420 Ft 
megfizetését.

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

113/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. megvásárolja  a  Kántor  Tibor  Körmend,  József  A.  u.  23.  szám  alatti  lakos  

tulajdonában lévő Körmend 188 hrsz-ú, 485 m2 kiterjedésű, beépítetlen terület  
megnevezésű ingatlan közúthoz szükséges 202 m2-es részét (telekalakítás után  
188/1  hrsz)  –  az  igazságügyi  ingatlanforgalmi  szakértő  által  megállapított  
3.700 Ft/m2 árat figyelembe véve – 747.400 Ft  vételárért. 

2. A  fennmaradó  ingatlanrész  20  %-os  értékcsökkenése  miatt  az  ingatlan  
tulajdonosa részére 209.420 Ft összeget megfizet. 

3. A  Képviselő-testület  az  1-2.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  az  összesen  
956.820 Ft   fedezetet  a költségvetés  gazdálkodási tartalék  terhére biztosítja,  
valamint vállalja a szükséges telekalakítási költséget. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést – a telekalakítási  
eljárás után – az önkormányzat nevében kösse meg. 

Felelős: Bebes István polgármester, a szerződés előkészítésért jegyzői feladatokkal  
megbízott aljegyző 
Határidő:  tájékoztatásra  azonnal,  szerződéskötésre  a  telekalakítási  eljárás  
befejezését követően azonnal 
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13. Beszámoló Körmend város Önkormányzata és a K+K 79. Kereskedelmi Bt. közötti 
támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásáról              
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a K+K 79. Bt-vel 2008. június 
4-én  került  sor  a  támogatási  szerződés  megkötésére.  A  szerződésben  foglaltaknak 
megfelelően a Bt. eljuttatta beszámolóját az Önkormányzathoz. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy a  szerződés  milyen  feltételekkel 
került megkötésre. 

Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző elmondja, hogy a cég 
foglalkoztatási  kötelezettséget  vállalt  az  előterjesztésben  részletezettek  szerint.  A 
szerződésben rögzítésre került, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet.  A 
K+K 79.  Bt.  1.500.000 Ft  vissza  nem térítendő,  illetve  1.500.000 Ft  visszatérítendő 
támogatásban  részesült.  A  támogatási  szerződés  5.  pontja  írta  elő  a  foglalkoztatotti 
létszámról  a  tájékoztatási  kötelezettséget,  ennek  értelmében  a  vállalt  létszámot  2010 
december 31-ig kell teljesíteni. 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a Bt. nem tudta teljes mértékben 
teljesíteni a vállalásait, a foglalkoztatottság csökkent. 

Gombásné Nardai  Ibolya  jegyzői  feladatokkal  megbízott  aljegyző  hozzáteszi,  hogy a 
vállalt létszámokat 2010. december 31-ig kell teljesíteni. 

Kárnics Ferenc képviselő-testületi tag arra kérdez rá, hogy a vállalkozás fizet-e iparűzési 
adót. 

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző megerősíti, hogy a Bt. 
az iparűzési adófizetési kötelezettségének eleget tesz. 

Kocsis  István  képviselő-testületi  tag  a  32  db  lézernyomtató  beszerzésének 
szükségességére kérdez rá. 

Bebes  István  polgármester  jelzi,  hogy  felvilágosítást  kérnek  a  cégtől  és  a  választ 
megadják a képviselőnek. 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a számos nyomtató fajtához más-
más toner szükséges.

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

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  K+K  79.  Kereskedelmi  Bt.  beszámolójának 
elfogadását. 
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A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza:   

114/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  K+K 79 Kereskedelmi 
Bt-vel (Szombathely, Budai Nagy Antal u. 33.) 2008. június 4-én kötött támogatási  
szerződés 
- 4.) pontjában foglalt támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, valamint az  
- 5.) pontjában foglalt  foglalkoztatotti  létszámról szóló ügyvezetői tájékoztatót  

tudomásul veszi. 

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal 

14. Körmend város Önkormányzata sport koncepciójának megtárgyalása és elfogadása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  kiegészítésül  elmondja,  hogy  a  koncepció  elkészítésének 
egyik indoka az volt, hogy ma már a sport témájú pályázatok feltétele a sport koncepció 
megléte. 

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke szükségesnek tartja ezen 
a területen is egy jövőbe mutató koncepció elkészítését, amiben megjelennek az olyan 
klasszikus  elemek,  mint  a  helyzetelemzés,  felvázolható  a  jövő  és  javaslatot  tesz  a 
fejlesztési forrásokra. A konkrét célokat egyesületi formában igyekeztek meghatározni. 
Körmend  társadalmának,  polgárainak  a  sport  területén  nyújtott  aktivitásával  és  az 
utánpótlás  nevelésének  hangsúlyozásával  lehet  a  koncepciót  eredményessé  tenni.  A 
Bizottság elfogadásra javasolja a sport koncepciót. 

Kocsis István képviselő-testületi tag a koncepció kapcsán az alábbiakat fogalmazza meg: 

A sport tevékenységek közt a labdarúgásnál a Körmendi Football Clubnál kiemelendő, 
hogy a 2009. évi bajnokság bevételi forrásainál 3,5 millió Ft hiányzik. Kérdezi, hogy ezt 
az  összeget  miből  szerzik  be,  illetve  2010.  évre  mekkora  támogatásra  számíthat  az 
önkormányzat részéről.  
A képviselő-testület az Alsóberki sportöltöző felújítására 1.500.000 Ft-ot szavazott meg, 
ezt azonban nem látja az elkészült anyagban. A kialakítás időpontja felől érdeklődik. 
A női kézilabda csapat esetében bevételi forrásként az edzőterem bérleti díját említi a 
koncepció, kérdése, hogy ez pontosan melyik termet jelenti. 
A Rendészeti Szakközépiskola sport pályája kritikus állapotban van, ezt jelezni kell az 
intézmény vezetőjének. 

Bebes István polgármester az elhangzottakra reagál:  a Körmendi FC költségvetéséből 
hiányzó  forrást  nem az  önkormányzatnak  kell  biztosítania.  A klub  vezetése  mindent 
megtesz a hiányzó összeg előteremtésére. A 2010. évi költségvetés tárgyalása során a 
támogatás összegére az illetékes bizottságnak kell javaslatot tennie. 
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Az Alsóberki FC esetében az ingatlanon meglévő problémákat rendezni kell. Az ablakok 
cseréjére  950  eFt-os  ajánlat  érkezett,  ezt  a  rendelkezésre  álló  keretösszegből  kell 
megvalósítani.  
A Körmendi Dózsa MTE a régi sportöltözőben lévő edzőtermet adja ki, amiből bevétele 
származik. Ezt a helyiséget az elnökségváltást követően kapta meg az egyesület.  
A Rendészeti Szakközépiskolához tartozó sportpálya nem az önkormányzat tulajdonában 
van,  az  ott  jelentkező  problémákról  legfeljebb  jelzést  adhatnak  az  intézmény 
vezetésének,  de  a  sporteszközök  leszerelése  semmiképpen  nem  jelent  megoldást.  A 
terület  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  kerülését  már  korábban  kezdeményezte  a 
Képviselő-testület.  

Köbli József képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a koncepció jó alapot nyújt a vitára, 
viszont nem tartalmaz cselekvési tervet. Az önkormányzat nem tudja teljes mértékben 
fedezni  a  klubok,  egyesületek  kiadásait,  ezért  működési  elvekre,  szemléletváltásra  is 
szükség  lenne.  A  koncepció  a  működési  szabályzattal  együtt  a  kor  igényeinek 
megfelelően, átláthatóan kellene hogy felvázolja a város sport életét. Véleménye szerint 
ugyanis nincs átláthatóság a polgármesteri keretből és a bizottság általi keretből kapott 
támogatások között. Egyik csapatot sem lehet favorizálni a másikhoz képest. A sportról 
szóló  rendeletben  megjelenik,  hogy  az  önkormányzat  milyen  esetben  nem  nyújthat 
támogatást,  erről  fontos  lenne  beszámolni.  Úgy véli,  az  anyag  további  kiegészítésre 
szorul a jogok és kötelezettségek feltüntetésével.  

Szabó Ferenc alpolgármester kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a koncepciót, 
mivel arra a pályázatoknál is szükség van. A további, részletes kidolgozást az illetékes 
bizottság elvégezheti. Alapnak jó az elkészült anyag, de átláthatatlan a sport támogatás 
rendszere.  

Szabadi  István képviselő-testületi  tag hozzáteszi,  hogy a Rendészeti  Szakközépiskola 
sportpályáján korábban beléptető rendszer működött, az intézménytől kellett engedélyt 
kérni annak, aki a területet  igénybe szerette volna venni. Ez a rendszer ma már nem 
működik,  kontroll  nélkül  bárki  bejuthat.  Szükséges  lenne  szabályozni  az  ottani 
létesítmények használatát és rendet tartani a területen. 

Mecsériné Doktor Rozália képviselő-testületi tag annak a véleményének ad hangot, hogy 
a koncepció egy hosszú távú előrejelzés, a fő gondolatokat fogalmazza meg, ami alapján 
az  egyesületek  elkészítik  saját  éves,  vagy  még  előbbre  mutató  munkatervüket.  A 
koncepciót  az  egyesületek tartalommal  töltik  meg,  ami  egy alap ahhoz,  hogy miként 
működjenek.  Az  elkészített  anyag  kitér  a  pályázati  rendszerre,  tartalmazza,  mi  az, 
amihez az önkormányzat nem nyújthat támogatást. 

Köbli József képviselő-testületi tag szerint jópár kérdés tisztázatlan, pl. az Alsóberki FC 
esetében  ki  a  tulajdonos  és  ki  a  bérlő,  milyen  jogok  vannak  bérlőként  és  mik  a 
kötelezettségek.  Az  egyesületek  nem  támaszkodhatnak  minden  esetben  az 
önkormányzatra.  Fontos meghatározni,  hogy mikor  nem kaphatnak támogatást,  pl.  ha 
összeférhetetlenség áll fenn, vagy köztartozása van, erről évente nyilatkozni kellene. A 
pályázati  kiírások akkor jelenjenek meg, amikor az országos pályázathoz kapcsolódni 
tudnak. 

Bebes  István  polgármester  hozzáteszi,  hogy a  sport  koncepció  elfogadása  egyrészről 
állapotfelmérés,  másrészt  bemutatás,  harmadrészt  rendszerbe  foglalás,  ami  azért 
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szükséges,  hogy  lehessen  beszélni  arról,  ami  utána  következik.  Egyben  a  sport 
társadalomba való beillesztését is jelenti. Felöleli azokat a feladatokat, aminek kereteit 
meg kell határozni a városban. Az intézkedési terv megfogalmazásánál óvatosságra int, 
mivel  civil  egyesületekről  van  szó,  ezért  számukra  keretet  szabni  nem célszerű.  Az 
egyesületek megfogalmazzák céljaikat, tevékenységüket, milyen társadalmi csoportokat 
szeretnének  megcélozni,  kikkel  működnek  együtt,  ezeket  keretbe  szorítani  nem 
lehetséges. 
Megjegyzi, hogy a polgármesteri keretből kizárólag akkor biztosítanak fedezetet, amikor 
egy csapat kiemelkedő eredményt ér el és utaztatásukhoz szükséges a hozzájárulás. Így 
sem a  Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület sem más egyesületek, mint a BC 
Körmend,  a  Körmendi  FC,  Városi  SE,  Alsóberki  FC,  Dózsa  MTE  részére  a 
polgármesteri  keretből  nem  biztosítottak  támogatást.  Maximálisan  50  eFt-tal  az 
utánpótlás  területén  elért  eredményeket  segítették,  pl.  a  Kék Sünik vagy a  kézilabda 
utánpótlás esetén.  A legnagyobb mértétű támogatást a Dinamica SE részére nyújtották 
Dancsecs Bojána sportversenyre történő kiutazásához.    
A Rendészeti Szakközépiskola pályája kapcsán megjegyzi, hogy jó szándékú emberek is 
járnak oda, akik szeretnének sportolni és használni a létesítményeket. 
A  női  kézilabda  klubnak  terembérleti  díj  támogatást  nyújtott  az  önkormányzat.  Az 
egyesületnek a jelenlegi élettere megfelelő, problémáik a bérleti díj esetében vannak.  
Összefoglalva a koncepció megfelelő alapot adhat a körmendi sport életnek 2009-2015-
ig, míg tartalommal a kluboknak, egyesületeknek kell megtölteni.  A korlátokon belül 
segítséget nyújt az önkormányzat a működéshez, de valamennyi kérésnek nem tudnak 
eleget tenni.  
Kéri, fogadják el a koncepciót, majd az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tovább 
dolgozhat az anyagon, javaslatokat adhat, és segítheti az egyesületeket munkájukban.  
Javasolja a sport koncepció elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

115/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Körmend  város  
Önkormányzata sport koncepcióját – a melléklet szerint – elfogadja. 

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

15. Turisztikai desztináció menedzsment szervezethez való csatlakozás              
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  kiegészítésül  elmondja,  tájékozódtak  afelől,  mely  TDM 
szervezethez  lehetne  csatlakozni  és  a  regisztrációs  szakaszban  melyik  szervezettel 
lehetne együttműködést kialakítani. Szombathely városa regisztrációs pályázatot nyújtott 
be,  melyen  sikeresen  szerepelt.  Így  próbálnak  ezen  desztináció  menedzsment 
szervezethez  csatlakozni.  Körmend  a  térség  fele  is  nyitott,  de  Szentgotthárd  és 
Őriszentpéter részéről is elutasító választ kaptak. A tagdíj mértékére hangzott el javaslat, 
de végleges összeg még nem alakult ki.  
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Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja a csatlakozást. 

Köbli József képviselő-testületi tag abban kér együttműködést, hogy a Rába parti Fórum 
Egyesület vízi turizmussal kapcsolatos elképzelései is helyet kaphassanak, élhetnének a 
csatlakozás  lehetőségével,  mivel  a  vízi  turizmus  költségeit  és  működését  illetően  az 
egyesület ehhez nem elég. Kérdés, hogy a város tud-e ebben szerepel vállalni. 

Bebes István polgármester  hozzáteszi,  hogy egy nyitott  szervezetről  van szó,  ami  az 
újonnan  belépni  szándékozók  lehetőségét  is  megteremti.  Javasolja,  várják  meg,  míg 
létrejön  a  szervezet.  Megalakulás  után  lehet  a  további  csatlakozási  feltételeket 
megvizsgálni. 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:  

116/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. hozzájárul, hogy Körmend város Önkormányzata alapító tagként vegyen részt a  

megalakuló Szombathely és Térsége Turisztikai Egyesületben. 
2. felhatalmazza a polgármestert az egyesület alapszabályának elfogadására.  

16. Csatlakozás  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási,  önkormányzati  ösztöndíjpályázati 
rendszerhez               
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  javasolja,  hogy  az  idei  évben  is  fogalmazzák  meg  a 
csatlakozási  szándékot, majd a költségvetés tárgyalásakor meg kell vitatni  a jövőbeni 
lehetőségeket.  

Szabó Ferenc alpolgármester kéri, hogy a megszorítások idején a tehetséges körmendi 
gyerekek továbbtanulását támogassák, hiszen ez megtérül a városnak. 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, hogy havi 
szinten  összességében  100  eFt-tal  támogatják  a  továbbtanuló  diákokat.  A  Bizottság 
többször  folytatott  vitát  arról,  hogy érdemes-e elaprózni  a  támogatást,  vagyis  többen 
kapjanak kevesebb összeget, vagy kevesebben nagyobb összeget. Természetesen ez az 
ösztöndíj sem elegendő teljes mértékben a továbbtanulás költségeinek fedezésére, ezért a 
családra hárul a nagyobb szerep. A kiosztható összeg évről évre kevesebb, és várhatóan 
a 2011-es évben sem lesz jobb anyagi helyzetben az önkormányzat. Amennyiben most 
megszavazzák a csatlakozást, a 2010. évi költségvetésben elkötelezik magukat, a 2011-
es évet pedig át kell gondolni.  

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke úgy véli, a város számára 
megtérül a ráfordított  összeg, ugyanakkor nem érezhető,  hogy a támogatottak miként 
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„mutatják  meg  magukat”  a  város  számára.  Javasolja  megjeleníteni,  kik  voltak  azok, 
akiket az önkormányzat támogatott.  A Bizottság támogatásra ajánlja a csatlakozást. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 

117/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  aláírja  a  csatlakozásról  szóló  

„Csatlakozási  nyilatkozat”-ot  a  2010.  évi  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

- felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  on-line  adatbázisának  használatáról  szóló 
nyilatkozatot.  Az adatok rögzítésével Farkas Tiborné oktatási  referenst bízza 
meg. 

- az ösztöndíjrendszer pénzügyi alapjaként 1.107,5 eFt-ot különít el, mely összeg 
tartalmazza az előző években „B” típusú pályázat alapján támogatott hallgatók  
2010. évi (107,5 eFt) ösztöndíját is. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30.  

17. Az októberi városi ünnepek 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  úgy  véli,  hogy  a  jövő  kulturális  koncepciója  számára  érdemes  lenne 
megvitatni,  hogy  a  zsúfolt  eseménysorra  minden  évben  szükség  van-e.  Érdemesebb 
lenne nagyobb jubileumokhoz kötni, ezáltal rangosabbá tenni az ünnepségeket.  

Szabadi István képviselő-testületi  tag egyetért  azzal,  hogy egy-egy ünnepen kevesebb 
program  legyen.  A  Batthyány  évforduló  kapcsán  célszerű  lett  volna  egyeztetni  a 
kórházzal  a koszorúzásról.  Az elmúlt  ciklusban Dr. Nagy Zoltán kulturális  bizottsági 
elnöknek volt az a javaslata, hogy minden évben más-más párt, egyesület szervezze meg 
az  ünnepeket,  jelölje  meg  a  szónok  személyét,  ez  az  elgondolás  azonban  már  nem 
működik. Javasolja ennek újbóli visszaállítását, így nem egy síkon mozogna az ünnepek 
lebonyolítása.  Véleménye szerint kevesebb megemlékezés legyen egy évben, de azok 
méltók,  jól  megszervezettek  legyenek.  A  jelenlegi  rendszerrel  azt  érik  el,  hogy  az 
ünnepek  devalválódnak  és  egyre  kevesebben  vesznek  részt  rajtuk.  Becsüljék  meg 
ünnepeiket, hogy az méltó megemlékezés legyen a városban élők számára. 

Szabó  Ferenc  alpolgármester  hozzáteszi,  azt  nem  lehet  megakadályozni,  hogy  egy 
intézmény – jelen esetben a kórház – saját berkein belül ünnepeljen. A IV. Béla király 
szobrát minden évben meg kell koszorúzni, ugyanígy a Batthyány szobrot is. A jövőben 
ésszerűbben, az ünnepség méltóságát megadva kell megszervezni a megemlékezéseket. 
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Németh Tamás képviselő-testületi tag javasolja, ne pártfunkció szerint határozzák meg 
ki  bonyolítja  le  az  ünnepségeket,  hanem  továbbra  is  az  intézmények  felváltva 
készüljenek az ünnepekre. 

Köbli József képviselő-testületi tag szerint célszerű lenne, ha már az év elején tudnák, ki 
szervezi a rendezvényt. A korábbi bizottsági elnök rotációs szándéka jó volt, de jelenleg 
nem működik. 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a város ünnepeit és rendezvényeit rendelet 
szabályozza. A protokoll lecsökkentése egyes ünnepeken - főként október 28-án indokolt 
lenne. Javasolja, hogy továbbra is önkormányzati keretek közt szervezzék az ünnepeket. 
Az aradi vértanúk napja alkalmával szervezett ünnepség szónokának Laczó Tamást, a 
Kölcsey  Ferenc  Gimnázium  igazgatóhelyettesét,  az  október  23-i  városi  ünnepség 
szónokának pedig Móricz  Péter  múzeumigazgatót  javasolja.  Az október  28.-i  ünnepi 
képviselő-testületi ülést a Somogyi Béla Általános Iskola diákjainak, valamint a KASZT 
műsora zárná.  

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

118/2009. (IX.24.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Az aradi vértanúk napja alkalmával 2009. október 6-án kedden, 18.00 órakor  

az Aradi vértanúk emlékművénél (Rázsó Imre Szakközépiskola előtti téren) tart  
megemlékezést,  ahol  az  emlékműsor  megtartására  a  Kölcsey  Ferenc  
Gimnázium diákjait, az ünnepség szónokának Laczó Tamást, a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium igazgatóhelyettesét kéri fel. 

2. Az október 23-i városi ünnepséget 11.00 órai kezdettel a Hősök terén tartja. Az 
ünnepség  szónokának   Móricz  Péter  múzeumigazgatót,  az  ünnepi  műsor 
biztosítására a Rázsó Imre Szakközépiskola diákjait kéri fel. 

3. Október  28-án  a  városi  privilégiumlevél  kiadásának  765.  évfordulóján,  
Batthyány László születésének 139. évfordulóján koszorúzásra kerül sor 17.00,  
illetve 17.30 órakor. 18.00 órától a városi színházteremben a képviselő-testület  
ünnepi  testületi  ülést  tart,  ahol  átadják  a  városi  kitüntetéseket.  Az  ünnepi  
testületi ülést a Somogyi Béla Általános Iskola és a KASZT közös műsora zárja.  

4. A  szónokok  és  közreműködők  felkérésével  a  polgármestert  bízza  meg  a  
képviselő-testület.  

Felelős: Körmendi Kulturális Központ a rendezvények előkészítéséért, megszervezésért 
Határidő: 2009. október 28. 
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18. Tájékoztató  a  „Körmend  belvárosának  komplex  funkcióbővítő  megújítása” 
NYDOP pályázat jelenlegi helyzetéről               
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  Szabadság  tér  felújítását 
célzó pályázatot első fordulóban támogatták. A beruházás összköltsége 804.790.818 Ft, 
melyből  a  maximálisan  odaítélhető  összeget,  540.000.000  Ft-ot  nyert  el  az 
önkormányzat. 
A  projekt  továbbfejlesztését  követően  útvonaltervet  kellett  kidolgozni,  melyben 
mérföldköveket  kell  teljesítenie  az  önkormányzatnak.   A  projekt  előrehaladásáról 
folyamatosan tájékoztatják a képviselő-testületet.

Szabadi István képviselő-testületi tag kérdésként fogalmazza meg, hogy az előkészítésre 
mekkora összeget fordított eddig az önkormányzat. További kérdése, hogy a Vasivíz Zrt. 
milyen összefüggésben kapcsolódik a projekthez.  

Bebes  István  polgármester elmondja,  hogy  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiára, 
valamint a különböző tervezésekre közel 20 millió Ft-ot költött a város, ez az összeg 
azonban  elszámolható  a  pályázat  keretében.  A  tervezők  és  a  projektmenedzser 
szakvéleménye alapján került ki a projektből a víz és szennyvízvezetékek kiépítése, ezt 
az  elemet  a  Vasivíz  Zrt.  segítségével  valósítanák meg.  Az így felszabaduló  mintegy 
20-25 millió Ft-ot a pályázat más elemeire, pl. parkoló kialakítására fordíthatják.   

Köbli  József  képviselő-testületi  tag felveti,  hogy  a  Körmend  belváros  komplex 
funkcióbővítő megújítása pályázat keretében miért szükséges a Polgármesteri Hivatalban 
mozgáskorlátozott lift elhelyezése, mikor az akadálymentesítés törvényi kötelezettségét 
teljesítették. 

Bebes  István  polgármester hozzáteszi,  hogy  a  problémát  csak  részben  kezelték  a 
mozgássérült  rámpa kialakításával.  Azonban nem lehet valamennyi  irodát a földszinti 
részen elhelyezni. Jelentős ügyfélforgalmat bonyolít le az APEH iroda, a Gyámhivatal, 
ezek  az  irodák  a  második  emeleten  találhatók.  A  megközelíthetőséget  azonban  a 
mozgáskorlátozottaknak is biztosítani kell.  

Forró Szilvia,  a Városfejlesztési  és Építéshatósági Iroda vezetője hozzáteszi,  hogy az 
elmúlt években a Polgármesteri Hivatal az akadálymentesítésnek minimálisan eleget tett 
azzal,  hogy a  földszinti  helyiségek  akadálymentesen  elérhetők.  A városrehabilitációs 
programban alapkövetelmény, hogy az akadálymentesítésnek ennél komplexebb módon 
megfeleljen  a  hivatal,  és  az  ügyfélbarát  követelményeket  megteremtse.  Mivel  EU-s 
pályázatról  van  szó,  az  esélyegyenlőségnek  olyan  fontos  állomásai  vannak,  amiket 
teljesíteni kell, a lift beszerelése ennek egyik állomása. 

Mecsériné  Doktor  Rozália  képviselő-testületi  tag arra  mutat  rá,  hogy  az  újonnan 
elfogadott Polgári Törvénykönyv komolyan foglalkozik az esélyegyenlőséggel. Polgári 
per alapját képezheti az, ha az állampolgárok nem egyenlő mértékben tudják használni a 
tereket. Ezért döntő, hogy az önkormányzatnál és intézményeiben megvalósuljon a teljes 
akadálymentesítés.  
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Tóth Gábor képviselő-testületi tag bízik abban, hogy a határidőt tartani tudják és 2010 
tavaszán elkezdődhetnek  a munkák.  Vannak ugyanis  égető feladatok,  mint  pl.  a régi 
városháza felújítása. 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli, hogy esélyegyenlőség alatt nem csak az 
akadálymentesítést kellene érteni, hanem a megfelelő bánásmódot is. Meglátása szerint 
az  esélyegyenlőséget  „túllihegik”,  amikor  az  emberi  élet  legalapvetőbb  dolgaiban  is 
hiányosságok  vannak.  Fontos  lenne,  hogy egyenlő  mértékkel  kezeljék  az  embereket, 
fogyatékosokat  és  nem fogyatékosokat.  Felmerül,  hogy megengedhetnek-e  egy ilyen 
beruházást  a  mai  körülmények  között.  Az esélyegyenlőség  jegyében  azt  is  vizsgálni 
kellene, hogy célszerű és ésszerű-e a mai gazdasági válság idején a lift beszerelése.  

Dr.  Szabó Barna,  az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  elnöke hozzáteszi,  hogy a 
pályázat  támogatása  is  kérdésessé  válhat,  amennyiben  ezt  a  beruházást  nem hajtják 
végre. 

Czvitkovics  Gyula  alpolgármester szerint  szakmai  és  műszaki  szempontból  is  most 
indokolt a lift beszerelése, egyidejűleg a felújítással, így a legkisebb városi ráfordítással 
valósulhat meg a beruházás.  

Bebes  István  polgármester az  elhangzottakhoz  hozzáfűzi,  hogy  számos  egyeztetésen 
vannak túl és jónéhány kompromisszumot kell elfogadni annak érdekében, hogy egy-egy 
pályázat  sikeres  legyen.  Vannak  kritériumok,  amelyeket  ha  nem  teljesítenek, 
alacsonyabb pontszámmal értékelik a pályázatot és kieshet a támogatottak köréből. Ha 
nem  valósítják  meg  a  bíráló  bizottság  által  megfogalmazott  továbbfejlesztési 
kritériumokat,  akkor  a  második  fordulóban veszélybe  kerülhet  a  projekt.  Feltételként 
írták ki az épület belső átalakítását, ez bizonyos irányban orientálja a felújítást. Amit a 
pályázatban túlhangsúlyoztak, ott  vissza kell lépni, más irányban pedig fejleszteni kell a 
projektet. 
A  tervezők  munkáját  össze  kell  hangolni  az  RFÜ  munkájával,  a  szakági  tervezők 
követeléseit is figyelembe kell venni. Ha teljesítik a feltételrendszereket, sikeres lesz a 
pályázat. Hozzáteszi továbbá, hogy a lift bekerülési költsége nem több mint 10 millió Ft-
nál.  
 

- 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.)

Kocsis István képviselő-testületi tag,  Mecsériné Doktor Rozália képviselő-testületi tag, 
Szabadi István képviselő-testületi tag, Tóth Gábor képviselő-testületi tag, Csák Tamás, a 
Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke, Szabó Ferenc alpolgármestert, valamint 
Czvitkovics Gyula alpolgármester az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják. 

Köbli  József  képviselő-testületi  tag  interpellációja  kapcsán  jelzi,  hogy a  belvárosban 
továbbra is probléma van a közvilágítással. A válasz szerint a szeptember 9-én történt 
ellenőrzéskor  nem  tapasztaltak  problémát,  de  amennyiben  szükséges,  feljegyzi  azon 
napokat, amikor teljesen sötét van a főtéren és környékén. 
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Dr.  Fehér  Tamás  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  a  térfigyelő  kamerarendszer 
korszerűsítése mekkora összegbe kerülne.   
Jelzi,  hogy a Mátyás közben egy teljes fasor esetében szükséges lenne a fák nyesése 
annak érdekében, hogy az ágak ne érjék el a kábeltelevízió vezetékét. 
Az  Ady  E.  utca  6.  szám  alatti  épületben  a  szén-monoxid  és  gázszivárgást  mérő 
berendezések felszerelésére vár választ. 

Forró  Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  elmondja,  hogy  a 
gázszivárgást mérő berendezések felszerelésére jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet. 
A kéményseprők szakértői véleménye alapján került sor a kémények oly módon történő 
megerősítésére,  hogy  ne  történhessen  szivárgás.  A  pénzügyi  keret  ezen  munkálatok 
elvégzésére nyújtott fedezetet.  

Bebes  István  polgármester  hozzáteszi,  hogy  a  lakók  által  megfogalmazott  igény  a 
berendezések felszerelésére külön költségelem, amihez fedezetet kell biztosítani.   

Ezen  válaszok  után  Dr.  Fehér  Tamás  képviselő  az  interpellációra  tett  intézkedést 
elfogadja. 

- Interpellációk 

Kocsis István képviselő-testületi tag: 
- jelzi, hogy a Thököly utca – Arany János utca sarkán megáll a víz, mivel eldugult a 

víznyelő, annak kitisztítását kéri, 
- a Kölcsey Ferenc Gimnázium fűtéskorszerűsítésének megvalósítása felől érdeklődik, 
- a  Kórháznál  a  Munkácsy  Mihály  utca  –  Dózsa  György  utca  kereszteződésénél 

Várakozni tilos tábla kihelyezését kéri, mivel a délelőtti órákban a rendelési idő alatt 
kaotikus állapotok uralkodnak, 

- a  Szarvas  Csárdánál  nincs  felfestve  útburkolati  jel,  ezért  balesetveszélyes  a 
közlekedés. Kéri ezt a Közút Kht. fele jelezni. 

Bebes István polgármester a Gimnázium fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban elmondja, 
hogy annak  megvalósítására  Vas  Megye  Önkormányzata  nyújtott  be  pályázatot,  ami 
azonban tudomása szerint nem nyert támogatást. 

Németh Tamás képviselő-testületi tag:
- kéri  a  közterületen  található  hulladékgyűjtők  felülvizsgálatát,  mivel  több tárolóról 

hiányoznak a fém részek, 
- az  Otthon  Centrum  által  hirdetett,  a  Goldschmidt  Kft.  beruházásában  felépített 

lakások  értékesítése  kapcsán  szükségesnek  tartja  a  városlakók  fele  továbbítani  a 
félreértések elkerülése végett, hogy a 980.000 Ft támogatást oly módon biztosítja az 
önkormányzat, hogy az építés helyszínéül kijelölt 3546 hrsz-ú építési telket névleges 
áron, 1 Ft/m2 összegen értékesíti a vevők részére.

Czvitkovics  Gyula  alpolgármester  jelzi,  hogy  a  Városgondnokság  valamennyi 
hulladékgyűjtőt és a városban található csapadékvíz gyűjtőket is átvizsgálja. 

Gombásné Nardai  Ibolya  jegyzői  feladatokkal  megbízott  aljegyző  megerősíti,  hogy a 
támogatást nem készpénzben nyújtja Körmend város Önkormányzata, hanem az említett 
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1 Ft/m2 telek vételár  biztosításával.  Ez megközelítőleg a lakásokra levetítve 900.000- 
1.000.000 Ft közötti összeget jelent. 

Köbli József képviselő-testületi tag:
- a csákányi Rába híd balesetveszélyes állapotára hívja fel a figyelmet,  
- kérdezi, hogy a Goldschmidt Kft. beruházása milyen ütemben halad, megkezdődött-e 

a lakások értékesítése,   
- kéri, hogy a közmeghallgatás térjen ki a főtér felújításához kapcsolódóan a parkolók 

helyzetére is,  
- az  országzászló  kapcsán  jelzi,  hogy  megfelelően  szeretnék  kezelni  a  helyzetet, 

azonban  újabb  zászlók  beszerzésére  jelenleg  nincs  az  Egyesületnek  kerete.  Az 
elbontásra  szánt  alépítményre  külön  tervük  van,  amire  egy  e  célra  létrehozott 
bizottság tesz javaslatot.  

Bebes  István  polgármester jelzi,  a  parkolókat  a  Szabadság  tér  projekt  helyzetének 
megfelelően kezelik. 
Felhívja  egyben  a  figyelmet,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonon  történő  bárminemű 
tevékenységhez szükséges az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a hozzájárulása. 
Az országzászló alépítmény kapcsán kéri, hogy a teret építészeti egységében kezeljék. 

Szabadi István képviselő-testületi tag:
- elmondja,  hogy  a  Rába  parti  Fórum  Egyesület  a  városi  temetőből  egykor 

eltulajdonított  lélekharangot  szeretné  visszaállítani.  A  tulajdonosi  hozzájárulást 
valóban késedelmesen kérték meg, ugyanakkor az Egyesületet a jóindulat vezérelte. 
A harang bekerülési költsége 350 eFt, melyhez az adományokat a Rába parti Fórum 
Egyesület  Körmend  és  Vidéke  Takarékszövetkezetnél  kezelt  számlájára  lehet 
befizetni.  A harang felszentelését és a városi tulajdonába adását 2009. október 31.-
ére tervezik.  

- a  Kossuth  Lajos  utcában  a  csatornázást  követően  megtörtént  az  útburkolat 
helyreállítása, azonban a víz megáll az úttesten. A teljes felújításig sebességkorlátozó 
tábla kihelyezését, illetve gyakoribb rendőri jelenlétet kér az utcában, 

- a Kossuth Lajos utca – Rákóczi utca kereszteződésénél a Megállni tilos táblát követő 
szakaszon gyakoriak a forgalmi dugók,  

- szintén  a  Kossuth  Lajos  utcában  a  könyvesbolt  előtt  az  útburkolati  jelek  újbóli 
felfestése szükséges, 

- a  Kossuth  szobor  mellett  található  zászlótartón  a  nemzeti  zászló  cseréjének 
szükségességét jelzi. 

Kárnics  Ferenc  képviselő-testületi  tag  a  Dankó  Pista  utcában  a  csapadékvíz  elvezetés 
problémájára hívja fel a figyelmet, mivel nincs árok, a házakhoz befolyik a csapadékvíz. 

Ugyanezen problémát Horváth Sándor, a kisebbségi önkormányzat elnöke is megerősíti. 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy a Hunyadi utcában 
van-e  érdeklődés  a  telkek  iránt,  illetve  mekkora  igény  esetén  lehet  új  utcát  kialakítani. 
További kérdése, hogy a már beépült 10 telek esetében a közművekre valamennyi ingatlan 
esetében megegyező szerződések készültek-e.  
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Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője elmondja, hogy a tavalyi 
évi felmérés alapján 5-6 telekre lett volna igény, de többen visszaléptek. Az idei évben nem 
volt jelentkező. Ez nem tesz indokolttá újabb út- és közműberuházást a területen. 
A villamos és a gáz közművek esetében az önkormányzat  által  befizetett  díjak fejében a 
közműszolgáltató  építette  ki  a  csatlakozásokat.  A  víz  és  szennyvízcsatlakozást  az 
önkormányzat  rendelte  meg,  a  kiépítést  a  Vasivíz  Zrt.  végezte  el.  A csapadékárkokra  a 
bejárókat  az  önkormányzat  alakíttatta  ki  a  Közút  Kht.  jóváhagyásával.  A kábeltelevízió 
szolgáltatást a Zelka Zrt. biztosította, míg a telefonra a bekötést egyénenként kell igényelni. 

Geosics  László  képviselő-testületi  tag  a  Bartók  lakótelep  teljes  területére  30  km-es 
sebességkorlátozó  tábla  kihelyezését  kéri.  A  későbbiekben  a  város  más  pontjain,  ahol 
gyakran túllépik a sebességhatárt szintén be lehetve vezetni hasonló korlátozást. 

Tóth  Gábor  képviselő-testületi  tag  jelzi,  hogy  a  Nepomuki  Szent  János  szobor  rossz 
állapotban van, kéri megvizsgálni a felújítás lehetőségét.  

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: 
- jelzi, hogy a Liszt Ferenc utcában a házak pincéjében áll a víz, kéri ezt jelezni a Közút 

Kht. fele, 
- a  csákányi  híd  felújításával  kapcsolatban  jelzi,  mivel  a  közelmúltban  halálos  közúti 

baleset  történt  és  a  bírósági  ítélet  még  nem  született  meg,  ezért  semminemű 
munkálatokat nem végezhetnek. 

Szabó Ferenc alpolgármester: 
- a régi posta épületénél a fű kaszálását kéri, 
- a városi szobrok kapcsán úgy véli, hogy a Mária Immaculata, az I. és II. világháborús 

emlékmű, a várkerti Obeliszk is felújításra szorulna, azonban a költségek a 10 millió Ft-
os nagyságrendet is elérhetik, ezért ütemezetten valósulhatna meg a felújításuk,  

- a Kölcsey Ferenc Gimnázium fűtésrekonstrukciójával kapcsolatban szükségesnek látja 
felújítási terv készítését. 

Bebes István polgármester hozzáteszi,  hogy a Mária Immaculata szobor felújítása a főtér 
programban szerepel. A város nem rendelkezik a felújításhoz elegendő pénzeszközzel, ezért 
pályázati forrás bevonására is szükség lenne. 

További hozzászólás nem hangzik el. 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 17 óra 15 perckor bezárja.

K.m.f.

Bebes István
polgármester

Gombásné Nardai Ibolya    
jegyzői feladatokkal megbízott 

aljegyző
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