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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009. október  29.-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 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 
Farkas Tiborné oktatási referens 
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője  

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-
testület 18 tagjából 17 fő van jelen –  Dr. Unger Károly képviselő igazoltan távol –, az ülés 
határozatképes, azt 14.00 órakor megnyitja.

Tájékoztatja a képviselő-testületet,  hogy Baranyai Sándor, a Polgármesteri Hivatal vezető 
főtanácsosa  a  körmendi  székhelyű  Helyi  Védelmi  Bizottságban  végzett  kiemelkedő 
munkájáért 2009. október 26.-a alkalmából Budapesten a Honvédelemért Kitüntető Cím II.  
osztálya díjat vehetett át. A kitüntetéshez gratulál, és a képviselő-testület nevében Baranyai 
Sándort tárgyjutalomban részesíti. 

Tárgyjutalom átadása.

Bebes István polgármester javasolja a kiküldött 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  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK.  Irányelvből  adódó  helyi 
jogharmonizációs feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal         
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény helyi 
végrehajtásáról szóló 39/2005. (X:01.) rendelet módosítása           
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
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4. A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) rendelet módosítása         
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

5. A  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  helyi  szolgáltatásról  szóló 
4/2003. (II.21.) rendelet módosítása          
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

6. A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) rendelet módosítása          
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

7. A szilárdhulladék összegyűjtéséről  és elszállításáról  szóló 11/2001.  (VII.01.)  rendelet 
módosítása          
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

8. Intézményvezetői  beszámoló  a  Kölcsey  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény oktató-nevelő munkájáról, működéséről                    
Előadó: Mészáros Árpád igazgató 

9. Beszámoló az alpolgármesterek munkájáról                    
Előterjesztő: Czvitkovics Gyula alpolgármester, Szabó Ferenc alpolgármester 

10. A  Dr.  Batthyány-Strattmann  László  Kórház  Egészségügyi  Kft.  szakmai  munkájának 
értékelése a minőségi mutatók alapján                     
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke 

11. GAMESZ beszámolója az intézmények 2009. háromnegyed éves gazdálkodásáról 
Előadó: Borsos Éva, a GAMESZ vezetője 

12. Körmend város útfelújítási ütemterve 2010-2014. közötti időszakra                      
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek: 

13. 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
       Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Konzorciumi  együttműködési  megállapodás  jóváhagyása  a  „Közösségi  közlekedési 
infrastrukturális beruházások” pályázat benyújtására                           
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. A „Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások” pályázat benyújtásához önrész 
biztosítása                              
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. A kórház ingatlanban elvégzendő felújításokkal kapcsolatos megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

17. Pályázat benyújtása támogató szolgálat tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére     
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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18. Tájékoztató a „Boldog Batthyány-Strattmann László” ösztöndíj-pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő:  Bebes István polgármester,  Dr.  Szabó  Barna,  az  Egészségügyi  és 
Népjóléti  Bizottság  elnöke,  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. Kuratóriumi tagok választása                              
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző 

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 25-
én egyeztetést  folytatott  a Gysev Zrt.  és a Vasi Volán Zrt.  képviselőivel az autóbusz 
állomás áthelyezésének lehetőségéről a P+R pályázat keretén belül. Ugyanezen napon a 
belvárosi  közlekedési  terv  egyeztető  megbeszélése  zajlott  a  Közútkezelő  Kht.,  a 
Kulturális  Örökségvédelmi  Hivatal  és  a  tervező  részvételével.  Ezt  követően  a  Vas 
Megyei Közgyűlés ülésén vett részt Szombathelyen, ahol kezdeményezték a 86-os főút 
felújításának beemelését a Területrendezési tervbe. 
Szeptember 28-án a Régióhő Kft. ügyvezetőjével folytatott megbeszélést egy esetlegesen 
a  városban  megújuló  energiák  hasznosításával  foglalkozó  vállalkozás  indításáról.  A 
szakmai egyeztetés keretében megvitatták a jelenlegi megoldásokat, a megújuló energia 
hasznosításának lehetőségét,  szem előtt  tartva a város elkötelezettségét  a geotermikus 
energia terén.        
Szeptember  29-én  a  Magyar  Autóklub  szervezésében  a  Közlekedési  Biztonsági  Hét 
megnyitóján  vett  részt.  Ezt  követően  tárgyalást  folytatott  a  P+R  pályázattal 
kapcsolatban. 
Szeptember  30-án  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  ülésén  vett  részt  Letenyén,  ahol 
döntés született a vis maior támogatás odaítéléséről. Körmend városa a megigényelt  5 
millió Ft helyett 3.200 eFt támogatásra számíthat. 
Október 1-jén Heinävesi testvérvárosi küldöttség érkezett Körmendre. Ugyanezen napon 
a Városok Szövetsége nyitó rendezvényén vett részt Fürstenfelden. 
Október 6-án a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában tett látogatást, áttekintették az 
óvoda  felújítását  célzó  pályázathoz  kapcsolódó  feladatokat  és  az  óvoda  működését. 
Ugyanezen a napon a kompetencia alapú oktatás pályázat projektindító rendezvényén és 
sajtótájékoztatóján vett részt, majd az Aradi Vértanúk emlékművét koszorúzta meg az 
ünnepség keretében. 
Október 7-én fogadóórát tartott a Hivatalban. 
Október 9-én a TIOP Könyvtár pályázatindító rendezvényén és sajtótájékoztatóján vett 
részt. 
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Október  13-án  ivóvíz  kutak  létesítésére  benyújtott  KEOP  pályázat  kapcsán  folytak 
egyeztető tárgyalások a földtulajdonosokkal. Délután kistérségi tanácsülésre került sor. 
Október 15-én a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság fórumának megnyitóján vett 
részt, majd a német-holland testvérvárosi delegációt fogadta.    
Október  16-án  a  Dienes  Lajos  Utcai  Tagóvodába  látogatott.  Az  épület  vizesedése 
komoly  gondot  okoz,  csakúgy,  mint  a  fűtés.  Az elkövetkezendő  években  ezeknek  a 
problémáknak a megoldását tervbe kell venni. 
Október 17-én a testvérvárosi csoporttal közös programokon vett részt. 
Október  20-án a  Városgondnokságon tett  látogatást,  legfőképp a közfoglalkoztatottak 
munkavégzéséről tájékozódott. A munkát megfelelően kell koordinálni, a vezetőt hetente 
beszámoltatják és az elvégzett feladatokat folyamatosan ellenőrzik.   
Október  22-én  a  Kölcsey  Ferenc  Gimnáziumban  kiállítás  megnyitón  vett  részt.  Ezt 
követően az M8-as főúttal kapcsolatos előzetes hatástanulmány egyeztetésére került sor. 
Jelenleg egy projektként  kezelik  a  Körmend elkerülő utat  és az M8-as országhatárig 
történő megépítését.  Személy szerint azt szorgalmazza,  hogy a fejlesztés két ütemben 
valósuljon meg. Az elkerülő út az év végéig jogerős építési engedéllyel fog rendelkezni, 
míg  az M8 esetében az országhatárig  történő nyomvonal  kijelölés,  környezetvédelmi 
hatástanulmány  a  jövő  év  végéig  készül  el.  Ezzel  kapcsolatban  kezdeményezte  8-as 
térségfejlesztési konferencia megtartását. 
Október 25-én Idősek Napi rendezvényen vett részt. 
Október  27-én  a  vasútvonal  korszerűsítés  projektnyitójára  került  sor,  ahol 
megtekintették, hogy milyen technológiával folynak a munkálatok. 
Október 28-án fejeződött be a Hivatalban lefolytatott átfogó ÁSZ vizsgálat. Ugyanezen 
napon  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  ülésén  vett  részt  Kőszegen.  A  körmendi 
Batthyány kastély projektet a Tanács nem támogatta. Szakmai indokok nem hangzottak 
el, a Tanács a fertődi kastély felújítását helyezte előtérbe. Véleménye szerint az eljárás 
rendje kifogásolható, ezért lépéseket tervez bírósági és európai uniós szinten is. 
Szintén ezen a napon városi ünnepségen vett részt. 
Október 29-én fogadóórát tartott a Hivatalban. 

Szabó  Ferenc  alpolgármester  annak  a  véleményének  ad  hangot,  hogy  az 
önkormányzatnak  több éves munkája  fekszik a kastély projektben.  Most  ismét  olyan 
pozícióba kerültek,  hogy a pályázatot  nem támogatták,  holott  a  kastély helyreállítása 
állami feladat lenne. Sajnálatos, hogy az állam nem adja meg a szükséges támogatást, 
míg az önkormányzat az ügy mellé áll. Kéri, hogy a jövőbeni tárgyalásokhoz a segítséget 
adják meg a polgármesternek, ami által pozitív irányban mozdulhat a kastély ügye. 

Bebes  István  polgármester úgy  véli,  hogy  az  előkészítésben  résztvevők,  beleértve  a 
Kulturális  Örökségvédelmi  Szolgálatot,  aki  a  falkutatásban  vett  rész,  a  tervezők 
megfelelő  munkát  végeztek.  A  döntést  hozók  a  peremépületek  felújítását  kevésbé 
tartották fontosnak, helyette a főépület felújítását javasolták. A melléképületek felújítása 
a város önerejétől 350 millió Ft-ba került volna, az ehhez kapcsolódó pályázati összeg 
1.850  millió  Ft-ot  tett  ki.  A  kastély  főépületének  felújítása  és  tartalommal  való 
megtöltése közel 8 milliárd Ft-ba került volna. Ennek 85 %-os önereje is 1-1,5 millió Ft 
közötti  összeg.  A közösségi  funkciók kialakításában egy vállalkozói  csoport  kevésbé 
lehet  érdekelt.  Példátlannak  tartja,  ahogy  az  RFT  ülésén,  mint  az  elnök  állandó 
helyettesét kizárták a döntésből, ezért megítélése szerint eljárásjogilag kifogásolható az 
ügymenet.  Az  elkészült  tanulmányok  azonban  továbbra  is  rendelkezésre  állnak,  a 
megkezdett  munkát továbbra is folytatni kell.  Hangsúlyozza,  hogy az MNV Zrt-vel a 
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vagyonkezelői  szerződés  aláírására  kizárólag  akkor  kerülhet  sor,  ha a  projekt  sikeres 
lesz.        
 
Bebes  István  polgármester  kéri  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről, 
eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 

2. A  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  Irányelvből  adódó  helyi 
jogharmonizációs feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal              
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester kiegészítésül  elmondja,  hogy  a  rendeletek  közt  vannak 
olyanok, amelyek jogharmonizáltak, továbbá vannak olyanok, amelyek nem tartoznak a 
belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  irányelv  hatálya  alá,  illetve  egyes  rendeleteket 
módosítani szükséges. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Csák Tamás, a Városfejlesztési és 
Turisztikai  Bizottság  elnöke  a  bizottságok  véleményét  tolmácsolva  a  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolják. 

Bebes István polgármester kéri az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 

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

120/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „A  belső  piaci  szolgáltatásokról 
szóló  2006/123/EK.  Irányelvből” adódó  helyi  jogharmonizációs  feladatok  
végrehajtására az alábbi határozatot hozza: 
I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az általa alkotott –  alábbiakban felsorolt – 
rendeletek jogharmonizáltak:

• A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) 
számú rendelet,

• A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 16/1993. (XII.21.) 
számú rendelet,

• Az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  elidegenítéséről  szóló  8/2007.  (II.23.) 
számú rendelet,

• Az önkormányzat  tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről  szóló 13/1999.  (XI.25.) 
számú rendelet,

• Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek 
elidegenítéséről szóló 13/1995. (V.23.) számú rendelet,

• Körmend  Város  Helyi  Építési  Szabályzata  és  a  város  Szabályozási  tervéről  szóló 
36/2003. (XII.1.) számú rendelete,

• Körmend  Belváros  Építési  Szabályzatáról  és  Szabályozási  Tervéről  szóló  9/2007. 
((II.23.) számú rendelete,

• Az  önkormányzati  beruházásban  megvalósuló  út-  és  közműépítés  költségeiről  szóló 
7/2002. (VI.01.) számú rendelet,
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• A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XII.21.) számú rendelet,
• A víz- és csatornaszolgáltatási díjakról szóló 4/1994.(II.10.) számú rendelet,
• A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 24/2003. (VII.01.) számú rendelet,
• A helyi  vízgazdálkodási  hatósági  jogkörbe tartozó  szennyvízelvezetéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 29/2004. 
(VII.01.) számú rendelet,

• A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendelet,
• Az önkormányzat  vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 4/2007. (II.23.) számú rendelet,
• Az  önkormányzati  vagyontárgyak  értékesítéséről,  hasznosításáról  szóló  14/2003. 

(IV.01.) számú rendelet,
• Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  19/2001.  (XII.10.)  számú 

rendelete a sportról,
• A  vállalkozások  foglalkoztatás-növelő  támogatásáról  szóló  15/2008.  (IX.01.)  számú 

rendelet.
• A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01.) számú rendelet.

II.  A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  az  általa  alkotott  –  alábbi  rendelet  
felülvizsgálat  szempontjából  nem  tartozik  a   belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  
2006/123/EK Irányelv hatálya alá:

• A város címerének és zászlajának alkotásáról, használatának rendjéről szóló 41/1991. 
(II.19.) számú rendelet.

III. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az általa alkotott – alábbiakban felsorolt -  
rendeleteket  módosítja – a mellékletben foglalt tartalommal: 

• 39/2005. (X.01.) számú rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény  helyi végrehajtásáról,

• A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet,
• A  települési  folyékony  hulladékkezeléséről  és  elszállításáról  szóló  4/2003.   (II.21.) 

számú rendelet,
• A  szilárdhulladék  összegyűjtéséről  és  elszállításáról  szóló  11/2001.  (VII.01.)  számú 

rendelet,
• A vásárokról, piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendelet.

Határidő: 2009. október 29.
Felelős: jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
helyi végrehajtásáról szóló 39/2005. (X.01.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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

Bebes  István  polgármester  az  előző  napirendi  ponthoz  kapcsolódóan  javasolja  a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény helyi 
végrehajtásáról  szóló  39/2005.  (X.01.)  rendelet  módosítását  a  rendelet-tervezetben 
foglaltak szerint. 
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A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő rendeletet alkotja:  

18/2009. (X.30.) számú rendelet: 

A  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  
törvény helyi végrehajtásáról szóló 39/2005. (X.01.) rendelet módosításáról 
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4. A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) rendelet módosítása  
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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

Bebes István polgármester a jogharmonizáció keretében javasolja a távhőszolgáltatásról 
szóló 11/1999. (X.21.) rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő rendeletet alkotja:  

19/2009. (X.30.) számú rendelet: 

A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) rendelet módosításáról 
     (A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatásról szóló 
4/2003. (II.21.) rendelet módosítása  
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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

Bebes István polgármester a jogharmonizáció keretében javasolja a települési folyékony 
hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  helyi  szolgáltatásról  szóló  4/2003.  (II.21.)  rendelet 
módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő rendeletet alkotja:  

20/2009. (X.30.) számú rendelet: 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatásról szóló 
4/2003. (II.21.) rendelet módosításáról 
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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6. A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) rendelet módosítása  
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke megfontolásra ajánlja, 
vizsgálják felül, szükséges-e módosítani a rendeletet a tekintetben, hogy közel fél éve 
vevő és eladó hiányában állatvásárok megtartására nem kerül sor.  

Bebes  István  polgármester  a  jogharmonizáció  keretében  javasolja  a  vásárokról  és 
piacokról szóló 4/1999. (III.25.)   rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak 
szerint. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő rendeletet alkotja:  
 

21/2009. (X.30.) számú rendelet: 

A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) rendelet módosításáról 
        (A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

7. A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) rendelet 
módosítása  
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya, jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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

Bebes  István  polgármester  a  jogharmonizáció  keretében  javasolja  a  szilárdhulladék 
összegyűjtéséről  és  elszállításáról  szóló  11/2001.  (VII.01.)  rendelet  módosítását  a 
rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a 
következő rendeletet alkotja:  
 

22/2009. (X.30.) számú rendelet: 

A  szilárdhulladék  összegyűjtéséről  és  elszállításáról  szóló  11/2001.  (VII.01.)  
rendelet módosításáról 

        (A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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8. Intézményvezetői  beszámoló  a  Kölcsey  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény oktató-nevelő munkájáról, működéséről  
Előadó: Mészáros Árpád igazgató 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester köszönti Mészáros Árpád igazgatót és kérdezi, hogy írásos 
beszámolóját kívánja-e szóban kiegészíteni. 

Mészáros Árpád igazgató szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy intenzív időszak volt 
az elmúlt három év az iskola életében. Intézményük a jogelőddel együtt 110 éves múltra 
tekint vissza.  Az intenzív időszakot arra érti,  hogy az intézmény életében tartalmi és 
szerkezeti  vonatkozásban  is  történtek  változások.  Személyi  változásokra  is 
kényszerültek,  létszámcsökkentésre  került  sor,  ami  nehéz  döntés  volt  az 
intézményvezetésnek és fenntartónak egyaránt, ezt azonban a diákok nem élhették meg 
hátrányosan.  A  tartalmi  és  szerkezeti  változásoknál  ügyeltek  a  jogszerűségre,  a 
humanisztikus elvekre és a pedagógiai összefüggések megtartására.  
Ezúton köszöni a képviselő-testületnek a diákok, a szülők és a pedagógustársak nevében 
az iskolához való hozzáállást, a támogatást.   

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva  elmondja,  bizottságuk arról  szeretett  volna képet  kapni,  hogy a  többcélú 
intézmény az átalakuló vezetési szerkezetben miként tudta megoldani a feladatokat. Erre 
igazgató úr távollétében helyettese Kercsmárné Molnár Ilona adott  választ.  Rendezett 
körülmények  közt  működnek,  ez  látszik  a  tantestületeken.   Igyekeznek  azokat  a 
munkaterületeket  továbbvinni,  a  legkorszerűbb  eszközökkel  felvértezve,  ami 
szerencsésen  megmutatkozik  a  beiskolázási  tevékenységükben  is.  Az  iskolában 
elindulhat  egy  olyan  program,  ami  a  minőségfejlesztés  területén  is  meghozhatja  az 
eredményt.  A  logikai  készségek  elsajátítása  érzékeny  terület  a  kompetencia 
értelmezésben,  a  8.  osztályosoknál  kitűzött  feladat  ennek  fejlesztése.  Az  iskola  a 
pályázati lehetőségeket messzemenőkig kiaknázza.
A jövőben a beiskolázások területén lehet  még közös feladatuk,  mivel  az  57 végzett 
tanulóból 9 jelölte meg a helyi gimnáziumot, 8 fő pedig a szakközépiskolát.  Kevésbé 
szerencsés,  hogy  a  körmendi  szülők  az  azonos  adottságok  mellett  más  városokat 
részesítenek  előnyben.  E  téren  másfajta  megközelítésre,  eredményesebb  helyi 
beiskolázásra lenne szükség, nem elvéve a szülők iskolaválasztásának lehetőségét. 
A beszámolót elfogadásra javasolja a Bizottság. 

Szabó  Ferenc  alpolgármester  szerint  nem  könnyű  ma  iskolaigazgatónak  és 
pedagógusnak lenni,  mivel megváltozott  a családok helyzete,  a gyerekek mentalitása. 
Sok hátrányos helyzetű tanulóval kell foglalkozni, akik egyedi bánásmódot igényelnek. 
Ebben  a  pedagógusokra  jelentős  szerep  hárul.  Mindehhez  még  a  gyereklétszám 
csökkenése is párosul. A Kölcsey Utcai Általános Iskola olyan szakmai munkát végez, 
ami a város lakói számára megnyugtató lehet. 
Az iskola vezetésétől részletes beszámolót kaphattak,  amit a bizottság is megtárgyalt. 
Megállapítható, hogy helyes úton haladnak, hozzáteszik azt a pluszt, ami nélkül ma már 
az iskolák nem működhetnek.  A jövőbeni feladatok közé tartozik az épületen kisebb 
felújítási munkák elvégzése.  
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Bebes  István  polgármester  hozzáteszi,  hogy  a  felújításra  vonatkozóan  a  most 
meghirdetésre  került  pályázaton  indulni  kívánnak,  ami  által  remélhetőleg 
megvalósulhatnak a beruházások az iskolában.  A problémaként felmerült  dolgokról a 
költségvetés tárgyalásakor kell döntést hozni. 
Javasolja  a  Kölcsey Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény 
munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 

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

 
121/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kölcsey  Utcai  Általános  
Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  oktató-nevelő  munkájáról,  
működéséről szóló intézményvezetői beszámolót – a melléklet szerint  – elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

9. Beszámoló az alpolgármesterek munkájáról   
Előterjesztő: Czvitkovics Gyula alpolgármester, Szabó Ferenc alpolgármester 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Czvitkovics Gyula alpolgármester kiemeli, hogy beszámolójában három részre bontotta 
tevékenységét.  Egyik  legfontosabb  terület  a  Városgondnokság  működésének 
figyelemmel  kísérése.  Az  idei  évben  jelentősen  nőtt  a  közcélú  foglalkoztatottság 
lehetősége,  jelenleg  47  közmunkás  dolgozik  a  város  különböző  pontjain.  Így  a 
Városgondnokság  olyan  területen  is  tudott  munkát  vállalni,  ami  nem  tartozik  a 
tevékenységéhez, ilyen pl. a 8-as főút melletti területek rendbetétele, ami a közútkezelő 
feladata  lenne.  A  Rába  árterületén  szintén  voltak  olyan  feladatok,  amiket  a 
Városgondnokság  végzett  el,  holott  az  a  Vízügyi  Igazgatóságra  hárult  volna.  Az  év 
végére az eszközpark is bővülhet egy pályázat keretében, melyhez 2,4 millió Ft önerőt 
biztosított  az  Önkormányzat.  A  beszerzendő  eszközökkel  a  várkertben  jelentkező 
munkákat is el tudják végezni. Amennyiben a géppark az év végére rendelkezésre állna, 
nagy  segítséget  jelentene  a  munkavégzésben.  A  Városgondnokságnál  a  szervezési 
munka terén vannak még hiányosságok, amit folyamatosan javítani szükséges. 
Másik jelentős terület a szúnyoggyérítés, ami az idei évben különösen nagy hangsúlyt 
kapott. A biológiai irtást több kémiai irtás követte. Hatásos eredményt nehezen sikerült 
elérni, ez a Rába áradásából is következett. A kémiai irtás összköltsége 820 eFt-ot tett ki, 
a biológiai irtásra 1.188 eFt-ot, míg a melegködös irtásra 175 eFt-ot biztosított a város. 
Az idei évben elkezdődött a játszóterek felújítása. Többszöri tárgyalás után négy éves 
felújítási tervet fogadtak el. 2009. évben 5,8 millió Ft állt rendelkezésre, ezzel szemben 
1,1 millió Ft-os költségen sikerült megvalósítani a felújítást. A játékok beszerzése  900 
eFt-ba, minősítésük 400 eFt körüli összegbe került.  Ezáltal  7 játszótér korszerűsítését 
tudták megvalósítani.  
A felújításokra az idei évben közel 85 millió Ft pályázati forrást sikerült elnyerni. Ez az 
összeg  nagymértékben  segítette,  hogy  a  város  épületei  megújuljanak  és  a 
szennyvízhálózat  is  kiépüljön  jónéhány  utcában.  Az  intézmények  fűtéskorszerűsítése 
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elérte  a célját,  mintegy 20 %-os megtakarítást  sikerült  elérni.  A jövőben az épületek 
korszerűsítésével a költségeket tovább lehetne csökkenteni. 

Kocsis István képviselő-testületi tag a beszámoló kapcsán az alábbi kérdéseket teszi fel: 
- Milyen konkrét intézkedésekre van szükség a Városgondnokságnál mind a szervezet, 

mind a működtetés megújítására? 
- Milyen eszközök beszerzésére kerül sor az említett pályázat keretében? 
- Ki volt az a szakértő, aki a szúnyoggyérítés idején részt vett a munkában? 
- A  játszóterek  felújítása  kapcsán  költségmegtakarítás  mutatkozott,  az  anyag  és 

eszközbeszerzések közbeszerzés alapján történtek, vagy egyszerűsített beszerzéssel? 
- Hol valósultak meg a járdafelújítások a városban? 

Czvitkovics  Gyula  alpolgármester elmondja,  hogy  a  Városgondnokság  esetében  a  napi 
szervezési tevékenységen kell változtatni. Szükséges ez azért is, mert bővült az elvégzendő 
feladatok száma. Ilyen például az utcai hulladékgyűjtők ürítése, ehhez azonban megfelelő 
eszközparkkal  kell  rendelkezni,  amihez  az  új  gép beszerzése  folyamatban  van.  Fontos  a 
feladatok időszakos tervezése, ezért a heti elszámoltatás bevezetését tervezik. 
Az  eszközbeszerzés  keretében  kézi  szerszámok,  traktor,  fűkaszák,  motoros  kaszák 
beszerzése valósulhat meg. Az erre irányuló pályázat még nem zárult le.  
A szúnyoggyérítésnél több éve ugyanazzal a szakemberrel dolgoznak, aki jól ismeri azokat a 
területeket, ahol a biológiai irtást el kell végezni. Az idei évben a csapadékos időjárás és a 
Rába áradása miatt volt jelentősebb a szaporulat, ezért irtásuk is nehezebb volt.      
A járdafelújításoknál olyan szakaszokat jelöltek ki, ahol a meglévő felület szőnyegezéssel 
még javítható. Ezek az utcák elsősorban a Mátyás király utca, Ady Endre utca, Bartók utca, 
Hunyadi utca, Gárdonyi Géza utca északi oldala. 
A  játszótéri  játékok  beszerzésével  kapcsolatos  feladatokat  a  Városgondnokság  és  a 
Városfejlesztési Iroda végezte el, két ajánlat minden esetben rendelkezésre állt, így sikerült 
alacsonyabb áron megvalósítani a felújítást. 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a város által megrendelt szúnyoggyérítés és a 
megyei  önkormányzat  által  végzett  irtás között jelentős különbség mutatkozott,  a megyei 
irtás  hatékonysága  csekélynek  volt  mondható.  Az  eszközpark  beszerzését  illetően  a 
közbeszerzési eljárás két esetben sikeres volt, egy esetben meg kellett ismételni az eljárást. 
Erről  a  novemberi  képviselő-testületi  ülésre  előterjesztés  készül.  A  Városgondnokság 
vezetőjét folyamatosan beszámoltatják az elvégzett munkáról.   

További észrevétel nem hangzik el. 

Bebes  István  polgármester  javasolja  Czvitkovics  Gyula  alpolgármester beszámolójának 
elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja. 

Szabó  Ferenc  alpolgármester  beszámolója  kapcsán  elmondja,  hogy  az  intézményekkel 
folyamatosan  tartja  a  kapcsolatot.  Intézményvezetői  értekezleteken  vesz  részt,  valamint 
évente  két alkalommal  ellátogat  valamennyi  intézménybe  és a helyszínen  tájékozódik az 
esetleges  problémákról.  Így  elmondható,  hogy  szoros  és  naprakész  kapcsolata  van  az 
intézményekkel. A beszámoló tartalmazza az elért sikereket főleg a fejlesztések terén és a 
középiskolára váró feladatokat, amiket a megyével közösen kell megoldani. Az idei évben 
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mindkét középiskolába ellátogatott,  mivel – függetlenül attól,  hogy a fenntartást a megye 
látja el, – a tulajdon az önkormányzatnál maradt, így ott is vannak feladatok, amiket meg 
kell oldani. 
A  civil  szervezetekkel  a  kapcsolat  folyamatos,  rendezvényeiket  látogatja.  Egy-egy 
rendezvény, mint pl. a Körmendi Napok programjainak szervezése visszakerült a kulturális 
központhoz. Az előzetes megbeszéléseket közösen tartják, és azt követően is folyamatosan 
egyeztetnek. 
A Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottságot  hat  éve  vezeti.  A  Bizottság  munkájáról 
részletes  beszámoló  készül  a  decemberi  képviselő-testületi  ülésre.  A megyében  elsőként 
szerveztek bűnmegelőzési és közbiztonsági fórumot,  amit a jövőben – ha nem is minden 
évben – de szeretnének rendszeresen megtartani. 
Egyéb teendői  között  újságcikkeket  ír,  a  rádióban társszerkesztője  egy műsornak,  vagyis 
látható, hogy ideje nagy részét a körmendi kultúrára szenteli.    

Bebes  István  polgármester  javasolja  Szabó  Ferenc  alpolgármester  beszámolójának 
elfogadását. 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza: 

122/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  alpolgármesterek  
munkájáról szóló beszámolót – a melléklet szerint – elfogadja. 

10. A  Dr.  Batthyány-Strattmann  László  Kórház  Egészségügyi  Kft.  szakmai 
munkájának értékelése a minőségi mutatók alapján    
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  felkéri  Dr.  Németh  Attila  igazgatót,  hogy  adjon  szóbeli 
tájékoztatást a kórház működéséről. 

Dr. Németh Attila elmondja,  hogy a szakmai beszámoló a Szolgáltatási  szerződésben 
foglaltaknak  megfelelően  került  összeállításra.  A  kórház  struktúrája  nem  változott, 
további  aktív  ágyakat  nem  veszítettek.  Átmeneti  zavar  keletkezett  a  belgyógyászati 
osztály munkájában, de e hónap 10-én érkezik egy magasan kvalifikált belgyógyász az 
osztályra. A minőségi mutatókat illetően a sebészeti műtétek száma nő, a beavatkozások 
minőségi  mutatói  javulnak.  A szakmai színvonal  emelkedik,  az  orvosszakmai munka 
tekintetében  hibák  nem  merültek  fel,  fertőzés  nem  fordult  elő,  a  szövődmények 
jelentősen  csökkentek.  A  létszám  tekintetében  jól  állnak,  a  kiszolgáló  személyzet 
csökkent ugyan, de mindenki saját elhatározásából hagyta el a kórházat. 
Összefoglalva  szakmai  szempontból  jónak  ítélhető  a  körmendi  kórház  működése.  A 
beruházásoknál  két  projekt  említhető,  az  egyik  a  2009.  május  4.-én  átadásra  került 
tetemhűtő,  ami  a  környéken  is  magas  színvonalat  képvisel.  Ez  az  Önkormányzat,  a 
kórház  és  a  működtető  közötti  konstruktív  együttműködés  eredménye.  A  kivitelezés 
közös erőből és pályázati forrásból történt. 
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A másik jelentős beruházás az aggregátor beszerzése, ami teljes áramkimaradás esetén 
12 órán keresztül az egész kórház villamos ellátását biztosítja, ez szintén egyedülálló a 
környéken. 

Dr.  Szabó  Barna,  az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  elnöke  úgy  véli,  hogy  a 
minőségi mutatók javulnak, ezért a Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. 

Bebes István polgármester hozzáteszi, kezdeményezte az ügyvezető igazgatónál, hogy a 
költségvetés megalkotása előtt tekintsék át az elkövetkezendő időszak feladatait. 
Javasolja  a  Dr.  Batthyány-Strattmann  László  Kórház  Kft.  szakmai  munkájának 
értékeléséről szóló beszámoló elfogadását. 

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

123/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Dr.  Batthyány-Strattmann 
László Kórház Egészségügyi Kft. szakmai munkájáról – a Szolgáltatási Szerződés  
3.  számú  mellékletében  foglalt  minőségi  mutatók  alapján  készült  –  beszámolót  
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bebes István polgármester 

11. GAMESZ beszámolója az intézmények 2009. háromnegyed éves gazdálkodásáról   
Előadó: Borsos Éva, a GAMESZ vezetője 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az intézmények vezetői a 
bizottsági  ülésen  megjelentek.  Három  intézménynél  jelentős  bevétel  elmaradás 
mutatkozik.  Az egyik  ilyen  a  Könyvtár,  ahol  tisztázták,  hogy a  közeljövőben egy 6 
millió  Ft  értékű  számla  kiállítására  kerül  sor,  ezáltal  az  intézmény  teljesíti  az  előírt 
bevételt.  A másik intézmény a Városgondnokság.  Vezetőjének tájékoztatása szerint  a 
gazdasági  válság  a  helyi  cégeket  is  takarékosságra  kényszeríti,  ezért  megbízások 
maradtak el,  a hiány ebből ered.  Ennek ellensúlyozására a kiadási  oldalon kell  olyan 
intézkedéseket hozni, ami által egyensúlyba kerülhet az intézmény.  
A  Gamesznél  problémát  jelent  a  lakbér  és  vízdíj  befizetések  elmaradása,  így 
kintlévőségük magas. A többi intézménynél megfelelően alakul a tervezett költségvetés. 
A Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. 

Bebes István polgármester javasolja az intézmények háromnegyed éves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
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124/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  intézmények  2009. 
háromnegyed  éves  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  –  a  melléklet  szerint  –  
elfogadja. 

12. Körmend város útfelújítási ütemterve 2010-2014. közötti időszakra  
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy továbbra is szeretnék folytatni 
az útfelújításokat a városban. Az elkészült anyag érzékelteti,  hogy milyen feladatokat 
végeztek el az elmúlt időszakban, milyen munkálatok folynak jelenleg és milyen elvet 
követve  tervezik  a  felújításokat.  Figyelembe  vették,  hogy  befejeződött-e  az  adott 
területen  a  csatornahálózat  bővítése,  valamint  a  vasútállomás  környékén  zajló 
munkálatokhoz  és  a  Szabadság  tér  felújításához  is  igazították  a  felújításokat.  A 
későbbiekben  azonban  ha  szükséges,  változtatható  a  program.  A  kivitelezési  feladat 
jelentős, ami komoly költségekkel jár, ezért a pályázati lehetőségeket is ki kell használni. 

Bán Miklós képviselő-testületi tag arra kérdez rá, hogy a Sport utca felújítására mikor 
kerül sor, mivel a 2014-ig terjedő időszakban a felújítandó utcák közt nem szerepel. 

Bebes  István  polgármester  hozzáteszi,  szükséges,  hogy  az  utca  felújítására 
együttműködést  alakítsanak  ki  az  ott  működő  cégekkel.  Amennyiben  sikerül 
megállapodni, az utca felújítása bekerülhet a tervbe. A gazdaságfejlesztéshez illeszkedve 
megfelelő pályázatot is keresni kell. 

Köbli József képviselő-testületi tag felveti, hogy a Bástya utcában és a Gyümölcsöskert 
utcában már végeztek felújításokat és ugyanezen utcák a jelenlegi tervben is szerepelnek. 
Általánosságban elmondható, hogy a felújítások minősége kivitelezőnként változó, nem 
minden esetben megfelelő a minőség, ezért a műszaki ellenőr tevékenységére nagyobb 
hangsúlyt kellene helyezni. 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a Bástya utcában szakaszokban történik a 
felújítás. A Gyümölcsöskert utcában szőnyegezésre nem került sor, ezért folytatni kell az 
ottani  feladatot.  Minőségi  kifogásokat  lehet  ugyan  találni,  de  az  igazi  megoldást  az 
jelentené, ha az alépítményekkel együtt újítanák fel az utcákat, járdákkal, csapadékvíz 
elvezéssel együtt.  Az utak megfelelő használata is fontos lenne. Szintezési problémák 
előfordulhatnak, az utómunkálatokat ebben az esetben el kell végezni. 

Forró  Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  tájékoztatásul 
elmondja, hogy a Bástya utca a Vida József utca folytatásaként a Németh Mária utcáig 
bezárólag kerül felújításra, aminek tervezése folyamatban van. Az utcát 3-4 szakaszra 
lehet  osztani,  így  városias  jellege  és  a  közlekedési  funkciója  szerint  külön-külön 
ütemezhető a felújítás. A Vida utcától a Zrínyi utcáig teljes átépítést igényel a szakasz, 
mivel  a  sétálóutca  jelleget  biztosítani  kell  és  a  főtérről  érkező  közlekedési  irány 
rendezését is meg kell oldani. A Bem utcáig terjedő szakaszt közlekedési szempontból 
szükséges átgondolni. A Spar áruháztól a Németh Mária utcáig a csapadékvíz elvezetés 
vár megoldásra. Amennyiben valaki garanciális javítás keretében megoldható problémát 
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észlel, kéri jelezze azt az Iroda fele. A vállalkozási szerződéseket ugyanis úgy kötötték, 
hogy 5 éves garanciális javítást tesznek lehetővé.  

Kárnics Ferenc képviselő-testületi tag jelzi, hogy a Nefelejcs utcában esőzés után megáll 
a víz.  

Tóth Gábor képviselő-testületi  tag örvendetesnek tartja,  hogy számos utca bekerült  a 
felújítási tervbe. Külön öröm, hogy a főtér felújítását követően több belvárosi utca is 
megújulhat, így a Mónus Illés utca, a Széchenyi utca, a Templom utca és a Damjanich 
utca, amik nagyon rossz állapotban vannak. A szennyhálózat kiépítését követően a Híd 
utca és a Kertész utca is új burkolatot kaphat.   

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

Köbli József képviselő-testületi tag a piactérről a Rába irányába vezető utca felújítását is 
szükségesnek tartja, javasolja a tervbe való bekerülését. 

Bebes  István  polgármester  jelzi,  hogy  az  említett  utcában  elsődlegesen  szakaszos 
karbantartás  jöhet  szóba.  A  Mónus  Illés  utca  tervezésénél  figyelembe  kell  venni  és 
ezeket az utcákat komplexen kell kezelni. 

Czvitkovics  Gyula  alpolgármester hozzáteszi,  hogy ezen  a  szakaszon két  oldalt  árok 
került kiépítésre azért, hogy a csapadékvíz ne jelenjen meg pangó vízként. 

Szabó  Ferenc  alpolgármester  annak  a  véleményének  ad  hangot,  hogy  a 
szennyvízcsatorna  kiépítése  szükséges  volt  a  városban,  azonban  a  beruházás  után  a 
helyreállítás nem mindig történt megfelelően. A tömörítés nem minden esetben sikerült 
jól,  ezért  fontos,  hogy a  teljes  felújítás  megtörténjen.  Ugyancsak  szükséges  lenne  a 
járdák felújítása is a városban, megfelelő ütemterv szerint.  

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a csatornahálózat kiépítése ezzel jár, ezért a 
városlakóktól  is  türelmet  kérnek,  hiszen  ez  az  ő  érdeküket  is  szolgálja.  A  járdákat 
illetően tervezések folynak és felújításokra is sor kerül, ehhez a képviselő-testület évente 
biztosít  keretet.  Több  pénzre  lenne  szükség,  mert  több  felújítandó  járda  van,  mint 
amennyi  forrás rendelkezésre áll.  Az adott évi költségvetésben mindig különítenek el 
meghatározott keretet, mivel a járdafelújításokra pályázati forrás nem áll rendelkezésre. 
Javasolja a 2010-2014. közötti időszakra vonatkozó útfelújítási ütemterv elfogadását. 

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

125/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  városi  közutak  és  járdák 
felújítását és kiépítését az alábbi ütemezés szerint végzi el:
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2010
Megnevezés Jellemző utcahossz Tervezett

  költség
Útburkolat felújítás fm eFt

Kossuth L. u. 653 35000
Úttörő u. 272 7922
Nyírfa u. 397 13875
Tavasz u. 233 6786
Bástya  u.  I.  ütem  (Vida  J.-Zrínyi  u. 
között+ Bástya u. - Rába áruház sarok) 

190 38300

tervezés

Képuti liget és környező utcák 295
Olcsai tér tömb belső (út és csapadék) 160
Nyírfa u. 262
Tavasz u. 128
Mónus I.u. 273
Dienes L. u. 136
Széchenyi u. 154
Berzsenyi u. 155
Templom u. 178
Damjanich u. 83
2010 összesen eFt 103707

2011
Megnevezés Jellemző utcahossz Tervezett

  költség
Útburkolat felújítás fm eFt

Széchenyi u. 233 8143
Damjanich u. 151 4398
Arany J.u. +Arany – Thököly torkolat 436 35600
Gyümölcsöskert u. 175 4500
Bástya u. II. ütem ( Zrínyi  – Bem J. u. 
között)

95 20396

tervezés

Lenkei u. 98
Bercsényi u. 406
Honvéd u. 145
Katona J. u. 161
Béke u. 261
Legény u. 330
2011 összesen eFt 74438
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2012
Megnevezés Jellemző utcahossz Tervezett

  költség
Útburkolat felújítás fm eFt

Deák F. u. 640 32000
Dienes L. u. 247 5500
Berzsenyi u. 236 8248
Bástya u. III. ütem (Bem J. - IV Béla u. 
között)

305 27822

tervezés

Vasútmellék u. 220
Áchim A. u. 170
Szent I. herceg u. 275
Dankó P. u. 295
Váczi M.u. 45
Fazekas M. u. 56
Tompa M.u. 107
Babits M.u. 72
2012 összesen eFt 74810

2013
Megnevezés Jellemző utcahossz Tervezett

  költség
Útburkolat felújítás fm eFt

Bercsényi u. 615 39443
Mónus I. u. 413 14434
Bástya u. IV. ütem (IV Béla- Németh M. 
között)

335 29450

tervezés

Újváros u. 129
Téglagyári u. 106
Prímás u. 105
Zsák u. 49
Orgona u. 201
Teleki u. 469
2013 összesen eFt 84386

2014
Megnevezés Jellemző utcahossz Tervezett

  költség
Útburkolat felújítás fm eFt

Katona u. 292 8505
Béke u. 396 13890
Legény u. 500 17475
Nap u. 481 9086
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Thököly u. 659 Tervezés alatt
Templom u. 249 9431
Honvéd u. 264 7689
Kis u. 85 2800
tervezés

Híd u. 110
Kertész u. 145
2014 összesen eFt 69131

Az önkormányzat az egyes szakaszok, illetve a város teljes közigazgatási területe 
vonatkozásában  lehetőség  szerint  pályázati  támogatásokat  vesz  igénybe.  A 
pályázati források elérése esetén az ütemtervet felülvizsgálja.

Felelős: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője
Határidő: folyamatos

Folyó ügyek: 

13. 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása                
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
elmondja,  hogy  a  bizottság  korábban  döntött  arról,  hogy  minden  évben  más-más 
intézménynél végezzenek belső ellenőri vizsgálatot. Ennek megfelelően 2010. évben a 
Mátyás  király  Utcai  Óvoda  és  Bölcsőde  gazdálkodásának  ellenőrzésére  kerül  sor.  A 
Bizottság a belső ellenőrzési tervet elfogadásra javasolja. 

Bebes István polgármester javasolja a 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadását. 

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

126/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete  jóváhagyja az önkormányzat  
2010. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint: 

1. Körmend város Önkormányzata 2009. évi központi támogatás – költségvetési  
törvény  3.  és  8.  számú  mellékletében  meghatározott  normatív  és  kötött  
felhasználású támogatások elszámolása jogcímenként. 
Az ellenőrzés: átfogó ellenőrzés, és az alapbizonylatok teljes körére kiterjed,  
amelyet  a  költségvetési  törvény,  és  a  kapcsolódó  szakmai  jogszabályok 
meghatároznak. 
Határidő:  2010.  február  20.,  az  adatok  átadására  jogcímenként  a  
Polgármesteri Hivatal beszámoló űrlapjainak kitöltéséhez. A vizsgálati jelentés  
elkészítése 2010. február 28.
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2. A  Mátyás  Király  Utcai  Óvoda  és  Bölcsőde  2009.  évi  gazdálkodásának  
ellenőrzése szakmai, szabályozottság és pénzügyi szempontok alapján.  
Az ellenőrzés: átfogó ellenőrzés. 
Határidő: 2010. június 30. 

3. Az  önkormányzati  közbeszerzések  általános  ellenőrzése,  továbbá  egy 
közbeszerzési folyamat lebonyolítása szabályszerűségének ellenőrzése.
Az ellenőrzés: célellenőrzés. 
Határidő: 2010. november 30. 

4. A  belső  ellenőrzési  kézikönyv  átdolgozása  a  vonatkozó  jogszabályoknak 
megfelelően. 
Határidő: 2010. április 15.  

5. A  Pénzügyi  GAMESZ  gazdálkodása  szabályozottságának  vizsgálata  a 
szabályzatok, az alapító okiratok, munkaköri leírások, megállapodások alapján.  
Az ellenőrzés: célellenőrzés. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 

6. Az  önkormányzat  által  bonyolított  projektek  ellenőrzése,  a  pályázatok 
eljárásrendjének szabályozásában meghatározottak szerint. 
Az ellenőrzés: célellenőrzés. 
Határidő: folyamatos  

A belső ellenőrzési programot a belső ellenőr egyezteti a jegyzővel. 

14. Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása a „Közösségi közlekedési 
infrastrukturális beruházások” pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester  kiegészítésül  elmondja,  hogy a Nyugat-dunántúli  Operatív 
Program  keretében  a  közösségi  közlekedés  infrastrukturális  beruházások  pályázati 
kiírásra nyújtanák be a pályázatot. Az érintett  települések és a konzorciumi partnerekkel 
való  együttműködés  keretein  belül  kerülne  sor  az  állomásépület,  a  parkolók,  a 
kerékpárút,  valamint  az  aluljáró  megépítésére.  Az  önerőt  a  Gysev  Zrt.,  mint  a 
konzorcium vezetője biztosítja. 

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  „Közösségi  közlekedési  infrastrukturális 
beruházások”  pályázat  benyújtását  a  mellékelt  konzorciumi  együttműködési 
megállapodás jóváhagyásával. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza: 
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127/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  NYDOP-2009-3.2.1/B.  
„Közösségi  közlekedési  infrastrukturális  beruházások”  pályázati  kiírásra,  
„Intermodális  közlekedési  rendszer  fejlesztése  a  Szombathely-Szentgotthárd-
GYSEV  vonalon  címmel  pályázat  benyújtására  –  az  előterjesztéshez  csatolt  
tartalommal – a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési  
Megállapodás aláírására. 

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

15. A „Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások” pályázat benyújtásához 
önrész biztosítása  
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Körmend városa az 
előző  napirendi  pontban foglaltakon túlmenően is  szeretne  pályázatot  benyújtani.  Az 
elmúlt időszakban újabb tárgyalásokra került sor, aminek eredményeképp a Gysev Zrt. is 
mint tag venne részt a konzorciumban. A konzorciumi megállapodás kiegészülne a 8. 
ponttal az alábbiak szerint:    
„8.  A  Gysev  Zrt.  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatban  szereplő  bruttó  
20.321.108 Ft önerőt megfizeti.”  
A határozati javaslatot az alábbi szövegezéssel javasolja elfogadni: 
Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  NYDOP-2009-3.2.1/B. 
„Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások” pályázati  kiírásra „A közösségi 
közlekedés intermodális fejlesztése Körmenden, illetve összehangolt infrastrukturális és 
infokommunikációs  fejlesztések  a  releváns  kistérségekben  és  településeken  a 
szolgáltatási  színvonal  emelése  érdekében”  című  pályázathoz bruttó  20.321.108  Ft 
önerőt biztosít. A pályázat benyújtására a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.   

Kocsis  István  képviselő-testületi  tag  arra  szeretne  választ  kapni,  hogy  a  jelenlegi 
autóbusz pályaudvarnak mi lesz a sorsa. Kérdezi továbbá, hogy miért a Vasi Volán Zrt. a 
konzorcium vezetője, illetve a megépülő autóbusz pályaudvar kinek a tulajdonát fogja 
képezni. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy új autóbusz beálló és forduló kerül kiépítésre, 
a Volán telephelyén lévő különböző funkciók az állomás épületében kapnának helyet. A 
jelenlegi  területre  még  nincs  konkrét  elgondolás,  az  ott  lévő  malomépületet,  az 
autóbuszpályaudvar  területét  és  a  parkrészt  együtt  kell  kezelni.  A  Helyi  Építési 
Szabályzat felülvizsgálata is szükséges. 
A Vasi Volán Zrt.  azért  szerepel konzorciumvezetőként,  mivel egy pályázó csak egy 
pályázatot tud benyújtani ezen pályázat keretein belül. A másik esetben a konzorcium 
vezetője a Gysev Zrt., így másik együttműködő partnert kellett keresni. Pályázatonként 
600  millió  Ft  áll  rendelkezésre,  a  két  projekt  nagysága  azonban  ezt  az  összeget 
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meghaladja. Az együttműködést ennek figyelembevételével alakították ki. A beruházás a 
Gysev Zrt. területén folyik, a tulajdoni kérdéseket ennek megfelelően kell kezelni. 

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

Bebes  István  polgármester javasolja  az  általa  megfogalmazott  szöveggel  a  határozat 
elfogadását. 

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

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

128/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  NYDOP-2009-3.2.1/B.  
„Közösségi  közlekedési  infrastrukturális  beruházások”  pályázati  kiírásra  „A 
közösségi  közlekedés  intermodális  fejlesztése  Körmenden,  illetve  összehangolt 
infrastrukturális  és  infokommunikációs  fejlesztések  a  releváns  kistérségekben  és  
településeken a szolgáltatási színvonal emelése érdekében” című 

- pályázathoz bruttó 20.321.108 Ft önerőt biztosít.
- a  pályázat  benyújtására  a  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodást  

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.   

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

16. A  kórház  ingatlanban  elvégzendő  felújításokkal  kapcsolatos  megállapodás 
módosítása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  kiegészítésül  elmondja,  hogy  a  fejlesztés  elvégzésének 
időpontja  2010.  év,  a  fejlesztések  elvégzése  során  keletkezett  műszaki  és  pénzügyi 
dokumentáció másolat átadásának határideje pedig 2010. december 31. lenne. 

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

Dr.  Szabó  Barna,  az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  elnöke szintén  bizottsági 
véleményt  ismertet,  miszerint  bizottságuk  egyhangúlag  támogatja  a  megállapodás 
módosítását. 

Dr.  Németh  Attila  igazgató  elmondja,  hogy  prioritási  sorrendre  volt  szükség  a 
felújításokat  illetően.  A sorrend felállításánál  felelős  döntést  hoztak.  A még fel  nem 
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használt  10,6  millió  Ft  természetesen  rendelkezésre  áll  a  további  fejlesztések 
elvégzéséhez. 

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  kórház  ingatlanban  elvégzendő  felújításokkal 
kapcsolatos megállapodás módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

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

 
129/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2/2009.  (I.28.)  számú 
határozatában  a  körmendi  1781/3  hrsz-ú  ingatlanban  elvégzendő  felújítási  
munkákhoz  nyújtott  15.000.000  Ft  támogatás  felhasználása  vonatkozásában 
hozzájárul ahhoz, hogy
I. 

a.) a 2/2009. (I.28.) számú határozatban és ennek alapján a 2009. február 12-én  
kötött  megállapodás  4.)  pontjában  rögzített  elvégzendő  feladatok  a 
fizikoterápia-reumatológia  felújítással,  valamint  mosodai  berendezések 
cseréjével kiegészül,

b.) a fejlesztés elvégzésének időpontja 2010. év, 
c.) a  fejlesztések  elvégzése  során keletkezett  valamennyi  műszaki  és  pénzügyi  

dokumentáció másolata átadásának végső határideje 2010. december 31. 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dr. Batthyány-Strattmann  
László Kórház Egészségügyi Kft-vel, valamint a MediSyst Egészségügyi Befektetési  
Kft-vel kötendő külön megállapodás módosítás megkötésére. 

Felelős: Bebes István polgármester
              Megállapodás előkészítéséért: jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
Határidő: 2009. november 30. 

17. Pályázat benyújtása támogató szolgálat tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester  kiegészítésül elmondja,  a pályázat  önrészt nem igényel.  A 
pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére kerülne sor. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
támogatja a pályázat benyújtását.  

Bebes István polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

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

A  képviselő-testület  a  javaslatot egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja,  és  a 
következő határozatot hozza:    
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130/2009. (X.29.) számú határozat:

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  –  
SZOC.BF-09-F.  azonosító  számú  „Támogató  szolgálat  tárgyi  és  személyi  
feltételeinek fejlesztésére kiírt programra. 

Felelős: Bebes István polgármester 
Határidő: 2009. október 1. 

18. Tájékoztató  a  „Boldog  Batthyány-Strattmann  László”  ösztöndíj-pályázat 
elbírálásáról               
Előterjesztő:  Bebes István polgármester,  Dr.  Szabó  Barna,  az  Egészségügyi  és 
Népjóléti  Bizottság  elnöke,  Egyed Gyula,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság 
elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Mecsériné  Doktor  Rozália  képviselő-testületi  tag  javasolja,  hogy  a  közeljövőben 
vizsgálják felül az ösztöndíj rendeletet, biztosítsanak átjárhatóságot a szociális indokok 
és a tanulmányi eredmény alapján odaítélhető támogatások között. Előfordulhat ugyanis, 
hogy  valaki  tanulmányi  eredménye  alapján  kéri  az  elbírálását,  ugyanakkor  szociális 
indokok  alapján  is  támogatható  lenne.  Jelenleg  szociális  alapon  3,  míg  tanulmányi 
eredmény alapján 1 pályázó részesíthető támogatásban.  Ezt az arányt  javasolja 2-2-re 
módosítani.

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, hogy több 
mint  hat  éve  alapították  a  Batthyány  ösztöndíjat,  azzal  a  céllal,  hogy  a  szociálisan 
rászorulókat támogassák.  A későbbiekben módosították a rendeletet  oly módon, hogy 
egy  fő  kiemelkedő  tanulmányi  eredménye  alapján  is  részesülhet  ösztöndíjban.  A 
szociális jelleget nem javasolja módosítani. A hat év alatt ez volt az első félév, amikor 
nem tudtak kiosztani  három ösztöndíjat  szociális  rászorultság alapján.  Amennyiben a 
pályázók  megjelölték  volna,  hogy  szociális  okokra  hivatkozva  is  kérik  pályázatuk 
elbírálását, erre lehetőség lett volna. 

Gombásné Nardai Ibolya,  jegyzői feladatokkal megbízott  aljegyző megerősíti,  hogy a 
jelenlegi  rendelet  is  lehetőséget  ad  erre,  ebben  az  esetben  csatolni  kell  a  közös 
háztartásban élők jövedelemigazolását. Az arányokat megfelelőnek tartja, a jövőben azt 
kellene  megvizsgálnia  a  képviselő-testületnek,  hogy  az  ösztöndíj  mértékén  kíván-e 
változtatni.    

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a taníttatás költségei jelentősen növekedtek, 
ezért megfontolásra javasolja ezen felvetést. 

Köbli  József  képviselő-testületi  tag javasolja,  hogy  a  mostani  eljárásban  résztvevők 
számára  – amennyiben  megfelelnek  a  feltételeknek  – biztosítsák  a  szociális  indokok 
alapján történő elbírálás lehetőségét. 

Gombásné Nardai Ibolya,  jegyzői feladatokkal megbízott  aljegyző elmondja,  hogy az 
illetékes  bizottságok  a  jelenleg  hatályos  rendelet  alapján  meghozták  döntésüket,  a 
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pályázati  eljárás lezárult.  A rendeletet  módosíthatja  a képviselő-testület,  de az erre  a 
pályázati eljárásra már kihatással nem lehet. 
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.)

Kocsis  István,  Németh  Tamás,  Köbli  József,  Kárnics  Ferenc,  Geosics  László,  Tóth 
Gábor képviselő-testületi tagok, valamint  Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai 
Bizottság elnöke és Szabó Ferenc alpolgármester az interpellációkra kapott válaszokat 
elfogadják. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  a  Kossuth  Lajos  utcában  az  útburkolat 
helyreállításával kapcsolatban kapott választ nem fogadja el, mivel továbbra is rossz a 
burkolat állapota.  A Rendőrség egy alkalommal bírságolt, de a helyzet azóta változatlan. 

Bebes  István  polgármester úgy véli,  hogy a  sávos  helyreállítást  nem hoz  megfelelő 
megoldást.  A következő évben a tervezettek szerint  a Kossuth Lajos utca teljes körű 
felújítására kerül sor, ez jelentheti a végleges megoldást.   

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag jelzi, hogy a Mátyás közben a fák nyesése nem 
történt meg, az ágak továbbra is elérik a kábeltelevízió vezetékeit. 

Horváth  Péter,  Körmend  város  Gondnokságának vezetője  a  fák  csonkolása  helyett  a 
kábeltelevízió oszlopainak áthelyezését javasolja.  

- Interpellációk 

Kocsis István képviselő-testületi tag:
- a Kastély projekt elbírálását érintő eljárással kapcsolatban kér felvilágosítást a 

polgármestertől, 
- az  útfelújításokkal  egyidejűleg  javasolja  felülvizsgálni  az  utcák 

egyirányúsításának lehetőségét,  
- a kézilabda utánpótlás csapat rossz műszaki állapotban lévő autóbusza helyett új 

jármű beszerzéséhez kér támogatást.  

Bebes  István  polgármester elmondja,  hogy a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanácsban Vas megyét a megyei elnök képviseli, aki egyben a Megyei Területfejlesztési 
Tanács  elnöke  is.  Őt  távolléte  esetén  az  alelnök  helyettesíti.  Az  alelnöki  tisztséget 
személy  szerint  látja  el.  Amennyiben  az  elnök  akadályoztatva  van,  az  alelnök 
helyettesíti.  Ez egy állandó helyettesítést  jelent, vagyis alapesetben nem vehet részt a 
szavazásban.  Amennyiben az elnöktől  megbízást  kap,  akkor  szavazhat.  A Regionális 
Fejlesztési  Tanács  eljárásával  nem  ért  egyet,  ezért  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Államigazgatási  Hivatalhoz fog fordulni.  Véleménye szerint  mint  állandó helyettes is 
szavazhatott volna.  
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Az útfelújítások során nem tartaná célszerűnek dönteni az egyirányúsításokról,  arra a 
tervezésnél  kell  figyelemmel  lenni.  Kéri,  hogy erről  előzetesen  döntést  ne hozzanak, 
mert a felújítás során amúgy is jelentős az akadályoztatás. 
A kézilabda utánpótlás csapat autóbuszával kapcsolatban megjegyzi, hogy az Egyesület 
részéről ilyen irányú kérés nem érkezett az Önkormányzathoz. Kéri, juttassanak el írásos 
anyagot  az  Önkormányzathoz,  abban jelezzék,  hogy mekkora  összegű önerőt  tudnak 
felmutatni, majd megvizsgálják, hogy a képviselő-testület tud-e támogatást biztosítani. 

Köbli József képviselő-testületi tag: 
- a Rába parton a partszakasz megerősítése kapcsán aktívabb cselekvést vár, 
- a  Rába-parti  Fórum  Egyesület  nevében  egyeztetést  kezdeményez  a  Rába 

fejlesztésével kapcsolatosan értékvédelmi kérdésekről,  
- köszönetét  fejezi  ki  mindazért  az  összefogásért,  amivel  megvalósulhatott  a 

lélekharang visszaállítása a központi temetőben, 
- a  költségvetés  tervezésekor  kéri  megvizsgálni,  hogy  a  városi  temetőben  a 

vizesblokk felújítására elkülöníthető-e pénzösszeg. 

Bebes  István  polgármester kéri,  hogy az  Egyesület  írásban  fogalmazza  meg  pontos 
kérését az értékvédelemmel kapcsolatban. 
A központi  temető  vizesblokk felújításával  kapcsolatban  meg  kell  vizsgálni,  hogy a 
közszolgáltatási  szerződés erre vonatkozóan tartalmaz-e elemeket,  a felújítás kinek a 
kötelezettsége.  
A  lélekharang  kapcsán  szerencsésebbnek  tartotta  volna,  ha  a  történelmi  egyházak 
kezdeményezik a harang visszaállítását.  

Czvitkovics Gyula alpolgármester jelzi, hogy a Vízügyi Igazgatóság november közepéig 
befejezi az érintett Rába partszakasz rendbetételét.   

Szabadi István képviselő-testületi tag:
- a  sportcsarnok  bejáratánál  idegen  nyelvű  felirat  olvasható,  kérdezi,  hogy  ki 

adott engedélyt a városi tulajdonú középületen ilyen felirat elhelyezésére. 

Kárnics Ferenc képviselő-testületi tag:
- köszönetet  mond  mindazoknak,  akik  részt  vettek  az  alsóberki  temetőben  a 

járdaépítési és parkosítási munkálatokban,  
- kérdezi továbbá, hogy milyen tervei vannak az önkormányzatnak a Rákóczi u. 

150. szám alatti ingatlannal, 
- kéri megvizsgálni azt, hogy az Orgona utcában a telefon erősítő toronynak van-

e egészségkárosító hatása, 
- az alsóberki városrészen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének fontosságát 

jelzi.  Amennyiben  a  benyújtott  pályázat  nem  nyerne  támogatást,  javasolja 
megvizsgálni,  hogy a  lakossági  befizetésekből,  illetve  a  Vasivíz  Zrt.  által  a 
városnak  megfizetett  csatornahasználati  díjból  megvalósítható-e  a  hálózat 
kiépítése. 

- jelzi,  hogy a  Béke  utca  –  Katona  J.  utca  kereszteződésében  a  közvilágítási 
lámpatest nem világít, kéri annak javítását.   

Bebes  István  polgármester elmondja,  hogy  a  Rákóczi  u.  150.  szám  alatti  ingatlan 
megszüntetését tervezi az Önkormányzat. Kész tervekkel rendelkeznek az Ady Endre 
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utcában  további  szociális  bérlakások  építésére,  állami  támogatás  azonban  egyenlőre 
nem  igényelhető.  Jelenleg  is  dolgoznak  a  Holcim  pályázatán,  ami  remélhetőleg 
eredményes lesz. 
Az Alsóberki  városrészen  a  szennyvízcsatorna  megépítésére  folynak  a  tervezések,  a 
pályázatot  a  második  körre  remélhetőleg  be  tudják  nyújtani,  így  jövő  év  végén 
megvalósulhat a beruházás.

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag:
- jelzi, hogy az Ady Endre utca 2-4. számú ingatlan környékén a szeméttárolókba 

nem  odavaló  hulladékot  helyeznek  el  (autóalkatrészeket,  gumikat),  ezért  a 
tárolók hamar megtelnek. Javasolja felhívni az ott lakók figyelmét arra, hogy a 
hulladékgyűjtőkben milyen hulladék helyezhető el. 

Bebes  István  polgármester hozzáteszi,  hogy  a  Városgondnokság  és  a  Hivatal 
folyamatosan ügyel  arra,  hogy ne legyen szétszórt  hulladék a  környéken.  A további 
tárolók kihelyezésének lehetőségét is meg kell vizsgálni.  

Geosics  László  képviselő-testületi  tag  a  Városgondnokságot  kéri,  hogy  a  fák 
lombhullatása idején gyakrabban takarítsák el a faleveleket.

Tóth Gábor képviselő-testületi tag:
- a  Molnár  Lajos  utcai  lakók  arra  hívják  fel  a  figyelmet,  hogy  az  egykori 

Cipőgyár  melletti  gesztenyefák  balesetveszélyesek,  elöregedtek,  kéri 
megvizsgálni, hogy kivágásukra van-e lehetőség. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke jelzi, hogy a Mátyás király utca 52. szám 
előtt a közvilágítási lámpatest nem világít. 

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: 
- a Magyarnádaljai utcában és az Akác utcában a nyári hónapokban megkezdett 

vízelvezető árkok tisztításának folytatását kéri. 

Németh Tamás képviselő-testületi tag:
- kéri,  hogy a  jövőben a hulladéktárolók  tisztítását  folyamatosan  végezze el  a 

közszolgáltató,   
- a Rákóczi utca - Deák Ferenc utca kereszteződésében a megkopott gyalogátkelő 

útburkolati jelének felfestését kéri,  
- a  Kauz  réten  a  Rákóczi  utcáról  az  áruházakhoz  vezető  lépcsősor  egyikéhez 

rámpa kiépítését kéri, 
- a  városban  a  30  km/h  sebességkorlátozó  tábla  betartatását,  gyakori  rendőri 

ellenőrzést kér. 
      

Czvitkovics Gyula alpolgármester jelzi, hogy az Erkel Ferenc utcában, a Petőfi Sándor 
utcában, a Pacsirta utcában, az Őrség utcában, a Somogyi Béla utcában szeles időben 
akadozik  az  áramellátás.  A  megfelelő  állapotot  egy  kapcsolással  vissza  lehet  ugyan 
állítani, de kéri megvizsgálni, van-e olyan műszaki megoldás, ami nem teszi szükségessé 
a visszakapcsolást, hanem folyamatosan biztosítja az áramellátást.   
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További hozzászólás nem hangzik el. 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 17 órakor bezárja.

K.m.f.

Bebes István
polgármester

Gombásné Nardai Ibolya    
jegyzői feladatokkal megbízott 

aljegyző
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