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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009. november  26.-i, 
14.00 órakor kezdődő nyílt üléséről

Jelen vannak: Bebes István, 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: Bán Miklós, 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 16 taggal van jelen, az ülés határozatképes, azt 14.00 órakor megnyitja.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy - az SZMSZ-nek megfelelően – napirend előtti felszólalást 
adtak be  Köbli József és Szabadi István képviselő-testületi tagok. Ismerteti,  hogy napirend 
előtti felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat, a felszólaláshoz kapcsolódóan a jelentkezésnek 
megfelelően legfeljebb egy képviselő ellene, és egy képviselő mellette kaphat 2 percre szót

Szabadi István írásban benyújtott napirend előtti felszólalása a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a napirend előtti felszólalás 
ellen  elmondja,  hogy  a  november  12-i  előterjesztés  sem jogilag,  sem etikailag  nem volt 
kifogásolható,  és  véleménye  szerint  nem  politikai  döntés  született.  Minden  képviselő 
felelősséggel tartozik Körmend polgárai és Körmend város vagyona iránt. Az átadás-átvétellel 
kapcsolatban  a  részletek  későbbi  megismerésére  lesz  lehetősége  a  képviselőknek,  de  az 
előterjesztés és a határozat elfogadása egy felelős döntéshozatal volt. Kiemeli, hogy a 2004-es 
és  a  november  12-i  döntésekkel  Körmend  város  Önkormányzata  csak  alkalmazkodik  a 
jelenleg Magyarországon érvényben levő egészségügyi finanszírozáshoz és legfőbb szempont 
a körmendi  kórház fennmaradása volt.  Ismét  elmondja,  hogy a részleteket  a későbbiekben 
mindenki meg tudja majd ismerni és a döntések meghozatalára majd akkor fog sor kerülni.

Köbli  József  képviselő-testületi  tag  a  napirendelőtti  felszólalás  mellett  elmondja,  hogy 
véleményük szerint politikai vélelmezésen alapult a beadvány, és továbbra is fenntartják azt a 
véleményét, hogy jogilag nem tartalmazza azokat a legalapvetőbb megfogalmazásokat sem, 
amelyek alapján egy határozott igen vagy nem választ meg lehetne hozni. Megkeresésük a 
kórház jövőjétől független, az a testület jogi ügymenetét szeretné segíteni. Nem szeretnének 
félreérthetők  lenni  ebben  a  témában,  de  továbbra  is  úgy  gondolják,  hogy  a  kórházzal 
kapcsolatos november 12-i döntés nem megfelelően volt előkészítve..
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Bebes István polgármester hozzáfűzi, hogy a jövő mindig a meghozott  döntésektől,  illetve 
azok előkészítésétől függ, melyekre időben kell reagálni egy stratégiai intézmény keretében. 
Felelős döntésnek látja a határozat meghozatalát, mellyel elkezdhetővé váltak a tárgyalások 
egy megfelelő szakmai anyag alátámasztása mellett. A testület feladata most a szerződések 
felbontásának előkészítése a jelenlegi egészségügyi  és költségvetési  helyzetben,  melyben a 
következő  éves  költségvetés  bizonytalanságait  próbálják  meg  orvosolni,  normális  és 
elfogadható alapra tenni.  Véleménye szerint  arról  kellett  szavazni,  hogy a továbbiakban is 
lehetőleg  körmendi  kézben  működjön  ez  az  intézmény.  Az  eddigi  szerződések  is  azt 
támasztották alá, hogy legyen a város képviselő testületének egy olyan lehetősége, hogy ilyen 
lépéseket meg tudjon tenni korrekt elszámolás mellett. Ehhez hozzátartozik a pontos adatok 
ismerete,  melyekről  a  tárgyalásokat  le  is  folytatják  és  azokat  egy  képviselőtestületi  ülés 
keretében majd meg is tárgyalják. Nem tartja jó dolognak a kórház, mint stratégiai intézmény 
körüli politikai vitát. Az Önkormányzat megpróbált felelős döntést hozni, amikor a Batthyány 
Strattmann Kórházat megyei működtetésbe adta, illetve visszavette az adott törvények között. 
A  későbbiekben  a  költségvetési  törvény  is  új  megoldások  keresésére  késztette  az 
Önkormányzatot.  Jelenleg  a  költségvetési  és  egészségügyi  törvény  is  az  eredeti  állapot 
visszaállítására  ösztönzi  a  testületet  Körmend  város  érdekeinek  maximális 
figyelembevételével. Véleménye szerint a mostani egy fontos, stratégiai döntés, de az igazán 
jelentős döntés az elkövetkezendő képviselőtestületi üléseken lesz, amikor a tényleges adatok 
a képviselők elé kerülnek és a testület ezeket a döntési folyamatokat leírva, számokkal együtt 
megismerheti. 

A napirend előtti felszólalást lezárja.

Bebes  István  polgármester  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  javasolja,  hogy  a  második 
napirendi pontban meglévő Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  rendelet  módosítása  után  harmadik  napirendként 
tárgyalja  meg  az  Önkormányzat  beszámolóját  a  2009.  III.  negyedéves  gazdálkodásáról, 
valamint a 2010. évi költségvetési koncepciót a további sorrend változatlanul hagyása mellett. 
Ezen módosítással javasolja a napirend elfogadását.

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

NAPIREND:

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

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi 
költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2010. évi 
költségvetési koncepció megtárgyalása         
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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4. A szilárdhulladék  összegyűjtéséről  és  elszállításáról  szóló  11/2001.  (VII.1.)  rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. A  helyi  menetrendszerinti  autóbusz-közlekedés  viteldíjairól  szóló  22/2000.  (XII.1.) 
rendelet módosítása  
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) rendelet módosítása   
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.1.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) rendelet módosítása  
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Beszámoló  a  polgármesterre  és  az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottságra  átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő:  Bebes István polgármester,  Dr.  Szabó  Barna,  az  Egészségügyi  és 
Népjóléti Bizottság elnöke

10. Beszámoló a polgármesternek a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulási 
Tanácsban végzett 2009. II. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Beszámoló  a  polgármesternek  a  Vas  Megyei  Területfejlesztési  Tanácsban  végzett 
munkájáról 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Beszámoló az egyes önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásáról     
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek: 

13. A Vasivíz Zrt. közgyűlési anyagának megtárgyalása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Fedezet biztosítása a Körmendi Evangélikus Egyházközség támogatási kérelméhez  
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. A  Körmend-Bérlakás  Ingatlanfejlesztési  és  Beruházási  Kft.  és  Körmend  város 
Önkormányzata  között  létrejött  együttműködési  megállapodás  tapasztalatairól 
beszámoló Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. A közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata 
Előterjesztő: Bebes István polgármester, Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke
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17. Intézményi alapító okiratok felülvizsgálata  
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. „Zarándoklás  és  búcsújárás  Közép-Európában  –  Zarándokutak  közép-európai 
hálózatának kiépítése – az osztrák-magyar határtérségben” című projekt támogatása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. Körmend  város  Tűzoltósága  állományára  vonatkozó  2010.  évi  teljesítményértékelés 
alapját képező kiemelt célok meghatározása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

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

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:     

1. Régióhő Kft. Felügyelőbizottsága tagjának megválasztása  
Előterjesztő: Bebes István polgármester

NAPIREND:

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

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet,  hogy 2009. október 30-án 
történt meg a GYSEV Zrt-vel a P+R pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodás 
aláírása.
November  4-én  egyeztetést  folytatott  TÁMOP  Pályázat  nyilvánosság  biztosításával 
kapcsolatban.
November 5-én a KRISTILLA Kft. képviselőivel tartott megbeszélésen a Vasivíz Zrt-nek 
fizetendő  közműfejlesztési  hozzájárulás  lehetséges  csökkentése  tekintetében.
November 10-én 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács ülésén vett részt, ahol tájékoztatást 
kapott a 8-as főúttal kapcsolatos kérdéseire. Előzetes jelzések alapján a körmendi elkerülő 
úttal  kapcsolatban építési  engedély 2010. III.  negyedév végén, kiviteli  terv,  területi  és 
régészeti munkák kb. 2011. közepére, a kivitelezés pedig 2012. körül várható. Az M-8-as 
főúthoz kapcsolódva környezetvédelmi engedély 2010. végi határideje későbbre csúszhat, 
mivel  útvonal  módosításban  tárgyalások  folynak  az  érintett  településekkel,  így  az 
engedélyezési eljárás elhúzódhat 2011. végéig. Az építési engedély és kivitelezés pedig 
előreláthatólag 2012-ben kezdődhet el. A problémát az jelenti, hogy jelenleg az M 8 és a 
8-as elkerülő egyetlen Európai Uniós projektben szerepel, így elképzelhető, hogy csak egy 
ütemben történhet a megépítés.
November 11-én lakossági fórumon vett részt.
November 12-én volt a Pénzügyi és Egészségügyi bizottság együttes ülésén, majd utána a 
rendkívüli  testületi  ülésen.  Utána  részt  vett  Körmend  várostérképpel  kapcsolatos 

5



sajtótájékoztatón,  melynek  kiadását  az  Önkormányzat  is  szorgalmazta.  Délután  pedig 
előzetes megbeszélést folytatott egy irodalomtörténeti konferencia szervezőivel.
November 13-án a Régióhő Kft. ügyvezetőjével előkészítő tárgyalást folytatott a 
gázmotort biztosító céggel kapcsolatban.
November  17-én  a  Vasivíz  Zrt.  képviselőivel  fejlesztési  együttműködési 
megállapodásokról  beszéltek,  majd  délután  egyeztetést  tartottak  a  Közútkezelő  Kht. 
szakembereivel a belvárosi közlekedési koncepcióról és a Hegyalja úti fapótlásokról.
November 18-án Projektcsoport ülésen vett részt, ahol áttekintették a nagyobb körmendi 
projekteket és beruházásokat, valamint délután közmeghallgatáson vett részt a Fő térrel 
kapcsolatban.
November 19-én polgármesteri fogadóórát tartott a Hivatalban.
November 20-án a Megyei Közgyűlés elnökével tartott közös sajtótájékoztatót a kiemelt 
projekttel kapcsolatban.
November 24-én megbeszélést folytatott az ÁNTSZ képviseletében Dr. Paller Judit és Dr. 
Szűcs László főorvos úrral a lehetséges elhelyezés ügyében. Délután Kistérségi Tanács 
ülésén, később pedig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság együttes ülésén vett részt.
November 25-én a Regionális Fejlesztési Tanács ülésén Jánossomorján, majd a körmendi 
csata emléktáblájának avatásán vett részt.

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

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

2. Körmend  város  Önkormányzata,  valamint  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester ismerteti a határozati javaslatot, mely 4 főbb pontban határozza 
meg  a  rendelettel  kapcsolatos  módosításokat.  A  központi  költségvetésből  kapott 
pénzeszközökhöz  kapcsolódód  módosítások,  az  intézmények  saját  hatáskörben  kért 
előirányzat  módosításai,  harmadik  pontban  a  gazdálkodási  tartalék  terhére  tett 
módosítások  és  utolsóként  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  határozata  alapján 
kezdeményezi a beterjesztett rendeletmódosítást megtárgyalásra.

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

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat  2009. évi költségvetésének módosítást  a rendelettervezetben 
foglaltak szerint.

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  16  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő rendeletet alkotja:
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23/2009.(XI.27.) számú rendelet
Körmend  város  Önkormányzata,  valamint  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.12.) rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. Beszámoló az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2010. 
évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester.
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy minden év ezen időszakában kerül a testület 
elé  a  gazdálkodásról  szóló  beszámoló  és  a  következő  évi  koncepció,  melyeket  a 
bizottságok  is  véleményeznek.  Tájékoztat,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  folyamatos 
figyelmének köszönhetően a 2009. III.  negyedévi  és éves gazdálkodással kapcsolatban 
megfelelőnek  bizonyult,  hiszen  az  intézményekkel  és  a  döntésekkel  kapcsolatos 
előterjesztések megalapozottak, teljesülésük is jónak mondható. A bevételek tekintetében 
vannak  elmaradások  pl.  Városgondnokság  és  a  térítési  díjak  esetében.  A  kiadásokat 
tekintve is elmondható, hogy azok megfelelő szinten teljesülnek és bízik abban, hogy ez a 
későbbiekben is így marad. Megemlíti, hogy a felhalmozások esetében a bevételek nem 
mindig  teljesülnek,  de  a  kiadások  is  elmaradnak  a  tervezettektől.  Ezek  együttes 
kezelésével megvalósítható a költségvetés felhalmozási részében vállalt és meghatározott 
cél. 
Kiemeli, hogy a 2010-es koncepció  megtervezése egyetlen önkormányzat életében  sem 
lesz  könnyű  feladat.  Átlagosan  10  %-kal  fog  csökkeni  egyes  feladatoknál  a  normatív 
támogatás  összege,  valamint  fontos  figyelemmel  kísérni  a  bevételek  teljesülését  az 
iparűzési  és  egyéb  adók  tekintetében.  A  költségvetés  bevételeinek  tervezésekor 
felhasználnak  olyan  megoldásokat,  amelyek  a  Többcélú  Kistérségi  Társulásokban 
rejlenek. A hiány mértéke 52 millió Ft-tal lett a koncepcióban megállapítva, de céljuk a 
költségvetési  rendelet  megalkotásáig egy nullszaldós költségvetés  létrehozása,  melyben 
igyekszenek a finanszírozási műveletek terén 40 millió Ft-tal csökkenteni a likvid hitel 
nagyságát, ami komoly terhet jelent az Önkormányzat számára. Reméli, hogy a meghozott 
módosítások  bevételbővülést  hozhat  az  Önkormányzatnak,  mely  lehetővé  teszi  egy 
nullszaldós  költségvetés  elfogadását.  A  felhalmozás  tekintetében  figyelmeztet  a 
megvalósítandó feladatok mértéktartó  megfogalmazására,  melyekben találunk áthúzódó 
beruházásokat is.
A felhalmozási  kamatbevétel  2010. évi koncepcióban szereplő összegét  a 2009. június 
hónapban  történt  portfolió  módosítás  alapozza  meg.  Ez  mindenképpen  megjelenik  a 
felhalmozás  részében  és  bizonyos  mértékig  -  az  önkormányzat  által  meghatározottnak 
megfelelően  -  a  különböző felhalmozási  feladatokra  a  portfolióból  is  szeretnénk majd 
2010. évben felhasználni kizárólag az Önkormányzat által meghatározott saját feladatok 
keretében.  Megköszöni  a  Pénzügyi  Iroda  dolgozóinak,  hogy  nehezített  körülmények 
között  is  megtett  mindent  azért,  hogy egy megfelelő  költségvetési  koncepció  álljon  a 
testület rendelkezésére. 

Kocsis István képviselő-testületi  tag kérdezi, hogy a Városgondnoksággal kapcsolatban 
milyen konkrét bevételcsökkenés fog elkövetkezni a szolgáltatások területén, valamint az 
iparűzési adóval kapcsolatban miből adódnak azok az adminisztrációs költségek, amelyek 
a bevételt fogják csökkenteni. 
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A jövő évi beruházások terén érdeklődik,  hogy a tavalyi  évben elindított  -  véleménye 
szerint  hasznos  -  Korona  tömb  belső  pályázat  jelenleg  milyen  stádiumban  van. 
Továbbiakban kérdezi, hogy a kerékpárút Mátyás K. u. – Nefelejcs u. közötti szakaszánál 
önerőként megjelölt 61.668 ezer Ft, nem a teljes bekerülési összegre vonatkozik-e? Végül 
kérdezi, hogy az alsóberki öltöző felújítása megvalósult-e, mivel a költségvetésben 950 
ezer Ft-tal szerepel.

Bebes István polgármester válaszában elmondja, hogy az iparűzési adó eddig közvetlenül 
az  önkormányzatok  kasszájába  folyt  be  és  szinte  már  a  határidő  másnapján  komoly 
iparűzési  adóbevételként  jelentkezett  és  nem  kellett  más  pénzeszközhöz  nyúlniuk. 
Innentől kezdve viszont az APEH fogja beszedni ezt az adót, melyért az APEH bizonyos 
ügyviteli költséget fog felszámolni. Ebben az esetben számolnunk kell azzal is, hogy az 
iparűzési  adó  csak  a  befizetési  határidő  után  1-2  hónappal  érkezik  meg  az 
önkormányzatokhoz. 
A Korona tömb belsővel kapcsolatban tájékoztat, hogy harmadik alkalommal lett kiírva 
pályázat és céljuk, hogy az kapja a feladatot, aki azt el is végzi. Folyamatosan keresik rá a 
megoldást a nehezebb gazdasági körülmények között is.
Folytatásként elmondja, hogy az alsóberki öltöző felújítása – az előterjesztésben szereplő 
összeggel megvalósult, a kerékpárút beállított költsége pedig teljes költségnek számít.

Némethné  Simon  Mária  Pénzügyi  Iroda  vezető  válaszában  elmondja,  hogy  a 
Városgondnokság  bevételcsökkenésének  egyik  oka  a  kifelé  menő  szolgáltatások  (pl.: 
kaszálás)  igénybevételének  elmaradása,  valamint  a  piaci  helypénzek  eddigi  100  %-os 
beérkezésének csökkenése. A kerékpárúttal kapcsolatban kiemeli,  hogy a koncepcióban 
szereplő összeg a teljes bekerülési összegnek felel meg, melynek 30 millió Ft a támogatási 
része, mely szerepel is a bevételek között.

Czitkovics  Gyula  alpolgármester  megjegyzi,  hogy  a  Korona  tömb  belső  hasznosítása 
akkor lenne igazán megfelelő, ha az elkerülő út megépítése után, a már megemelkedett 
értékű ingatlanok esetében hozna döntést az Önkormányzat.

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést 
két  részre  bontotta.  Először  szavaztak  a  2009.  III.  negyedévi  és  a  várható  éves 
gazdálkodásról, mely az előző testületi ülésen elfogadott GAMESZ beszámolón alapszik. 
Kiemeli,  hogy a III. negyedéves gazdálkodásnál a bevétel és kiadás egyensúlyban van, 
mely reménye szerint az évet működési hiány nélkül tudja zárni az önkormányzat, így a 
határozati javaslat 1. pontját a Bizottság elfogadta. 
A 2010-es koncepcióval kapcsolatban ismertette a Pénzügyi Bizottság véleményét:

1. A  benyújtott  költségvetési  koncepciót  -  a  részletes  tervezéssel  kapcsolatos 
döntések meghozatalát illetően - megfelelően részletesnek tartja.

2. A  koncepcióban  felvázolt  feladatellátással  egyetért,  amelyet  a  jelenlegi 
intézményszerkezettel el tud látni az önkormányzat. Az általános iskolai feladaton 
az osztályok számában csökkenés van a fogyó gyermeklétszám miatt.

3. A működési költségvetés esetében mindenképpen arra kell törekedni, hogy a 2010. 
évi költségvetés, működési hiány nélkül kerüljön jóváhagyásra az előző éveknek 
megfelelően. A hiány nélküli költségvetés érdekében a bevételi források bővítését 
meg kell találni, amelynek érdekében az egyes díjak emelése is fontos szempont, 
továbbá az iparűzési adó várható növekedése, amit a város területén folyó 
fejlesztések alapoznak meg.
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A kiadások: a személyi juttatások a feladatellátással szinkronban kerüljenek 
megtervezésre, valamint a jogszabályból adódó egyéb személyi jellegű 
kötelezettségek. A dologi kiadások ilyen módon történő tervezésével egyetért, 
mert ez gyakorlatilag nullbázisú. A közüzemi díjak esetében az emeléseket 
figyelembe kell venni. Az egyéb dologi kiadások a 2009. évi szinthez viszonyítva 
csökkentett összegben kerüljenek tervezésre. A támogatások összege szintén a 
2009 évi szinten maradjon. A gazdálkodási tartalék a koncepcióban szereplő 
összeggel kerüljön tervezésre, tekintettel a még nem ismert kiadásokra. A likvid 
hiány törlesztését – 40 millió Ft – a bizottság fontos szempontnak tartja.

4. A felhalmozási kiadások és bevételek egyezőségét meg kell teremteni, amelynek 
érdekében mind a bevételeket, mind a kiadásokat részletesen át kell tekinteni. Az 
áthúzódó  fejlesztéseket  természetesen  folytatni  kell  és  különösen  olyan 
fejlesztéseket  kell  előtérbe  helyezni,  amelyekhez  az  önkormányzat  pályázati 
forrást, támogatást tud szerezni.

5. A  bizottság  a  határozati  javaslat  2.  pontjában  leírtakkal  egyetért  és  azt 
támogathatónak tartja..

Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke elmondja,  hogy  a 
Városfejlesztési  Bizottság  2009.  november  24-én  tartott  ülésén  támogatta  a  2009. 
november 26-i Képviselő-testületi ülés elé terjesztendő Körmend Város Önkormányzata 
2010.  évi  költségvetési  koncepciójában,  valamint  a  határozati  javaslatban  foglaltak 
elfogadását.  A bizottság indokoltnak tartja, hogy a 2010. évi költségvetés hiány nélkül 
kerüljön megtervezésre, ennek érdekében kell a szükséges intézkedéseket megtenni.

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke  tájékoztatásul elmondja, 
hogy az intézményeket érintő, 2-3 éve megtett tevékenység - takarékossági intézkedések -, 
nem  voltak  hiábavalók  és  ezáltal  működőképes  a  körmendi  intézményszerkezet.  A 
továbbiakban javasolják konkrétan megnézni az egyes tantárgyfelosztásokat, a szükséges 
személyi háttért, a differenciált oktatást, valamint a pedagógiai munka megsegítésére és 
továbbvitelére  vonatkozó  kompetencia  pályázatok  témakörét.  Véleménye  szerint 
körültekintő  a  város,  ha  mindazon  juttatásokat,  amik  tervbe  vannak  véve,  megadja  a 
közalkalmazottaknak, viszont nem javasolják ezek csökkentését.  Fontosnak tartja, hogy 
azok a napközi és tanulószoba létszámok elfogadást nyernek, amelyet az önkormányzat a 
korábbiakban  már  meghatározott.  A  fejlesztések  és  beruházások  terén  kiemeli,  hogy 
fontos  lenne  az  intézmények  állagmegóvásában  és  működtetésében   a  elvégezhető 
feladatokat  az  intézmények  bevonásával,  együtt  megtervezve  megvalósítani.  A 
lehetőségekhez mérten indokoltnak tartaná, hogy a sport és kultúra terén is legyen egy kis 
emelés  a  jövő évi  pályázati  alapban.  A bizottság a 2009. III.  negyedévi  gazdálkodást, 
valamint a 2010. évi koncepciót elfogadásra javasolja.

Dr.  Szabó  Barna,  az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  elnöke elmondta,  hogy  a 
bizottság hatásköre alá tartozó intézményekben szükséges lesz 2010 évben is a takarékos 
gazdálkodás,  a feladatok további,  folyamatos  ellátásával.  A kiadási  oldalon a működés 
résznél  a  pénzbeli  ellátások  rovatban  kevesebb  van  tervezve,  mint  2009.  évben.  Már 
tavaly is  kérte,  hogy a segélyekre  fordítható összeg úgy legyen tervezve,  hogy azt  ne 
kelljen  év  közben  módosítani.  Úgy  érzi,  hogy  a  bizottság  felelősen  gazdálkodott  a 
rendelkezésére álló 2009. évi összeggel.  Elmondja,  hogy az Egészségügyi  és Népjóléti 
Bizottság egyhangúlag támogatta Körmend Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 
koncepcióját, valamint a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
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A  bizottság  indokoltnak  tartja,  hogy  a  2010.  évi  költségvetés  hiány  nélkül  kerüljön 
megtervezésre,  ennek érdekében kell a szükséges intézkedéseket megtenni. Emlékeztet, 
hogy egy költségvetés nullszaldósra történő tervezése nehéz feladat, de annak betartása és 
betartatása  még  nagyobb  kihívás  egy  testület  számára.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy 
Körmend városa azon ritka települések közé tartozik, aki tavaly és 2009. évben nem csak 
megtervezi  nullszaldósra  a  költségvetést,  hanem  azt  véghez  is  viszi.  A  bizottság 
véleményét tolmácsolva a 2010. évi koncepciót elfogadásra javasolja.

Szabadi István képviselő-testületi tag kéri, hogy a 2009. évi III. negyedéves beszámolót és 
a 2010. évi koncepciót külön szavazza meg a testület.

Kocsis István képviselő-testületi tag érdeklődik, hogy a 2010-es koncepcióban a város az 
útfelújítások tervezett költségét 100 millió Ft-ra becsülte, viszont útburkolat javítási tervek 
elkészítésére 0 Ft lett előirányozva. Fontosnak tartaná, hogy a szűkös pénzügyi viszonyok 
között is jusson valamennyi tervezésre és előkészítésre, hogy folyamatos maradhasson az 
elkövetkezendő évek folyamán is Körmend város úthálózatának felújítása.

Szabó Ferenc  alpolgármester  elmondja,  hogy a  költségvetést  elsősorban az  oktatás  és 
kultúra oldaláról szeretné véleményezni. Emlékeztet, hogy az önkormányzat gyakorlatilag 
meghoz  intézkedéseket,  melyekbe  az  állami  költségvetés  kényszeríti  a  testületet. 
Ígéretként  kap  a  város  jobb  normatívát,  ha  társulásban  működteti  iskoláit,  de  amint 
megteszi  a kért  változtatásokat,  ez a támogatási  összeg elkezd csökkeni és a normatív 
számok jelentősen leesnek. Elmondja, hogy a 10 % nem tűnik veszélyesnek, de igazából 
az egy város működtetésében 100 millió Ft elvonást jelent a normatív támogatásokból, 
melyet a jelenlegi körülmények között nagyon nehéz kigazdálkodni. Véleménye szerint jó 
lenne  meghatározni,  hogy  a  várhatóan  5  első  osztály  indítása  mely  iskolákban  fog 
megvalósulni.  Megemlíti,  hogy a  pedagógusok  bére  már  szinte  teljesen  lecsökkent  az 
alapbérükre, a korábban 14.000,-Ft-os könyvjuttatás a következő évben csak 4.000,-Ft-os 
lesz  és  örülne,  ha  az  étkezési  juttatás  jelenlegi  formájában  megmaradna.  Felhívja  a 
figyelmet,  hogy  a  személyi  juttatás  idei  és  jövő  évi  összege  között  138  millió  Ft 
bérkülönbség található, ami azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb támogatás érkezik jövő 
évben a városba. Örömét fejezi ki a nullszaldós költségvetés miatt és reméli, hogy ezt az 
elkövetkezendő időkben is meg tudja valósítani az önkormányzat.

Czitkovics Gyula alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztés mindazokat az elemeket 
tartalmazza,  amelyek  az  előzőekben  megfogalmazásra  kerültek.  Beruházásoknál  is 
elsőbbséget élveznek azok, melyek támogatási pénzt hozhatnak a városba – pl. Szabadság 
tér -, viszont ellát olyan feladatokat is a város, melynek elvégzése állami feladat lenne. Itt 
példaként  említi  a  Várkerttel  kapcsolatos  vizes  rekonstrukciót,  mely  mindenképpen 
szükséges a későbbiekben egy élő vártkert megvalósításához. Emlékeztet, hogy burkolat 
felújítás tervezésre szánt összeg 2.300 ezer Ft-tal szerepel a 2010. évi koncepcióban. Az 
útfelújítások  és  a  Bartók  utcai  óvoda  esetében  is  számol  az  önkormányzat  pályázati 
támogatással, a panel pályázat is jelentős összegként szerepel a kiadások között, valamint 
a Rába parti Fórum Egyesület Kalandos Rába partja is 3 millió Ft körüli összeggel van 
támogatva. 

Bebes István polgármester válaszában elmondja, hogy Szabadi István képviselő-testületi 
tag  kérésére  természetesen  külön  fogja  megszavaztatni  a  2009.  III.  negyedévi 
gazdálkodást és a 2010. évi költségvetési koncepciót. 
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Tiszteletben  tartja  a  bizottságok  költségvetéshez  mért  kéréseit  és  jelzi,  hogy  egy 
egyensúlyi  költségvetés  létrehozása  megvalósítható  azzal  a  kitétellel,  hogy  a  számok 
változhatnak az állami költségvetés által engedélyezett keretek között. Szükségesnek tartja 
még  a  működési  költségek  további  csökkentését  ahhoz,  hogy  a  testület  által 
meghatározott,  vagy  kötelezően  elvégzendő  feladatok  megvalósulhassanak.  Fontosnak 
tartja a Többcélú Kistérségi Társulással történő együttműködést annak érdekében, hogy az 
átvett pénzeszközök megfelelő módon érkezzenek a városhoz, mellyel párhuzamosan lát 
bizonyos lehetőségeket a bevételek növelésére. Tájékoztatja a képviselő-testület  tagjait, 
hogy a Megyei Önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezne a középiskolák működtetését 
illetően.  Válaszában  jelezte  Körmend  város  Önkormányzata,  hogy  különösebb 
mozgásteret  nem  lát  a  megkötött  szerződésekkel  kapcsolatban,  de  a  további 
egyeztetésektől  sem zárkózik  el.  Ezek  során  maximálisan  figyelembe  kívánja  venni  a 
város érdekeit,  tekintettel a város középfokú oktatási intézményeinek helyzetére is. Azt 
kéri a képviselő-testülettől és annak bizottságaitól, hogy a költségvetés végrehajtása során 
– ha lehetséges  és szükséges – még szigorúbban próbáljanak meg őrködni.  Elmondja, 
hogy a Városgondnokság tekintetében nem nagyon optimista, melyet jelzett is a Pénzügyi 
Bizottság  ülésén.  Véleménye  szerint  nagyobb  hatékonysággal,  könnyebben  lehetne 
pótolni a hiányzó összegeket az intézménynél.

Bebes István polgármester a határozati javaslat 1. pontjában szereplő, az önkormányzat 
2009. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló módosítását elfogadásra javasolja 
azzal,  hogy  az  előterjesztésben  leírt  előirányzat  módosításokat  követően  kerüljön 
elvonásra a járulékcsökkentésből származó megtakarítás, illetve a feladatelmaradás miatt 
várható megtakarítás.

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

133/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2009.  III.  negyedéves  
gazdálkodásáról szóló beszámolót  a melléklet szerint elfogadja.
Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy elfogadja  
az önkormányzat 2009.  három negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót azzal,  
hogy  az  előterjesztésben  leírt  előirányzat-módosításokat  követően  kerüljön 
elvonásra  a  járulék  csökkentésből  származó  megtakarítás,  illetve  a  feladat  
elmaradás miatti várható megtakarítás.

Felelős: Bebes István polgármester, Pénzügyi Irodavezető
Határidő: 2009. decemberi képviselő-testületi ülés

Bebes  István  polgármester  a  határozati  javaslat  2.  pontjában  szereplő,  2010.  évi 
koncepciót  elfogadásra  javasolja  azzal  a  módosítással,  hogy a  likvid  hitel  állomány a 
2010-es év során 40 millió Ft-tal csökkenjen.
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134/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2010.  évi  
koncepciót azzal,
-  hogy a működési bevételeket  és kiadásokat  egyensúlyba kell  hozni,  oly módon,  

hogy a likvid hitel állomány a 2010-es év során 40 millió Ft-tal csökkenjen.
- A felhalmozási bevételek esetében a külső forrásokat teljes körűen fel kell tárni a 

feladatok végrehajtásához.

Felelős: Bebes István polgármester, Pénzügyi Irodavezető
Határidő: 2010. évi költségvetés

4. A szilárdhulladék összegyűjtéséről  és  elszállításáról  szóló  11/2001.(VII.1.)  rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga  a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a közszolgáltatási szerződés 10 
évre  szól,  melyben  inflációkövető  ármeghatározás  szerepel.  Ennek  megfelelően  a 
közszolgáltató  4,7  %-os  áremelésre  vonatkozó  igénye  alapján  a  határozati  javaslat 
elfogadását és a rendelet módosítását javasolja a képviselő-testületnek

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

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  bizottság  véleményét  tolmácsolva  a 
határozati javaslatot és a rendelet módosítását elfogadásra javasolja.

Bebes  István  polgármester a  helyi  hulladék  elszállításával  kapcsolatos  rendelet 
módosítását és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja 
és a következő rendeletet alkotja:

24/2009. (XI.27.) számú rendelet: 

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

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja 
és a következő határozatot hozza:

135/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Zala-Depo 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Kft-vel  a  helyi  hulladék  elszállítása 
vonatkozásában  kötött  közszolgáltatási  szerződés  10./  pontjában  meghatározott  
lomtalanítás éves díját 2010. évre 1.246.139,-Ft +ÁFA, a közszolgáltatási szerződés 
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11./  pontjában  meghatározott  30  m3-es  konténerben  végzett  hulladékszállítás  és  
elhelyezés díját 2010. évre 82.743,-Ft +ÁFA összegben határozza meg.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. december 31.

5. A  helyi  menetrendszerinti  autóbusz-közlekedés  viteldíjairól  szóló  22/2000.(XII.1.) 
rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga  a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy közbeszerzési eljárás szabályai 
szerint  került  kiválasztásra  a  közszolgáltató.  Az  ármeghatározásnál  az  éves  infláció 
mértékét figyelembe véve tesz javaslatot a szolgáltató.

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

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

25/2009.(XI.27.) számú rendelet

A helyi  menetrendszerinti  autóbusz-közlekedés viteldíjairól  szóló 22/2000.(XII.1.) 
rendelet módosításáról.

6. A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994.(VI.30.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester tájékoztat, hogy az önkormányzat a lakbérek megállapításáról 
szóló rendeletének felülvizsgálatát  elvégezte  és itt  is  az  infláció  mértékével  megfelelő 
mértékű emelést javasol a lakbérekben érvényesíteni.

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet 
módosítását elfogadásra javasolja.

Csák Tamás,  a Városfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság elnöke a bizottság véleményét 
tolmácsolva  a rendelet módosítását támogatja.

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

26/2009.(XI.27.) számú rendelet

A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994.(VI.30.) rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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7. A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003.(VI.1.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy infláció közeli díjemelés indokolt a közterület 
használati díjak esetében.

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  és  Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és 
Turisztikai Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva a rendelet módosítását 
egyhangúlag elfogadásra javasolják.

Bebes István polgármester javasolja a közterületek használatáról és rendjéről szóló helyi 
rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

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

27/2009.(XI.27) számú rendelet

A  közterületek  használatáról  és  rendjéről  szóló  21/2003.(VI.01.)  rendelet 
módosításáról.
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

8. A vásárokról és piacokról szóló 4/1999.(III.20.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a helypénzek esetében 
5 %-os emelésre tesz javaslatot az előterjesztés.

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  és  Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és 
Turisztikai Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva a rendelet módosítását 
egyhangúlag elfogadásra javasolják.

Bebes István polgármester javasolja a vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítását a 
rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

A képviselő testület a javaslatot egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadja és a következő 
rendeletet alkotja:

28/2009.(XI.27.) számú rendelet:

A vásárokról és piacokról szóló 4/1999.(III.25.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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9. Beszámoló a polgármesterre és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő:. Bebes István polgármester, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti 
Bizottság elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester kiegészítésül  elmondja,  hogy  az  előterjesztéshez  mellékelt 
írásos anyag tartalmazza az átruházott hatásköröket.

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke úgy gondolja, hogy az 
előterjesztésben szereplő számok magukért beszélnek. Megköszöni a Közszolgálati Iroda 
szociális  ügyekkel  foglalkozó  munkatársainak  a  testületi  anyagok  előkészítéséért  és 
emlékeztet,  hogy  ők  azok,  akik  személyesen  találkoznak  a  segélyt  kérő  polgárokkal. 
Sajnálja,  hogy  sok  a  segélyt  kérő,  de  még  több,  akiket  el  kell  utasítani  A  bizottság 
véleményét tolmácsolva a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Bebes István polgármester megérti a bizottság elnökét, mikor a költségvetés tárgyalása 
során folyamatosan kéri a keretek ellenőrzését, hiszen egyre növekszik azoknak a száma, 
akik különböző problémákkal fordulnak az önkormányzat felé. Sajnálatos módon negatív 
válasz  esetén  sokan  nem  éppen  odaillően  viselkednek,  mely  helyzetet  az  iroda 
dolgozóinak kell kezelni. 
Javasolja az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló elfogadását.

Czitkovics Gyula alpolgármester a szavazás idején nem tartózkodik a helyiségben, így a szavazáson  
nem vesz részt.

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

136/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  polgármesterre  és  az 
Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottságra  átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról  szóló 
beszámolót elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti  
Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

10. Beszámoló  a  polgármesternek  a  Körmend  és  Kistérsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulási Tanácsban végzett 2009. II. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a kistérségi társulás ülésein részt vesz, azokról 
szóló beszámolóját évente kétszer a Képviselő-testülettel ismerteti.

Kérdés, vélemény nem hangzik el.
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Bebes István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja, 
és a következő határozatot hozza

137/2009.(XI.26.) számú határozat

A Körmend  város  Önkormányzata  Bebes  István  Polgármesternek  a  Körmend és  
Kistérsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Tanácsában  végzett  2009.  II.  félévi  
tevékenységekről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

11. Beszámoló  a  polgármesternek  a  Vas  Megyei  Területfejlesztési  Tanácsban  végzet 
munkájáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  különböző  törvényi  szabályozások  a 
területfejlesztési  tanács  munkáját  igen  leszűkítették,  de  megpróbálja  eredményesen 
képviselni  a  tanácsot  azokban  a  feladatokban,  amelyekben  annak képviseletét  felkérés 
alapján ellátja.

Kárnics  Ferenc  képviselő-testületi  tag  országos  problémának  látja,  hogy  nem  gyártó, 
értéket előállító cégeket hoznak létre, hanem olyan szervezeteket, amelyek a mások által 
megtermelt anyagi javakat elosztják és felélik. Véleménye szerint ezen változtatni kellene.

Bebes István polgármester jelzi, hogy itt nem igazán elosztó szervezetekről van szó. Az 
európai uniós döntések, a különböző területfejlesztési tanácsok munkája kapcsán, olyan 
döntések  előkészítése  történik  meg,  amelyet  normál  esetben  meghozhatnának  állami 
szinten  is.  Ha  ez  megtörténne,  akkor  nem  valósulhatna  meg  az  a  törekvés,  hogy  a 
döntéseket azon a szinten kell meghozni,  ahol a kérdések megfogalmazódnak, mely az 
Európai  Uniónak  is  alapvető  célja.  Szükségesnek  tartja  ilyen  típusú  szervezetek 
működését,  mivel  így  a  döntések  előkészítése,  megfogalmazása  és  végrehajtása  közel 
kerülhetnek azokhoz,  akik ezekkel  élni  kívánnak.  Ha ez néha nem így történik,  akkor 
-véleménye  szerint  –  arról  nem  a  területfejlesztési  tanács  képviseletében  résztvevő 
képviselő tehet. Figyelmeztet, hogy a 8-as Térségfejlesztési Tanács nem azért jött létre, 
hogy öncélúan tevékenykedjen és döntsön pénzekről, viszont megpróbáljon az előkészítők 
szándéka alapján szervezetten működni olyan keretek között, mely szolgálja a 8-as főút 
fejlesztési  kérdéseit.  Véleménye  szerint  a  kritikák  ellenére  a  Horváth  Balázs  úr 
vezérletével  létrehozott  területfejlesztési  tanács  elég  sokat  tett  a  térség  fejlesztéséért. 
Meggyőződése,  ha nem működne ez a tanács,  még tervei  sem lennének a Körmendet 
elkerülő úttal kapcsolatban. Támogatni kell a vas megyei, 86-os úttal összefüggésben levő 
tevékenységet a Vas megyei Területfejlesztési Tanácsban, az M 9-es esetében pedig azon 
törekvéseket, melyek a térség fejlődését szolgálják. Elmondható, hogy nem pénzt elköltő, 
hanem a működőképesség határán dolgozó szervezetekről van szó, melyeket  az elmúlt 
évek költségvetései teljesen ellehetetlenítettek. 
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Meglétük  fontos,  hogy  a  vas  megyei  magánszemélyek,  civil  szervezetek  és 
önkormányzatok egy picivel nagyobb képviselethez jussanak. Nem egy hagyományos és 
felduzzasztott  létszámmal  működő,  hanem  egy  kis  létszámú,  az  adott  szakterülettel 
foglalkozó szervezet működéséről van szó.

További vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.

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

138/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  polgármesternek  a  Vas 
Megyei  Területfejlesztési  Tanácsban  végzett  tevékenységéről  szóló  beszámolót 
elfogadja

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

12. Beszámoló az egyes önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester szóbeli  kiegészítésként  elmondja,  hogy Többcélú Kistérségi 
Társulásban  résztvevő  különböző  önkormányzatokkal  közösen  működtet  feladatokat  a 
közoktatás,  és  szociális  működtetés  területén,  mely  feladatokkal  kapcsolatos  szakmai 
beszámoló került a képviselő-testület elé.

Kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.

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

139/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  egyes  önkormányzati  
feladatok társulásban történő ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal
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Folyó ügyek:

13. A Vasivíz Zrt. közgyűlési anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bebes István polgármester  előkészítő  döntést  kér a  képviselő-testülettől  a  Vasivíz  Zrt. 
december 4-én tartandó közgyűlésén való határozathozatalhoz, melyen döntés születik a 
2010.  évi  víz-  és  csatorna  díjakról.  Vízdíjak  esetén  6%,  csatornadíj  esetében  pedig 
Körmenden  egységesen  4,6  %-os  emelést  javasol  elfogadásra  a  tulajdonos 
önkormányzatoknak. Kéri a képviselő-testületet,  hogy a határozati javaslatot fogadja el, 
hogy mint  tulajdonos,  képviselni  tudja Körmend város Önkormányzatát  a Vasivíz  Zrt. 
közgyűlésén.

Kocsis István képviselő-testületi tag elmondja, hogy túlzottnak ítéli meg a szennyvízdíjnál 
a  100,-Ft/m3  használati  díjat  érvényesít  a  csatornadíjban  és  kérdezi,  hogy  került  ez 
megállapításra.

Bebes István polgármester válaszában kifejti, hogy ez a díj mindig visszakerül a városi 
önkormányzatokhoz. Ez az összeg alapját képezi a város különböző területein végzett víz- 
és  csatornahálózati  fejlesztéseknek.  Ez  az  összeg  még  kiegészítésre  kerül  az 
önkormányzat és a lakossági hozzájárulások által. Elmondja, hogy ez az összeg ma már 
minden  településen  megállapításra  került,  és  nem válik  szükségessé  probléma  esetén, 
hogy  a  város  önkormányzata  nagyobb  összegű  kereteket  szavazzon  meg  a  város 
költségvetéséből a Vasivíz Zrt-nek. Emlékeztet, hogy ezen összeg, melyet a korábban a 
város  képviselő-testülete  elfogadott,  amennyiben  nem  kerül  felhasználásra,  Körmend 
város Önkormányzata által felhasználhatóvá válik. 

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

További vélemény, kérdés nem hangzik el.

Bebes István polgármester javasolja a víz- és csatornadíjak esetében a Vasivíz Zrt. által 
kért, a határozati javaslatban szereplő díjemelés mértékének elfogadását.

Mecsériné Doktor Rozália képviselő-testületi tag a szavazás idején nem tartózkodik a helyiségben, így  
a szavazáson nem vesz részt.

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadja, és a 
következő határozatot hozza:

140/2009.(XI.26.) számú határozat

1.  Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a VASIVÍZ 
Zrt. 2009. december 4-i ülésére tárt – az előterjesztéshez mellékelt – napirendi  
pontokat és tulajdonosként jóváhagyja azokat. 
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2. Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert, ill. a VASIVÍZ Zrt. Közgyűlésén Körmend Város Önkormányzatát  
képviselő megbízottat, hogy a 2010. évi víz és csatornadíjakat az Igazgatótanács  
által javasolt mértékben az alábbiak szerint elfogadja:

Alapdíj (Ft/hó)

Vízmérő átmérője:                                                 

13-20 mm...........................................................210,- Ft/hó
25-30 mm............................................................820,- Ft/hó
40-50 mm.........................................................3.400,- Ft/hó
80 mm..............................................................7.800,- Ft/hó
100 mm.........................................................10.000,- Ft/hó 
150 mm..........................................................12.900,- Ft/hó
200 mm..........................................................15.500,- Ft/hó
Vízmérő nélküli fogyasztóhely:..........................140,- Ft/hó

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

Fogyasztás arányos vízdíj (Ft/m  3  ):    2010.

lakossági: ...............................................229,- Ft/m3  

nem lakossági: .......................................275,- Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

Szennyvízelvezetés és - tisztítás díja (Ft/m  3  ):   2010.

lakossági: ..............................................400,- Ft/m3  

nem lakossági: .......................................479,- Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

14. Fedezet biztosítása a Körmendi Evangélikus Egyházközség támogatási kérelméhez
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az egyházközség a 
szennyvízhálózatra történő csatlakozáshoz kér 75 %-os támogatottságot, a maradék 25 %-
ot önerőből tudná finanszírozni. Javasolja, hogy a felmerülő költségekhez az 
önkormányzat 500.000,-Ft támogatással járuljon hozzá.

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztat, hogy a Műszaki Iroda reálisnak 
tartja ezt az összeget, így a bizottság a határozati javaslatban szereplő 500.000,-Ft 
támogatást a „Szabad céltartalék” terhére kifizetésre javasolja.
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Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke a bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslatot.

Bebes István polgármester javasolja, hogy a Körmendi Evangélikus Egyházközség 
támogatási kérelmét a testület támogassa.

Mecsériné Doktor Rozália képviselő-testületi tag a szavazás idején nem tartózkodik a helyiségben, így  
a szavazáson nem vesz részt.

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen, 1 tartózkodással elfogadja és a következő 
határozatot hozza:

141/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselőt-testülete  a  Körmendi  Evangélikus  
Egyházközség  támogatási  kérelméhez  500.000,-FT  fedezetet  biztosít  a  2009.  évi  
költségvetés  Szabad  céltartalék  terhére,  és  felhatalmazza  polgármestert  a  
támogatási szerződés aláírására.

14. A Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. és Körmend város 
Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás tapasztalatairól 
beszámoló.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy minden  évben  a  Bérlakás  Kft.  beszámolót 
készít a halasztott értékesítésű piaci bérlakásokkal kapcsolatban az önkormányzat részére. 
Az előterjesztés  tartalmazza a 2009. évi beszámolót,  melyben a Kft.  a bérleti  díjakkal 
kapcsolatban jelzi, hogy azokat a 2010-es évben is a 2009. év január 1-én megállapított 
mértékben javasolják tartani.

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként még elmondja, hogy a 
32 lakásból 15 került eladásra, 17 lakásban bérlő lakik. Voltak apróbb elmaradások, de azt 
mindig sikerült rendezni, így az önkormányzatnak semmilyen fizetési kötelezettsége nem 
volt a bérlők után. A bizottság véleményét tolmácsolva a beszámoló elfogadását javasolja.

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a bizottság döntése 
alapján a határozat elfogadását javasolja.

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke a bizottság véleményét a 
beszámoló elfogadását javasolja.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot 
hozza: 
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142/2009.(XI.26.) számú rendelet

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. 2009. évi – Körmend, 
Bástya u. 29. sz. alatt lévő halasztott értékesítésű piaci bérlakásokkal  
kapcsolatos – munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2. egyúttal megállapítja, hogy 2010. január 1-től a Körmend, Bástya u. 29 sz. alatt  
lévő halasztott értékesítésű piaci alapú bérlakások esetében a bérlők által  
fizetendő bérleti díj összege a 2009. január 1-én megállapított bérleti díjjal  
azonos, nem változik.

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

16. A közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Bebes István polgármester felkéri Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnökét, hogy a bizottság véleményét ismertesse.

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy törvényi 
kötelezettségének  tesz  eleget  az  önkormányzat,  amikor  középtávon  felülvizsgálja 
intézkedési tervét. A költségvetés tervezésekor többször elhangzott, hogy figyelni kell a 
térség  demográfiai  helyzetére,  de  a  jelenlegi  helyzetben  megfelelő  intézményi 
szerkezetben,  pedagógiai  és  nevelési  összetételben  látják  el  a  térség  iskolái,  nevelési 
intézményei  feladataikat.  A felülvizsgálati  anyagból kiderül, hogy illeszkedik a megyei 
közoktatás  fejlesztési  koncepcióhoz,  hiszen  felsőfok  kivételével  Körmend  és 
vonzáskörzete  tudja  kínálni  a  szükséges  képzési  vertikumot.  Véleménye  szerint  meg 
vannak a tartalmi, modernizációs elemek, melyek a belső intézményi munkában a jövőt 
szolgálják. Lezárásként elmondja, hogy a határozati javaslatot a bizottság támogatja 

Bebes István polgármester a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

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

143/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete közoktatási feladatainak 
megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási,  
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálati anyagát a melléklet  
szerint elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal
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17. Intézményi alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bebes  István  polgármester  szóbeli  kiegészítésül  elmondja,  hogy  az  alapító  okiratok 
szükséges felülvizsgálata megtörtént és az átvezetett módosításokkal javasolja a határozati 
javaslat elfogadását.

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag a  szavazás  idején  nem  tartózkodik  a  helyiségben,  így  a  
szavazáson nem vesz részt.

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

144/2009.(XI.26). számú határozat

Körmend  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenntartásában  működő

• Körmend Polgármesteri Hivatal,
• Körmend Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezete,
• Körmend Város Tűzoltósága,
• Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár, valamint a
• Körmendi  Mikrotérségi  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás 

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

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. december 8.

18. ”Zarándoklás  és  búcsújárás  Közép-Európában  –  Zarándokutak  közép-európai 
hálózatának  kiépítése  –  az  osztrák-magyar  határtérségben”  című  projekt 
támogatása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Vas Megyei Közgyűlés Elnöke kereste meg 
az  önkormányzatot  a  projekt  végrehajtásával  kapcsolatos  együttműködés  ügyében. 
Hiányérzetét fejezi ki az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy Körmend város részéről – a 
Batthyány boldoggá avatáshoz szervesen kapcsolódva - az osztrák-magyar határszakaszon 
a zarándokutak kiépítése nem szerepel a projektben, ami véleménye szerint nagyon fontos 
lenne. Ezt jelezni is kívánja majd a közgyűlés felé. 

Kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag a  szavazás  idején  nem  tartózkodik  a  helyiségben,  így  a  
szavazáson nem vesz részt.
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A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot 
hozza:

145/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Határon  Átnyúló 
Együttműködés  Ausztria  –  Magyarország  2007-2013  keretében  a  Vas  Megyei  
Önkormányzati  Hivatal  által  benyújtott  és  támogatást  nyert  „Zarándoklás  és  
búcsújárás Közép-Európában – Zarándokutak közép –európai hálózatának kiépítése  
– az osztrák – magyar határtérségben” című projekt végrehajtásában kinyilvánítja  
együttműködési szándékát.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. december 31.

19. Körmend város Tűzoltósága állományára vonatkozó 2010. évi teljesítményértékelés 
alapján képező kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Kérdés nem hangzik el.

Kárnics  Ferenc  képviselő-testületi  tag  véleménye  szerint  olyan  korán  mennek 
fiatalemberek nyugdíjba, hogy a beszámoló 4./ pontja értelmét veszti.

Bebes István polgármester tájékoztat, hogy országosan és városszerte is problémákat okoz 
a Nyugdíjtörvény ezen rendelkezése igen visszás dolognak tűnik, mivel másoknak viszont 
szinte  életük  végéig  dolgozniuk  kell.  Az  említett  napirendi  pont  éppen  az  emiatt 
kicserélődött  személyi  állomány  beilleszkedését  hivatott  javítani.  Véleménye  szerint 
mindenki egyetért abban, hogy a fokozottan veszélyes munkaköröket el kell ismerni, de 
valamilyen más módot kell  találni  a megoldásra.  Javasolja, hogy a képviselő-testület  a 
határozati javaslatot támogassa.

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

146/2009.(XI.26.) számú határozat

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testület  Körmend  város  Tűzoltósága 
állományára  vonatkozó,  2010.  évi  teljesítményértékelés  alapján  képező  kiemelt  
célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Körmend Város Tűzoltósága működése, gazdálkodása során eleget kell tennie az  
önkormányzati rendeletekben, ügyrendekben támasztott követelményeknek.

2. Az  anyagi-  pénzügyi  feladatok  ellátása  során,  az  alapfeladatok  ellátásának 
sérülése  nélkül  még  fokozottabb  figyelmet  kell  fordítani  a  takarékos  
gazdálkodásra.
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3. A tűzoltóságokkal kapcsolatos pályázatokat továbbra is figyelemmel kell kísérni,  
és az anyagi lehetőségek függvényében pályázni kell az épületek felújítása illetve  
a technikai eszközök korszerűsítése, fejlesztése érdekében.

4. Az elmúlt években kicserélődött személyi állomány kiképzésére és zökkenőmentes  
beilleszkedésük elősegítésére fokozott figyelmet kell fordítani. 

5. Végre  kell  hajtani  a  jogszabályokban  meghatározott  tűzvédelmi  ellenőrzési,  
szakhatósági,  tűzoltási-  és  műszaki  mentési,  tűzvizsgálati,  valamint  az  éves 
munkatervében rögzített feladatokat.

6. Hivatali  feladatokat  a  humánosság  és  jogszerűség  figyelembevételével  kell  
ellátni, törekedve a polgár közeli hivatali munkavégzésre.

7. Tűz- és káresetek megelőzése érdekében a lehetőségekhez mérten felvilágosító  
tevékenységet kell folytatni.

8. A  saját  hatáskörben  kiadott  belső  szabályozásokat  felül  kell  vizsgálni,  
aktualizálni, illetve szükség esetén új szabályozásokat kell kiadni.

9. Fokozott figyelmet kell fordítani a szolgálati fegyelem betartására, valamint a 
személyi állomány egészség- és munkavédelmére.

10. A készenléti  állomány  elméleti  és  fizikai  felkészítése  érdekében  emelni  kell  a 
jártassági  és  készségszinteket,  az  elméleti  és  gyakorlati  foglalkozások  
hatékonyságát, színvonalát. A megszerzett tudást időszakosan ellenőrizni kell. El  
kell végezni a fizikai állapotról az előírt felmérést.

11. Tovább kell fokozni a tűzoltóság elismertségét, szélesítve a civil társadalommal 
való kapcsolatát és a városi rendezvényeken való aktív részvételét.

Felelős: Bebes István polgármester 
Határidő: 2009. december 31.  

- 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.)

Kárnics Ferenc, Geosics László, Tóth Gábor, Németh Tamás képviselő-testületi tagok és 
Czitkovics Gyula alpolgármester az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják.

Köbli  József,  képviselő-testületi  tag  megköszöni  a  Rába  parton  végzett  munkát,  de  a 
városi  temető  vizesblokkjának  -  véleménye  szerint  -  még  mindig  prioritást  kellene 
élveznie.

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy a  Rába parton  az  elvégzendő  helyreállítási 
munkálatok  még  a  Védelmi  bizottság  ülésén  is  tárgyalásra  kerülnek.  Az  árvízi 
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védelemmel további jelzéseket szeretne az önkormányzat tenni a Vízügyi Igazgatóság felé 
és próbál továbbra is azzal megfelelő kapcsolatot tartani és együttműködést folytatni. 
A temetői  vizesblokkal  kapcsolatban  megemlíti,  hogy a kollegák el  fogják végezni  az 
előkészítő feladatokat és a 2010-es évben ez beépíthető lesz a költségvetésbe.

Szabadi István képviselő-testületi tag nem fogadja el az interpellációra adott választ.  A 
sportcsarnok  közintézmény,  és  a  kosárlabda  klub  igen  jelentős  támogatás  kap  az 
önkormányzattól  mind  pénzügyileg,  mind  az  ingyenes  teremhasználat  tekintetében. 
Felhívja a figyelmet, hogy a klub a jogtalanul kirakott plakáthoz kapcsolódó hiánypótlást 
megtette, de a 2003-as nyelvtörvény értelmében a kihelyezett idegen nyelvű szlogeneket 
le kell  fordítani  magyarra.  Nem tartja magánvállalkozás felületének az említett  kiírást, 
véleménye szerint egy külföldi vállalkozástól nem kell rögtön megilletődni, mert annak 
korábban sem mindig volt pozitív hatása. 

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy véleménye  szerint  az adott  válasz megfelel 
annak, amit a kérdéssel kapcsolatban az önkormányzat megállapított.

Dr.  Fehér  Tamás  megköszöni  a  csapadékvíz  elvezetéssel  és  a  tereprendezéssel 
kapcsolatban elvégzett munkákat 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  próbálja  az  önkormányzat  folyamatosan 
ellenőrizni, hogy a Városgondnokság dolgozói elvégzik-e feladataikat, de ezen kívül még 
szemléletváltásra is szükség lenne. Bízik abban, hogy a folyamatos jelenlét előbb-utóbb a 
minőségi gondolkodásmódban is változást fog hozni.

Csák Tamás,  a Városfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság elnöke elfogadja a válaszokat, 
csak nem érti, hogy miért tartanak a feladatok olyan sokáig.

Bebes István polgármester válaszában megemlíti, hogy már bekérték a Városgondnokság 
ütemtervét  az  elvégzendő munkákról,  melyből  majd kiderülhet,  hogy mikor  és milyen 
feladatok lesznek elvégezhetőek.

- Interpellációk 

Czitkovics  Gyula  alpolgármester  kéri,  hogy  az  északi  árok  üzemeltetője  szíveskedjen 
elvégezni a ráháruló feladatokat és kitisztítani az északi árkot, hiszen a vasúti pályatest 
felújítása után az átfolyás  is  biztosított  lesz,  mely után a Városgondnokság is el  tudja 
végezni a keleti oldalon a hozzátartozó csapadékárok tisztítását.

Szabó  Ferenc  alpolgármester  kéri  a  Rákóczi  F.  u.  66.   előtti  szerviz  úton  található 
lámpabúra  kijavítását.

Geosics  László  jelzi,  hogy a  hétemeletes  épülettől  kikanyarodva  az  akadálymentesítés 
után is magas maradt az útpadka, mely kanyarodáskor eléri az autók alvázát és kéri az 
érintett útpadka kijavítását.

Kárnics Ferenc képviselő-testületi tag 
- felhívja a figyelmet, hogy a lakók a Dankó P. utca nyugati végére is szeretnének egy 

olyan buszmegállót, ami a keleti végén van az utcának
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- szennyvízcsatorna megépítésével kapcsolatban érdeklődnek a polgárok, viszont azt is 
jelzik, hogy a jelenlegi összegnél nem tudnának többet fizetni hozzájárulásként.

- kérdezi,  hogy 2004.  óta  a  közalkalmazottak  milyen  százalékos  béremelést  kaptak, 
valamint hányszor részesültek 13. havi fizetésben

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző válaszában elmondja, 
hogy csak a törvényben meghatározott mértékben és alkalommal. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy sajnálatos módon már tavaly sem volt és az 
idén sem lesz.

Kárnics Ferenc képviselő-testületi tag kérdezi, hogy az azt megelőző időszakban volt-e?

Bebes István polgármester megismétli, hogy régebben volt ilyen, de tavaly már nem.

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  emlékeztet,  hogy  az  előző  önkormányzati  ülés 
interpellációs szakaszában  Köbli  József képviselő-testületi  tag interpellált  több témával 
kapcsolatban  is,  melyből  az  egyik  a  Rába  parti  partszakasz  beruházásával  volt 
kapcsolatos. Ebben az értékvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet. A másik pedig egy 
tiszteletteljes  meghívás  volt  a  testület  és  polgármester  úr  felé  a  körmendi  temetői 
lélekharang felavatására. Akkor nem tudott hozzászólni, mivel ezt az SZMSZ nem engedi 
meg,  de  most  élne  a  lehetőséggel.  Elmondja,  hogy  visszahallgatta  a  testületi  ülés 
hangfelvételén  polgármester  úr  hozzászólását  és ezzel  kapcsolatban  két  dologról  tenne 
említést.  Tájékoztat, hogy mostanában úgy érzi, ha a Rába parti Fórum Egyesület neve 
valamilyen  módon előkerül,  mintha  csak akadékok lennének ebben a városban,  illetve 
polgármester  úr  szemében  mintha  egy  nagy  tüske  lenne  az  egyesület.  Ezt  személyes 
tapasztalatai  alapján  is  így  érzi  a  Rába  parti  beruházás,  vagy  az  országzászlóval 
kapcsolatban.  Emlékeztet  polgármester  úr  azon  kijelentésére,  hogy  az  önkormányzat 
nagyon sok áldozatot hoz a megvalósulások érdekében. Elmondja, hogy megköszönték a 3 
millió  Ft-os támogatást,  melyet  a  pályázathoz  nyújtott  a  képviselő  testület  és  a  város. 
Viszont azt nem tudja eldönteni,  hogy melyik a több a 3 vagy a 16 millió Ft, amit az 
egyesület nagyon nagy erőfeszítések árán hoz a városba. Úgy érzi, hogy rossznak számít 
az, ha egy egyesület jót tesz ebben a városban, ráadásul nem a várostól vesz el pénzt és éli 
azt  fel,  hanem komoly értékeket  hoz akár  kulturális,  akár  anyagi  viszonylatban  is.  Ez 
történt,  amikor  felvállalta  az  egyesület  a  csónakkikötőnek  a  bérleményét,  melynek 
körülményei még a telekkönyvezés körül sem voltak rendezve. Sérelmezi, hogy árvízkor 
egyedül maradtak, mindenféle figyelmeztetés nélkül az anyagi javak megóvását tekintve. 
Elmondja, hogy ő mindenkit tisztel és becsül, mint embert, de azt kikéri magának, hogy 
amikor  egy  egyesület  sorban  teszi  le  az  értékeket,  akkor  az  negatív  színben  legyen 
feltüntetve a városban. Bántónak érzi, hogy állandó leminősítést kapnak a városban, holott 
–  véleménye  szerint  -  jól  végzik  a  munkájukat.  Ilyen  alapon  más  egyesületek  is 
kaphatnának ilyen negatív megkülönböztetést.
A másik  téma a lélekharanggal  kapcsolatos  meghívás  egy városi  eseményre,  melynek 
kezdeményezője a Rába parti  Fórum Egyesület  volt,  melynek keretében egy gyűjtés is 
meg lett  hirdetve.  Ehhez az önkormányzat  hozzá is  járult,  melyet  az egyesület  meg is 
köszönt. Nem értését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a polgármester úr és a képviselő 
testület  miért  határolódott  el  ettől  a  meghívástól.  Ezzel  kapcsolatban  emlékeztet 
polgármester úr kijelentésére, mely szerint jobb lett volna, ha ezt az ünnepséget nem a 
Rába parti Fórum Egyesület, hanem az egyházak szervezték volna. Sajnálja, hogy értéket 
hoznak a városba, de viszonzásul csak negatívumokat kapnak. 
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Megkérdőjelezi  polgármester  úr  azon  kijelentését  –  melyet  visszahallgatott  a  testületi 
hangfelvételről  -,  mely  szerint  a  hitélet  a  templomban  hívők  magánügye.  Véleménye 
szerint – annak ellenére,  hogy még a hívők közül sem tudják sokan elfogadni, ha egy 
lelkész politizál - a legszentebb közügy ebben az országban is az a szolgálat, amelyet a 
keresztény egyház megvalósít.

Bebes István polgármester úr kikér magának néhány megjegyzést.  Válaszában kiemeli, 
hogy  olyan  típusú  véleménnyel  élt,  amely  tükrözi  a  városban  lakók  többségének 
véleményét,  miszerint  egy templomban,  egy igehirdetésben a  templommal  kapcsolatos 
dolgok hangozzanak el, ne pedig egy egyesülettel kapcsolatos hirdetések. Véleményével 
ezt próbálta jelezni, nem pedig a saját gondolatait közölte. Kiemeli, hogy egyáltalán nem 
szálka szemében az egyesület, ha az lenne, akkor az egyesület egyes kérdéseivel szemben 
ellentétes véleményt fogalmazna meg, esetleg nem támogatná kéréseiket. Kikéri magának 
azt a minősítést, amelyet Szabadi István képviselő megfogalmazott, viszont úgy érzi, hogy 
személye  folyamatosan  politikai  támadások  középpontjában  áll,  amelyekkel  nem  fog 
azonosulni,  nem  fogja  azokat  magára  venni.  Továbbra  is  megpróbálja  higgadtan  és 
nyugodtan  viselni  az  esetenként  jogos,  de  többségében  jogtalan  kritikákat,  amelyeket 
megfogalmaznak  irányába,  azokat  tudomásul  veszi.  Tiszteletben  tartja  képviselői 
véleményüket és annak megfogalmazására lehetőséget biztosít a továbbiakban is.

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző, Köbli József képviselő 
úr  Rába  partszakasz  és  gát  megerősítéssel  kapcsolatos  interpellációjára  válaszolva 
elmondja,  hogy  szeptemberben  a  Városfejlesztési  Iroda  kollégái,  illetve  a  Vízügyi 
Igazgatóság szakemberei egy bejárást tartottak,  és felmérték a partszabályozás indokolt 
intézkedéseit.  A  Vízügyi  Igazgatóság  fedezet  iránti  kérelmet  juttatott  el  az  Országos 
Vízügyi Igazgatósághoz és reálisan tavasszal lesz lehetőség a partszakasz megerősítésére.
Az értékvédelemmel kapcsolatban emlékeztet, hogy ezzel kapcsolatban polgármester úr – 
az SZMSZ-re hivatkozva – válaszában jelezte, hogy az egyesület, illetve képviselő úr erre 
vonatkozó  kérelmét  írásban  nyújtsa  be  a  hivatalhoz.  Elmondja,  hogy  a  mai  posta 
bezárásáig az egyesülettől ilyen irányú kérelem az önkormányzathoz nem érkezett.

Németh Tamás képviselő-testületi tag 
- kéri a Városgondnokságot, hogy az őszi falevelek eltakarítását  továbbra is kezeljék 

fontos feladatnak.
- Lakossági jelzés alapján kéri, hogy a Korona Étterem kereszteződésében felszerelt új 

jelzőlámpáknál – melyek együttes szabályozást mutatnak a  kerékpáros és gyalogos 
forgalommal kapcsolatban – az elhibázott jelzéseket cseréljék ki.

Kocsis István képviselő-testületi tag
- érdeklődik,  hogy  az  elmúlt  ülésen  elhangzott  interpellációra  miért  nem  kapott  az 

írásbeli anyagban választ.
- A  Hegyaljai  út  fapótlásainak  tervezett  időpontjáról  kérdez  és  érdeklődik,  hogy  a 

jelenlegi állapot meddig fog fennállni.
- Kéri a Kossuth L. u. 20. sz. előtti kandeláber elromlott világításának megjavítását.
- Az ADA Bútorgyár és a 8-as út kereszteződésénél épülő csomópontnál egy nagyon 

mély  árok  található.  Kérdezi,  hogy lesz-e  ott  korlát,  mert  indokolt  lenne.  Ha már 
megvalósult, akkor tárgytalan a hozzászólása.
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Szabó Ferenc örömét fejezi ki, hogy a körmendi csata emléktáblájának felavatásán sokan 
megjelentek,  mely  rendezvényt  az  egyesületek  részvételével  Körmend  város 
Önkormányzata szervezte.

Bebes  István  polgármester Kocsis  István  képviselő  úr  elmúlt  ülésen  elhangzott 
interpellációira  válaszul  elmondja,  hogy  a  kastély  projekt  elbírálásával,  az  utak 
egyirányúvá tételével és a kézilabdások buszával kapcsolatos kérdéseire a testületi ülésen 
a kért válaszokat megadta,  melyeket  a jegyzőkönyvből most fel is olvas. Jelzi,  hogy a 
kézilabdásoktól  a  mai  napig  még  ilyen  kérés  nem  érkezett  az  Önkormányzathoz. 
Folytatásként – az SZMSZ-re hivatkozva – elmondja, hogy az interpellációkra a választ 
szóban, kivizsgálás,  egyeztetés  esetén legkésőbb 15 napon belül  írásban kell  megadni. 
Úgy érzi, hogy ennek eleget is tett a testületi ülésen.

További hozzászólás nem hangzik el. 

Bebes István polgármester elmondja,  hogy sajnos  jelen pillanatban  is  van egy levél  a 
kezében,  amely  a  Rába  parti  Fórum  Egyesülettel  kapcsolatos,  de  nem  kíván  az 
iratanyagok  ismertetésének  lehetőségével  élni.  Ellenben  kéri,  hogy  ne  csak  az 
önkormányzati  és főként a polgármesteri kritikát  fogalmazzák meg, hanem próbáljanak 
meg  ez  kicsit  azokra  a  tevékenységekre  odafigyelni,  melyek  szerződéses,  vagy egyéb 
alapokon kapcsolódnak az  egyesülethez.  Kéri  azt,  hogy hazalátogat-e  október  30-án a 
családi sírokhoz vagy sem, ne a képviselő úr akarja eldönteni, azt hagy tegye meg saját 
maga jószántából. Sajnálattal közli, hogy ilyen típusú, becsületbe gázoló támadásokban 
még nem volt része, de nem is kíván a témával tovább foglalkozni.

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  sérelmezi,  hogy  Bebes  István  polgármester úr 
meggyanúsította  az  egyesületet  egy  levélre  hivatkozva  és  nyomatékosan  kéri,  hogy 
említett levelet polgármester úr olvassa fel.

Bebes  István  polgármester válaszában  jelzi,  hogy  nem  gyanúsított  meg  senkit. 
Folytatásként  –  Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  határozott  kérésére  –  felolvassa, 
hogy  az  E-on  Energiaszolgáltató  Kft.  megbízásából  eljárva  a  Dept-Invest  Pénzügyi 
Szolgáltató és Befektetési Zrt. felhívja az önkormányzat figyelmét, hogy megbízójuk felé 
az  önkormányzatnak,  illetve  annak  fenntartása  alatt  lévő  intézmények  (Rába  parti 
csónakkikötő),  az alább részletezett számlák alapján  a következő tartozásai állnak fenn:

Rába-parti Fórum Egyesület 41.194,-Ft
Rába-parti Fórum Egyesület 1.139,-Ft
Rába-parti Fórum Egyesület 1.139,-Ft
Rába-parti Fórum Egyesület 1.090,-Ft

Ez egy fizetési felszólítás, mely egy önkormányzati tulajdonnal kapcsolatban felszólítja az 
önkormányzatot – illetve a Bérlő Rába-parti Fórum Egyesületet -, hogy azonnali hatállyal 
fizesse meg ezeket a tatozásokat.

Szabadi István képviselő-testületi tag tiltakozik, véleménye szerint ez nem igaz.

Bebes István polgármester megmutatja, hogy egy hivatalos, írásbeli fizetési felszólításról 
van szó.

28



Szabadi István képviselő-testületi tag emlékeztet, hogy mindenkit megillet az ártatlanság 
vélelme, de az írásos anyagot még mindig nem tartja valósnak.

Bebes  István  polgármester  megjegyzi,  hogy  akkor  az  asztalán  levő  papírok  helye  a 
szemeteskukában van.

További hozzászólás nem hangzik el.

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 16 óra 30 perckor bezárja.

K. m. f.

Bebes István Gombásné Nardai Ibolya
polgármester jegyzői feladatokkal megbízott 

aljegyző
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