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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009. december 17-i, 
15 óra 50 perckor kezdődő nyílt 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: 

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 és Gyámhivatal vezetője
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője
Horváth Sándor CKÖ Elnöke
Korbacsics Tibor a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár 
igazgatója

Bebes István polgármester  köszönti  a megjelenteket,  majd megállapítja,  hogy a képviselő-
testület 17 taggal van jelen, az ülés határozatképes, azt 15 óra 50 perckor megnyitja.
Javasolja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag. 17 igen szavazattal elfogadja és a következő 
napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

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

3. A gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról szóló 33/2006.(XI.31.) 
sz. rendelet módosítása, valamint a 2010. évi étkezési nyersanyagnormák megállapítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. A víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 4/1994.(II.10.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Intézményvezetői beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár 
éves működéséről.
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Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2009. évi tevékenységéről; a Közbeszerzési 
Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

7. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Szabó Ferenc a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

8. Beszámoló a 2009. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya  jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

9. A képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

10. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító 
okiratának és társulási megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Pótfedezet biztosítása a 2009. évi szennyvízberuházáshoz
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. „Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása”
NYDOP-3.1.1./A-2008-0012. pályázat 2. fordulóhoz önerő biztosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Körmend város Önkormányzata és a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. között létrejött 
üzemeltetési szerződés módosítása. 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanokról döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. Döntés ingatlanvásárlás ügyében
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Döntés ingatlanrész eladása ügyében (Körmend, Rákóczi u. 23.)
Előterjesztő: Bebes István polgármester

17. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. Köztisztviselők részére a teljesítménycélok meghatározása 2010. vonatkozásában.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. Jegyzői teljesítménykövetelmények értékelése
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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- Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről 
Előterjesztő:  Forró Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:     

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. A Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft. működtetésével kapcsolatos 
döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

N A P I R E N D:

1. Beszámoló  a  polgármesternek  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedéseiről, 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bebes István polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2009. december 1-én 
tárgyalt a Megyei Közgyűlés alelnökével a megyei fenntartású Kölcsey Gimnáziummal és 
Rázsó Szakközépiskolával kapcsolatban. Kéréseket fogalmaztak meg, melyek teljesítésére 
nagyon kicsi a mozgáslehetőség a költségvetésen belül. 
December 2-án tartott egyeztetést a befektetővel és a szolgáltatóval a kórház működésével 
kapcsolatban. Délután volt egy megbeszélés az M8-as főút terveivel kapcsolatban Vasalja, 
Kemestaródfa,  Magyarnádalja  polgármestereivel  nyomvonal  módosítást  illetően.  Ezt 
követően megbeszélést folytatott a Vasi Volán vezérigazgatójával.
December  3-án tartotta  a  Védelmi  Bizottság  ülését  a  júniusi  árvízről,  illetve  az  árvízi 
védekezésről, délután pedig víz- és szennyvíz pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vett 
részt.  
December  4-én  a  Körmend  és  Vidéke  Takarékszövetkezet  képviselői  ismertették 
elképzeléseiket  az  elkövetkezendő  időszakra  vonatkozóan.  Tájékoztatásul  elmondták, 
hogy erősödik a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet,  egyre  többen választják,  így 
sikerült bankot nyitniuk Vas megyében és Budapesten. 
December  5-én  részt  vett  a  Vida  utcában  megrendezett  Mikulás  ünnepségen,  egyben 
megköszönte  az  adventi  időszakban  szervezett  rendezvényeket  és  programokat  a 
szervezőknek.  
December  7-én  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  pályázati  megbeszélést  folytatott.
December  9-én  egyeztetést  tartott  a  Kulturális  Központ  igazgatójával  a  városok közti 
együttműködés programjairól. 
December 10-én fogadóórát tartott a Hivatalban.
December  12-én  részt  vett  a  „Civil”  szervezetek  karácsonyi  ünnepségén  és  a 
Böllérverseny megnyitásán.  Ezúton  mond  köszönetet  a  tűzoltóknak,  akik  a  szervezést 
magukra vállalták.
December 15-én egyeztetést folytatott a Sodexo képviselőivel a 2010. évi térítési díjakról 
délután pedig részt vett a Pénzügyi Bizottság ülésén.
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December 17-én egyeztetett a Kistérséggel az iskolabusz szolgáltatásról. Ezen a napon az 
ÁSZ vizsgálati jegyzőkönyv került ismertetésre, valamint egyeztetés volt az ÁNTSZ és a 
MEP képviselőivel a kórház működtetésével kapcsolatban.
December  17-én  délelőtt  a  Vas  Megyei  Területfejlesztési  Tanács  ülésén  vett  részt.
 
Bebes  István  polgármester  kéri  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről, 
eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a beszámolót 16 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadja

Bebes István polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót.

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

Bebes István polgármester javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
határozati javaslat elfogadását.

151/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
határozatokról szóló beszámolót – a melléklet szerint – elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  előző  testületi  ülésen  elég  részletesen 
sikerült megtárgyalni a költségvetést. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Csák Tamás,  a Városfejlesztési  és Turisztikai Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozatot.

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva  a 
határozat elfogadását javasolja.

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

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen, 2 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett 
elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

29/2009.(XII.18.) számú rendelet
Körmend  város  Önkormányzata,  valamint  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
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3. A  gyermekintézmények  étkezési  térítési  díjának  megállapításáról  szóló  33/2006.
(XI.31.)  sz.  rendelet  módosítása,  valamint a 2010.  évi  étkezési  nyersanyagnormák 
megállapítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester ismerteti a Sodexo Kft. által javasolt, emelt árakat tartalmazó 
előterjesztést.  

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság az Önkormányzat 
által  javasolt 6,25 %-os emelést  támogatta és a határozati  javaslat,  valamint a rendelet 
módosítás elfogadását javasolja.
Felhívja a figyelmet, hogy egy bölcsődébe járó gyermek után az Önkormányzat a Sodexo 
felél 722,-Ft/fő támogatást fizet, tehát  az Önkormányzat ezzel az összeggel támogatja a 
szülőket és a családokat az étkezés terén.

Bebes  István  polgármester  a  gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza:

152/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekintézmények 
étkezési  térítési  díjával  kapcsolatban  a  szociális  ebéd  nyersanyagnormáját  2010.  
január 1-től 248,-Ft/nap összegben határozza meg, amelyet  25 % ÁFA összeg terhel.

Bebes István polgármester a gyermekintézmények étkezési díjának megállapításáról szóló 
33/2006.(XI.31.) számú rendelet – előterjesztés szerinti – módosítását javasolja. 

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

30/2009. (XII.18.) számú rendelet: 
A  gyermekintézmények  étkezési  térítési  díjának megállapításáról  szóló  33/2006.
(XI.31.) sz. rendelet módosítása.  

4. A víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 4/1994.(II.10.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester emlékeztet, hogy a Képviselő-testület 2009. november 26-án 
határozatban fogadta el a 2009. december 4-ei közgyűlés napirendi pontjai között szereplő 
Víz- és csatornadíjak megállapításának elveit.  A döntést a Közgyűlés december 4-én a 
testületi  ülésnek  megfelelően  elfogadta,  így  a  Képviselő-testületnek  a  rendelet 
módosításáról kell döntenie.
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Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke  és  Faragó  Gábor,  a 
Pénzügyi Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolják. 

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

31/2009.(XII.18.) számú rendelet
A víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 4/1994.(II.10.) rendelet módosításáról.

5. Intézményvezetői beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc 
Könyvtár éves működéséről.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester köszönti Korbacsics Tibort, a Körmendi Kulturális Központ és 
Faludi  Ferenc  Könyvtár  igazgatóját,  és  megkéri,  hogy  számoljon  be  a  képviselő-
testületnek az intézmény éves működéséről.

Korbacsics Tibor köszönti a képviselőket és megköszöni az érdeklődést. Elmondja, hogy 
beszámolójukat részletesen, írásban elkészítették. Igyekeztek olyan képet mutatni, amely 
egész évben Körmend közművelődésével kapcsolatban kirajzolódott. A munkatervnek és 
az előzetes elképzeléseknek megfelelően a költségvetési kereteket igyekeztek naprakészen 
szem előtt  tartani,  és  elmondja,  hogy a  költségvetési  számok meg is  állják a helyüket 
Kiegészítésül elmondja, hogy a korábban elindított színtérfejlesztéssel kapcsolatban újabb 
kis lépést tettek az idén, a Berzsenyi utcai ingatlan nagy termében a padlózat cseréje és a 
kitűzött célok megvalósultak, persze további fejlesztés is szükséges lenne. Elmondja, hogy 
a közösségfejlesztés működik, kapcsolatot tartanak a közösségekkel, és amennyiben azok 
kérik,  igénylik  pályázatoknál  közreműködnek,  illetve  segítik  a  közösségek működését. 
Segítséget jelentett a közmunkaprogramban dolgozók munkája, így sikerült az ideérkező 
vendégek maximális kiszolgálása. Ezt a későbbiekben is – a feladatok bővülésekor, mint 
pl.  Turinform  bővülés,  Vasútállomás  –  szem  előtt  kellene  tartani.  
Megkéri Mecsériné Doktor Rozália képviselő-testületi tagot, hogy a könyvtárra vonatkozó 
szakmai beszámolót tolmácsolja a képviselő-testület felé. 

Mecsériné Doktor Rozália képviselő-testületi tag, mint a Faludi Ferenc Könyvtár vezetője 
kiemeli, hogy ebben az évben a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával volt egy 
használói igényfelmérő vizsgálat Körmend és Vasvár tekintetében és örömmel mondhatja, 
hogy az eredmény nagyon magas  %-ú, mely a szolgáltatások jó és kiváló minősítését 
vonja  maga után.  Ennek a  széleskörű vizsgálatnak  az eredménye  jó alapot  jelenthet  a 
további munkához és a benyújtandó pályázatokhoz. TIOP pályázaton nyert támogatást a 
könyvtár,  a  beruházás  megvalósulási  ideje  2010.  szeptembere.  A  beadott  TÁMOP 
pályázatot forráshiány miatt utasították el, ezzel kapcsolatban várják a döntést az esetleges 
forrásátcsoportosításról. Közben kiírásra került az új pályázat, és ha nem lesz az előzőben 
kedvező  döntés,  akkor  erre  az  új  pályázatra  szeretnék  benyújtani  pályázatukat.  Külön 
megköszöni  Körmend  Város  Önkormányzatának  és  a  6  konzorciumi  településnek  a 
támogatását.  Ez évi  programjaiból  kiemeli  az  októberben megrendezett  könyves  hetet, 
melyet egyre nagyobb érdeklődés kísér, különösen a könyves vasárnap tekintetében. 
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Elmondja,  hogy  városunkban  –  minisztériumi  elrendelésre  -  szeptember  15-én  volt 
szakfelügyeleti vizsgálat, mely a könyvtár és az ott dolgozók munkájának elismeréseként 
értékelhető.  Egyben  kiindulópontot  jelenthet  ez  az  értékelés  a  további  feladatok 
meghatározásában is. 

Szabadi István képviselő-testületi tag igazgató úrtól kérdezi, a költségvetés módosításban 
olvasható volt,  hogy a kulturális  szakterület  felhalmozási kiadás előirányzata  növelését 
kéri 3 db, adventi rendezvényeket kiszolgáló faépítmény beszerzése céljából 1 millió Ft 
összegben. Az anyagban viszont még olvasható, hogy várják az alapítványtól az adventi 
rendezvénysorozat költségeit. Kérdezi, hogy mekkora összegről van szó.

Korbacsics Tibor válaszában elmondja, hogy a teljes kifutási összeg 2.400 eFt körül van.

Egyed Gyula,  az Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke kiemeli,  hogy mindkét 
intézmény alapos és részletes beszámolót készített az éves munkáról. Véleménye szerint a 
kultúra  közvetítésében  a  Kulturális  Központ  feladat  együttese  kiszélesedett  a 
vonzáskörzetre.  A  könyvtár  esetében  az  információ  központi  szerepét  betöltve  a 
mozgókönyvtári szolgáltatás területén ellátja ezt a fontos feladatát. A Kulturális Központ 
esetében a jövő évi felújításkor érdemes lesz a költségvetés ezen rovatait odafordítani és 
egy kis fejlesztést,  korszerűsítést végrehajtani az intézménynél.  A Bizottság véleménye 
alapján a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  megköszöni  a  részletes  és  mindenre  kiterjedő 
beszámolót,  melyből  kiderül,  hogy  az  intézmény  próbált  a  városon  belül  mindent 
felkarolni. Ugyanakkor megfogalmazza, hogy a városi rendezvények terén nagyon szűk 
réteg  mozdul  meg,  de  itt  említhetnénk  a  nemzeti,  állami  ünnepeket,  vagy  a  városi 
ünnepeket.  A  beszámoló  megemlíti,  hogy  hiányzik  az  értelmiség  a  programokról. 
Elmondja, hogy véleménye szerint az értelmiségi lét maga a megélt cselekvés, aki a szűk 
önérvényesítésén túl a körülötte levők életében is igyekszik aktívan részt vállalni. Nagyon 
hiányolja a rendezvényekről a diplomásokat, pedagógusokat, és kéri őket, hogy vegyenek 
részt ezeken az ünnepségeken. Véleménye szerint közösen kell elgondolkodni azon, hogy 
a városi megemlékezéseknek legyen értéke és rangja. A Hősök terén tartott ünnepségekkel 
kapcsolatban a zászlótartókból hiányolja a nemzeti színű zászlót, illetve a két hangszóró 
ne  az  üres  térbe,  hanem  a  közönség  felé  legyen  fordítva.  Véleménye  szerint  olyan 
szónokokat  kell  keresni,  akik  ebben  a  tekintetben  eltudják  mondani  az  eseménnyel 
kapcsolatos dolgokat és nem keverik össze a felkérésnek a témáját egy másik, későbbi 
témával. Nagyon fontosnak tartja a szónok személyét, mert a nem megfelelő választás is 
távol tarthatja a város polgárait az városi megemlékezésektől. 

Korbacsics Tibor elmondja, hogy gondot okoz a közösségi és társasági élet megszervezése 
és  mozgósítása  a  városban.  Ezt  célozzák  a  közösségi  estek,  melyeken  a  közösségek 
aktívan  részt  vesznek.  Az értelmiség  jelen  van  a  kórusban,  fúvós  zenekarban,  díszítő 
körben, de közösön lehetne keresni megoldást az aktívabb részvételért. 

Bebes István polgármester az intézményi  beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
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153/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Körmendi  Kulturális 
Központ  és  Faludi  Ferenc  Könyvtár éves  működéséről  szóló  intézményvezetői  
beszámolót elfogadta. 

Felelős: polgármester
Határidő:  azonnal

6. Beszámoló  a  Közbeszerzési  Bizottság  2009.  évi  tevékenységéről,  a  Közbeszerzési 
Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Bán Miklós a Közbeszerzési Bizottság elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester felkéri a Bizottság elnökét, hogy szóbeli kiegészítését  tegye 
meg.  

Bán Miklós képviselő-testületi tag elmondja, hogy a beszámoló részletesen tartalmazza a 
Bizottság  2009.  évben  végzett  munkáját,  de  az  anyag  elkészülte  után  a  Szociális 
Intézménynek még kiírtak pályázatot egy személygépkocsira és egy 9 fős kisbuszra. Ez 
nem szerepel a kiküldött anyagban, viszont a felhívása kikerült és a beérkezett pályázatok 
alapján fognak dönteni. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  örömmel  értesült  arról,  hogy  a  felsorolt 
projektekben  egyre  több  körmendi  vállalkozó  szerepel  és  kap  egyre  több  munkát  a 
városban. 

Bebes  István  polgármester  a  Közbeszerzési  Bizottság  2009  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámolót,  valamint  a  Közbeszerzési  Szabályzat  módosítását  elfogadásra  javasolja.

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza:

154/2009.(XII.17.) számú határozat
1.  Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  Közbeszerzési  Bizottság 

2009. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.
2.  Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Közbeszerzési  

Szabályzat módosítását a melléklet szerint azzal, hogy a módosítások 2010. január  
1-jén lépnek hatályba, és az azt követően induló közbeszerzési eljárásoknál kell  
alkalmazni.
Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. január 1.

7. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Szabó Ferenc a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester felkéri Szabó Ferenc bizottsági elnököt, szóbeli kiegészítését 
tegye meg. 

9



Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy az írásos anyag minden második hónapban 
megtartott  ülésekről  részletesen  beszámol.  Kiemeli  az  októberben  megrendezett 
bűnmegelőzési  fórumot,  melyet  a  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottság  a 
Rendőrséggel és a Polgárőrséggel karöltve először szervezett meg a megyében. Bizottság 
véleménye az, hogy jól sikerült a rendezvény és jövőre is szeretné megrendezni a fórumot. 
Hiányolta  a  Bizottság  a  társasházi  közös  képviselők  jelenlétét,  a  későbbiekben  erre 
nagyobb  hangsúlyt  kell  fordítani.  Fontos  esemény  volt  a  Bizottság  szervezésében  az 
ifjúságvédelmi felelősök beszámolója a város intézményeiből. A kollégák – amellett, hogy 
tájékoztatják a város Közbiztonsági Bizottságában lévő különböző szervezetek vezetőjét – 
ki  tudják  cserélni  véleményeiket  és  ez  nagymértékben  megkönnyíti  a  munkájukat, 
kérdéseikre azonnal választ tudnak kapni az illetékesektől. 

Köbli József képviselő-testületi tag megjegyzi, hogy a március 3-i ülésen felmerült, hogy 
a Fő téren történő kerékpározás problémájára felhívják a figyelmet. Kéri, hogy ebben a 
témában történjen valamilyen megoldás.

Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a KRESZ szabályai szerint tilos a Rákóczi 
úti járdán és a Vida J. utcában kerékpározni. Ebben az esetben toleráns a rendőrség, mivel 
a Rákóczi úton nagyon nehéz a kamionok mellett kerékpározni, a Vida J. utcában viszont 
a felfestett kerékpár út elcsúfítaná az utcát, de azért minden esetben figyelmeztetnek és 
szólnak a kerékpározóknak, a büntetés viszont kicsit visszafogottabb. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  Rázsó  Imre 
Szakközépiskola  és  a  Kölcsey  Ferenc  Gimnázium is  komoly  megfogalmazások  láttak 
napvilágot a drog- és alkoholfogyasztás problémáját tekintve. A beszámolóban szerepel, 
hogy  a  szülők  sokszor  elnézik  a  problémákat,  a  társadalomban  megjelent  túlzott 
liberalizmus  gátja  a  fegyelmezettségnek  és  arról  is  ír,  hogy  a  kiszolgáló  iskolából 
kiszolgáltatott  lett.  Felhívja a rendőrség és a Bűnmegelőzési  Bizottság figyelmét,  hogy 
legyen  hatással  arra,  hogy  a  18  éven  aluli  fiatalokat  ne  szolgálják  ki  alkohollal  a 
vendéglátó  egységek.  Az  említett  problémáknak  sokszor  olyan  hatása  van,  amely 
személyiségtorzulást  eredményezhet.  Kéri,  hogy  az  említett  problémákat  kezelje  a 
Bizottság kiemelt témaként. 
Szabó Ferenc  alpolgármester  elmondja,  hogy az  elvégzett  felmérések  szerint  a  szülők 
általánosságban meg vannak elégedve az oktatás színvonalával, de hiányolják az oktatási 
intézmények nevelésben kifejtett tevékenységét.  Pedagógusként látva elmondja, hogy a 
szülők kevesebb időt tudnak fordítani a gyereknevelésre és azt szeretnék, ha ezt az iskola 
tenné meg helyettük. Az intézmények úgy érzik, hogy vannak nevelési formák, amikre a 
család a legmegfelelőbb környezet, azt az oktatási intézmények nem pótolhatják. Ezek és 
a  társadalomban  megjelenő  problémák  érzékelhetők  halmozottan  a  középiskolákban, 
viszont  azok  tehetetlennek  érzik  magukat  ezekben  a  problémákban.  A  későbbiekben 
tervezik,  hogy  a  vendéglátósokkal  együtt  tartanának  egy  fórumot,  melyen  jobban  be 
lehetne vonni a tulajdonosokat az alkoholfogyasztás csökkentésébe. 

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottság 
beszámolóját elfogadásra.

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza:
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155/2009.(XII.17.) számú határozat

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági  
Bizottság munkájáról készült beszámolót elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

 
8. Beszámoló a 2009. évi adóztatási tevékenységről

Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  ismerteti  hogy  az  írásbeli  anyagot  minden  testületi  tag 
megkapta, szóbeli kiegészítést nem kíván hozzáfűzni.

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy látható az előterjesztésben, 
hogy az iparűzési  adó kivetett  és  befolyt  összege között  igen nagy a  különbség,  de a 
Pénzügyi Bizottság ülésén már olyan információt kaptak, amely szerint az elmaradt 86 
millió  Ft-ból  már  80  millió  Ft  befolyt,  tehát  előreláthatólag  nem  lesz  gond  a  terv 
teljesülésével. A bizottsági vélemény alapján a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester javaslatot tesz a 2009. évi adóztatási tevékenység határozati 
javaslatának elfogadására.

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

156/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi adóztatásról készült  
jegyzői beszámolót elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

9. A képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  kérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  vélemény  az  előterjesztéssel 
kapcsolatban. 

Csák Tamás,  a Városfejlesztési  és Turisztikai Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva határozati javaslat elfogadását kezdeményezi. 
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Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a 2010. június 24-i ülés 
napirendjei közé felvenni javasolja a „Beszámoló a kórházat üzemeltető Kft. Felügyelő 
Bizottságának elvégzett munkájáról” napirendi pontot. 

Bebes István polgármester a képviselő-testület 2010. i. félévi munkatervének módosított 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

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

157/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2010. I.  
félévi munkatervet – a melléklet szerint jóváhagyja.

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

10. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító 
okiratának és társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a testület elé terjeszti a Hulladékgazdálkodási 
Társulás ülésén született  azon javaslatokat,  amelyekkel  kapcsolatosan fontos a döntés.  

Szabadi István képviselő-testületi tag kérdezi, hogy Vasvár miért nincs a felsorolásban. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  Vas  megyében  vannak  olyan  települések, 
amelyek nem csatlakoztak a társuláshoz,  melynek többféle  oka is  lehet.  A csatlakozás 
lehetősége  egyébként  folyamatosan  fennáll  a  távolmaradó  települések  előtt,  a 
távolmaradás konkrét okát viszont nem tudja meghatározni.

Kocsis  István  tájékoztatásul  elmondja,  hogy Vasvár  a  zalabéri  hulladéklerakóhoz  már 
korábban csatlakozott.

Bebes  István  polgármester  kéri  a  képviselő-testületet,  hogy  a  határozati  javaslatnak 
megfelelően az alapító okirat módosítását támogassa. 

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

158/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Nyugat-
dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  alapító  
okiratának  és  társulási  megállapodásának  módosítását  a  melléklet  szerinti  
tartalommal.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. december 31.
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11. Pótfedezet biztosítása a 2009. évi szennyvízberuházáshoz
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Városfejlesztési Iroda segítségével jelezték 
az  előterjesztésben  a  képviselő-testület  tagjai  felé,  hogy  milyen  változtatás  történt  a 
beruházásban. Ismerteti,  hogy az érintett utcákban tervezett nyomvonal vezeték és házi 
átemelők helyett az üzemeltetési szempontok alapján gravitációs rendszer épült ki gerinc 
és  bekötővezetékekkel,  mely  indokolja  a  pótfedezet  biztosításának  elfogadását.  Előbbi 
rendszerek működtetésével kapcsolatban a vasúton túli részen nagyon rossz tapasztalatai 
voltak a működtetőnek, azért is vált szükségesség a műszaki tartalomban megmutatkozó 
változtatás.  

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

A képviselő-testület a javaslatot a 15 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza:

159/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  90/2009  (VIII.27.)  számú 
határozatát  módosítja,  melynek  értelmében  a   Nyugat-Dunántúli  Regionális  
Fejlesztési Tanács által támogatott, az "Önkormányzati fejlesztések támogatására 
területi  kötöttségek  nélkül  (CÉDE)"  tárgyú  és  „Körmend  szennyvízhálózat  
bővítése  2009”  megnevezésű fejlesztés  költségvetési  forrásösszetételét,  és a 
szükséges sajáterő fedezetét   a 2009.évi  költségvetésében biztosítja,  a következők 
szerint:
A  fejlesztés  megvalósulási  helye:  9900  Körmend,  Bercsényi  utca,  Kis  utca,  
Honvéd utca, Béke utca, Katona utca, Achim A. utca, Legény utca, Prímás utca,  
Zsák utca, Szent Imre herceg utca

A fejlesztés forrásösszetétele (25% ÁFA-tartalommal):

Megnevezés Összege 
(Ft-ban)

Saját forrás 54.970.01
3

Hitel -

Támogatásból igényelt összeg 15.000.00
0

Egyéb támogatás (nevesítve) -
Egyéb forrás -

Összesen 69.970.01
3
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A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről  
szóló 4/2009. (II. 13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a költségvetés 6.  
melléklet beruházás során. 
Felelős: Forró Szilvia irodavezető
Határidő: legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig

12. „Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása” 
NYDOP.3.1.1./A-2008-0012. pályázat 2. fordulóhoz önerő biztosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az 
előterjesztésben  szereplő  pályázat  kétfordulós.  Az  első  fordulóban  Körmend  Város 
Önkormányzata  értesítést  kapott,  hogy elkezdheti  a  pályázatot  és  az azzal  kapcsolatos 
tervezési  és  előkészítési  feladatokat.  Volt  egy  útvonalterv,  melynek  végén  a  második 
fordulóban  be  kell  nyújtani  a  pályázatot,  melyben  pontosítani  kell  az  időközben 
megtörtént  változásokat.  Elsődlegesen  megemlíthetjük az  ÁFA 20-ról  25 %-ra  történő 
változását,  melynek mértékét  a programban finanszírozni  fogják,  másodsorban pedig a 
szennyvíz  beruházás  megvalósításához  a  fedezet  biztosításához  a  használati  díj 
rendelkezésre áll a képviselő-testület korábbi döntése alapján a 2010. évi költségvetésben 
is.  Ezenkívül  még említés  történik  az előterjesztésben a  térbútorokkal  kapcsolatban is, 
mellyel kapcsolatban megkéri Forró Szilvia irodavezetőt, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 

Forró  Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  az  utcabútorokkal 
kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  engedélyes  terveken  szereplő  darabszámok  és 
mennyiségek ellenére egy csökkentett tartalmat tettek bele a pályázati anyagba, mivel az 
első fordulóban tervezői becslés alapján rendelkezésre álló 10 millió Ft-os keretösszeg a 
kiviteli tervek alapján 28 millió Ft-ra nőtt. Véleményük szerint a beszerzést ütemezetten 
kell végrehajtani, és a tervezővel történt egyeztetés után kb. 20,5 millió Ft-ra le tudták 
csökkenteni. Természetesen az építészeti értékek megőrzése érdekében megpróbálják az 
elkövetkezendő években folyamatosan kiépíteni. 

Kocsis  István  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  konkrétan  hány  százalékkal  fog 
változni a zöldterület nagysága a beruházás során. 

Forró  Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  elmondja,  hogy  a 
jelenlegi zöldterület 3800 m2 mely 5400 m2-re fog változni az átépítés után. A jelenlegi 
25 fa  közül  17-et  sikerül  megtartani  és további  30 fa  ültetésére  kerül  majd  sor.  Ezek 
mellett  természetesen  a  cserje  és  kisnövény állomány is  jelentős  szerepet  kap,  melyet 
folyamatos kertészeti parkfenntartással szeretnének biztosítani. 

Kárnics  Ferenc  képviselő-testületi  tag  felhívja  a  figyelmet,  hogy az  Óváros  és  annak 
környékének déli részén fizető parkoló van jelölve. Itt a Katolikus Egyházközségtől kért 
az Önkormányzat területet parkolási célra. Nem tartja elfogadhatónak, hogy egy ingyen 
kapott területen fizető parkoló legyen kialakítva. 
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Bebes István polgármester hangsúlyozza, hogy erről nincs szó. Szeretnék a Ferrosüt, az 
Önkormányzat  területét,  valamint  a  kapott  területet  parkoló  kiegészítés  szempontjából 
egyesíteni.  Ez egyben szolgálná  a  templomba  járók igényeit  is,  hiszen  az  odalátogató 
hívek könnyebben tudnának parkolni, tehát ezt a kérdést jogosnak tartja. 

Dr.  Fehér  Tamás  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  az  utcabútorok  elhagyása 
mennyivel  csökkenti  a költségvetést,  egyben aggodalmát  fejezi  ki  az elkészítendő,  2,2 
millió Ft-ra becsült  makettel  kapcsolatban.  Úgy gondolja, ha a padokat megrongálják, 
akkor ez a makett sem lesz kivétel. 

Forró  Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  elmondja,  hogy  az 
utcabútorokkal kapcsolatban közel 28 millió Ft-ot sikerült lecsökkenteni 20-21 millió Ft 
közötti összegre, mely bútoroknak a pótlását az amortizációs költségek terhére szeretnék 
majd  elvégezni.  Az  üzemeltetési  költségeket  a  mindenkori  testületnek  az  éves 
költségvetéséből kell  biztosítani.  Az említett  makett  nem része a pályázatnak,  a helyét 
fogják elkészíteni, viszont a makett nem lesz a pályázaton belül megrendelve. Meg kell 
nézni, hogy a közbeszerzésnek milyen eredményei lesznek, de célszerűnek tartja a makett 
kérdésének ismét  testület  elé  történő terjesztését  annak érdekében,  hogy a  költségeket 
milyen mértékben és mikor vállalja az Önkormányzat 

Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy  a 
határozati  javaslatban  3  külön  pont  szerepel,  azokat  külön-külön  szavazta  meg  a 
Bizottság. A bizottság véleményét tolmácsolva mindhárom határozati pontot a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva  a 
határozati javaslat mindhárom pontját elfogadásra javasolja. 

Forró  Szilvia,  a  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Iroda  vezetője  elmondja,  hogy  az 
előterjesztésben szereplő forrástábla a későbbiekben is előfordul az előterjesztések során, 
hiszen  a  Közbeszerzést  elindították,  ami  február  közepére  záródik  le.  Az  összegek 
pontosítása majd ezután történik meg, ezért is szerepelnek ebben a táblázatban maximált 
összeggel  a  költségek.  Párhuzamosan  ráadásul  folyik  a  kompenzáció  mennyiségi 
számítása,  tehát  a  táblázatban még a támogatás  nélküli  összegek szerepelnek,  melyből 
következik, hogy a közel 36 millió Ft-os ÁFA-nak a támogatási része még csökkenti az itt 
szereplő önerő összegét. 

Bebes István polgármester a határozati javaslat három pontját külön teszi fel szavazásra. 
Elfogadásra javasolja az 1./ pontban szereplő alapszámokat, melyek alapján a saját erőt, az 
ütemezési jóváhagyást és a költségvetési évenkénti szerepeltetést fogadja el a képviselő-
testület  és  természetesen  azt,  hogy  egyetért  és  pályázni  kíván  a  „Nyugat-dunántóli 
Operatív  Program  keretében  előzetesen  támogatott   Városközpontok  funkcióbővítő 
megújítása nem megyei jogú városokban” program 2. fordulójára. 

A képviselő-testület  a javaslatot  a határozati  javaslatot  15 igen szavazattal  2 tatózkodás 
mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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160/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a   "Körmend  belvárosának 
komplex funkcióbővítő megújítása" megvalósításával egyetért, pályázatot nyújt be  
a   Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  keretében  előzetesen  támogatott  
"NYDOP-2007-3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei  
jogú városokban" című pályázat 2. fordulóján. A beruházáshoz szükséges sajáterőt  
a következő éves ütemezéssel jóváhagyja, és költségvetésében évenként szerepelteti.

2010 2011 Összesen
Önkormányzat ROP 463 218 783 70 279 073 533 497 856

Sajáterő max. 280 000 000 max. 45 000 000 max. 325 000 000
összesen 743 218 783 115 279 074 858 497 857

Kis-, és Közép-
vállalkozások 

ROP 3 215 191    - 3 215 191    
sajáterő 7 502 111 - 7 502 111
összesen 10 717 302 - 10 717 302

Körmend és 
Kistérsége 
Többcélú 
Kistérségi Társulás

ROP 3 286 953 - 3 286 953
sajáterő 580 050 - 580 050
összesen 3 867 003 - 3 867 003

Beruházás 
mindösszesen

ROP 469 720 927 70 279 073 540 000 000
sajáterő max. 288 082 161 max. 45 000 000 max. 333 082 161
összesen 757 803 088 115 279 073 873 082 161

- Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert  
továbbá, hogy a pályázat 2. fordulójára a dokumentációkat benyújtsa.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: Pályázat benyújtására: 2009. december 22.

Bebes  István  polgármester  a  határozati  javaslat  második  pontjában  szereplő  nyilvános 
illemhely  megvalósításának  és  költségeinek  a  2011-es  évben  történő  szerepeltetésének 
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

A  képviselő-testület  a  javaslatot  16  igen  szavazattal  1  tartózkodás  mellett  a  javaslatot 
elfogadja és a következő határozatot hozza:

161/2009.(XII.17.) számú határozat

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. a nyilvános illemhely megvalósításával egyetért, és az építéshez szükséges bruttó 

20.000.-eFt fedezetet  biztosítja, melynek összegét a 2011. évi költségvetésében  
szerepelteti.

2. Felhatalmazza  polgármestert  a  szerződések  aláírására,  és  a  szükséges 
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intézkedések megtételére.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: Pályázat benyújtására: 2009. december 22.

Bebes István polgármester  az  előterjesztésben szereplő Akcióterületi  Terv elfogadását  a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal  2 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 

162/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Akcióterületi Terv (AT) 
tartalmát megismerte, és elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: Pályázat benyújtására: 2009. december 22.

13. Körmend  Város  Önkormányzata  és  a  Körmendi  Vagyongazdálkodási  Kft.  között 
létrejött üzemeltetési szerződés módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  a  150/2005.  számú 
határozatával  hagyta  jóvá  és  az  50/2006.  számú  határozatával  módosította  a  körmendi 
Vagyongazdálkodási  Kft.  és  az  Önkormányzat  közötti  üzemeltetési  szerződést.  Az 
előterjesztés alapján javasolja, hogy 2010. január 1-től a Vagyongazdálkodási Kft. bevételét 
képezze  a helyiségek bérleti díja, a lakbér és vízdíj bevételek, illetve az ezzel kapcsolatban 
felmerülő kiadások is. Ezzel a Vagyongazdálkodási Kft. feladata módosul.

Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét 
tolmácsolva a határozatot elfogadásra javasolja.

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy  az  üzemeltetési  szerződés  3.2.  pontjában  az  éves  beszámolóhoz  kapcsolódóan 
elkészíti a mérleg alátámasztó leltárt. Ezt a pontot szeretné a Bizottság kiegészíteni, hogy 
tárgyévet követően január 31-éig, mellyel  egy határidőt szabna meg a képviselő-testület. 
Fenti módosítással a Pénzügyi Bizottság a határozatot elfogadásra javasolja. 

Geosics  László  a  Vagyongazdálkodási  Kft.  Felügyelő  Bizottságának  véleményét 
tolmácsolva a képviselő-testületnek a határozat elfogadását javasolja.

Bebes  István  polgármester  a  Körmendi  Vagyongazdálkodási  Kft.  és  az  Önkormányzat 
közötti üzemeltetési szerződés módosítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

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

 163/2009.(XII.17.) számú határozat
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Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körmendi  
Vagyongazdálkodási Kft. és az Önkormányzat között létrejött üzemeltetési szerződés 
módosítását a melléklet szerinti tartalommal és  az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja:
3.2. - az éves beszámolóhoz kapcsolódóan elkészíti  a mérleg alátámasztó leltárt  

tárgyévet követően január 31-ig.

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

14. Értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanokról döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  az  előterjesztéshez  kapcsolódva  elmondja,  hogy  a  két 
megüresedett lakás – Körmend, Rákóczi u. 1-3. fsz. 3. és a Körmend IV. Béla király u. 7. 
fsz.  1.)  a  határozati  javaslat  alapján  bekerülnének  az  értékesítésre  kijelölt  ingatlanok 
sorába.

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

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

164/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a 155/2008.  (VIII.27.)  számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Körmend, Rákóczi u. 1-3. fsz. 3. és a Körmend,  
IV. Béla király u.7. fsz. 1. szám alatti lakások értékesítéséhez.

2. A Képviselő-testület az 55/2008. (IV.30.), a 155/2008. (VIII.27.) és a 47/2009.  
(IV.29.)  számú határozatokban foglaltakat  egyebekben  továbbra  is  hatályban 
tartja.

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

15. Döntés ingatlanvásárlás ügyében 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Jehova Tanúi Egyház 
megkereste  az  Önkormányzatot  ingatlanvásárlási  szándékával.  Imaházat  szeretnének 
építeni  és  ehhez  vásárolnának  olyan  ingatlant,  ami  a  központban található.  Elmondja, 
hogy Körmend Város Önkormányzatának ekkora méretű ingatlanja a belvárosban nincs és 
ezzel kapcsolatban kell a döntést meghozni. 
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Faragó Gábor, a Pénzügyi  Bizottság elnöke a Bizottság határozata alapján a határozati 
javaslat 2./ pontját javasolja elfogadásra.

Csák Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  határozata 
alapján a határozati javaslat 2./ pontját javasolja elfogadásra. 

Bebes  István  polgármester  a  határozati  javaslat  2./  pontját  a  képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja.

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

165/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete nem  támogatja  a  
Magyarországi  Jehova  Tanui  Egyház  13.számú  Egyházkörzete  ingatlanvásárlási  
kérelmét, figyelemmel a korábbi fejlesztési elképzelésekhez.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. január 31.

16. Döntés ingatlanrész eladása ügyében (Körmend, Rákóczi u. 23.)
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben a Körmend, Rákóczi u. 23. 
Társasház  kérelme  alapján  ingatlanrész  eladásához  kéri  a  képviselő-testület 
hozzájárulását. 

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

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

166/009.(XII.17.) számú határozat

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Körmend, Rákóczi  
u. 23. társasház társasházi közös tulajdonban lévő hőközpont eladását, a Régióhő 
Regionális Hőszolgáltató Kft. részére, és felhatalmazza Polgármestert a szükséges  
aláírások és intézkedések megtételére.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2009. december 31.
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17. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester a megállapodás módosítására tesz javaslatot a tagtelepülések 
létszámának változása miatt. 

További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes  István  polgármester  a  Körmend  és  Kistérsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
társulási megállapodásának módosítását javasolja.

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

167/2009.(XII.17.) számú határozat
1.  Körmend  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körmend  és  Kistérsége  

Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodás  1.  számú mellékletét  az  
alábbiak szerint módosítja:

1. számú melléklet
A KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

TAGÖNKORMÁNYZATAINAK LAKOSSÁGSZÁMA

Település  
KSH kódja Település neve Település  

lakosságszáma
1803911 Csákánydoroszló 1808
1815990 Daraboshegy 93
1820695 Döbörhegy 170
1803036 Döröske 100
1830429 Egyházashollós 579
1825946 Egyházasrádóc 1356
1829452 Halastó 109
1810676 Halogy 301
1805713 Harasztifalu 179
1814997 Hegyháthodász 183
1830216 Hegyhátsál 164
1826620 Katafa 377
1822716 Kemestaródfa 243
1813532 Körmend 12105
1827289 Magyarnádalja 223
1817288 Magyarszecsőd 481
1803294 Molnaszecsőd 448
1806716 Nádasd 1352
1832920 Nagykölked 152
1815060 Nagymizdó 128
1809672 Nemesrempehollós 289

1806248 Pinkamindszent
                                   1
69

1807551 Rádóckölked 293
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1817729 Szarvaskend 234
1802884 Vasalja 350

Összesen 21886

2.   Körmend  Város   Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármester a megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő. 2009. december 23. 

18. Köztisztviselők részére a teljesítménycélok meghatározása 2010. vonatkozásában
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy minden  évben  szükséges  meghatározatni  a 
köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvény  értelmében  a  teljesítménykövetelmények 
alapjául szolgáló célokat.

További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes  István  polgármester  2010.  vonatkozásában  a  köztisztviselő  részére  a 
teljesítménycélok meghatározását elfogadásra javasolja.

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

168/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők tekintetében a 
2010.  évi  teljesítménykövetelmények  alapjául  szolgáló  teljesítménycélokat  az  
alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Felkészülés  a  2010.  évi   Országgyűlési  képviselők,  valamint  Önkormányzati  
képviselők,  polgármester választásokra (köztisztviselők és választási bizottsági  
tagok képzése, lakcímnyilvántartás napra készen tartása stb.).

2. A projektek maradéktalan végrehajtása.
3. A bevételek maximális teljesíthetősége érdekében szükséges intézkedések időbeli  

megtétele  minden  területen  (lakbér-vízdíjhátralékok  rendezésének  módja,  
adóztatási  tevékenység  további  javítása,  közműfejlesztési  hozzájárulások 
behajtása,  működési  bevételek  időbeli  behajtása,  különös  tekintettel  a  
társulásban ellátott tevékenységekre). 

4. A  Polgármesteri  Hivatalt  érintő  –  ÁROP.  keretében  megvalósuló  szervezet-
fejlesztési feladatok folyamatos nyomon követése, értékelése.

5. Az Állami Számvevőszék 2009. évi vizsgálata alapján elfogadott Intézkedési Terv 
maradéktalan végrehajtása.

6. Felettes szervek ütemterv szerint ellenőrzéseire való felkészülés.
Felelős: polgármester
Határidő. 2009. december 23. 
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19. Jegyzői teljesítménykövetelmények értékelése
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  jegyzői  teljesítménykövetelmények 
teljesítése megtörtént és kéri az ezzel kapcsolatos beszámoló elfogadását. 

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

169/2009.(XII.17.) számú határozat
Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  jegyzői  
teljesítménykövetelmények értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 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.)

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

Szabó Ferenc alpolgármester  megköszöni,  hogy a tájékoztatás megtörtént  a szolgáltató 
felé, ha a kandeláber kijavítása a következő testületi ülésig nem valósul meg, akkor azt 
jelezni fogja a képviselő-testületnek. 

Kárnics  Ferenc  képviselő-testületi  tag  elfogadja  a  válasz  első  részét.  A  kórházi 
dolgozókkal kapcsolatban tudja, hogy ők nem közalkalmazottak, éppen ezért érdeklődött a 
juttatások iránt. Dr. Németh Attila kicsit  őt igazolta,  amikor elmondta,  hogy a kórházi 
dolgozók megközelítőleg  15 ezer Ft-tal  keresnek kevesebbet,  mintha  közalkalmazottak 
maradtak volna. 

Szabadi István képviselő-testületi tag nem fogadja el a választ. 

Kocsis István képviselő-testületi tag elmondja, hogy a fapótlást hézagosnak találja és kéri, 
hogy vizsgálja  meg az Önkormányzat,  ennek mi  volt  az  oka.  Kérdezi,  hogy a tuskók 
mikor lesznek elszállítva a helyszínről. A másik két pont válaszát elfogadja. 

Bebes István polgármester a Hegyaljai út fapótlásaival kapcsolatban elmondja, hogy az 
előkészítés  sem  volt  egyszerű,  mivel  két  együttműködő  partnerrel  –  Körmend  Város 
Önkormányzata  és  a  Közútkezelő  Kht.  -  kellett  valamilyen  formában  megegyezni. 
Mindkét félnek biztosítani kellett  volna az együttműködést,  de az egyék fél részéről – 
anyagi  fedezet  hiányában  –  ez  nem  történt  meg.  A  létrejött  megegyezés  alapján  az 
Önkormányzathoz tartozó részen elvégezték a feladatokat, a hiányzó részek telepítése a 
Közútkezelő  Kht.  feladata,  talán  ebből  is  adódhat  a  határidő  kitolódása.  Felkéri  a 
Városgondnokság vezetőjét, hogy ismertesse az ehhez kapcsolódó részleteket.
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Horváth Péter Körmend Város Gondnokságának vezetője elmondja, hogy a tölgyfa sor 
pótlása  két  részből  valósul  meg.  A  Hegyaljai  úti  kerékpár  út  melletti  fapótlást  az 
Önkormányzat  végezte,  ennek  keretében  31  oszloptölgyet  telepített,  a  többit  a 
Közútkezelő  Kht.  Véleménye  szerint  a  közművek,  lehajtók  és  egyéb  előírások 
befolyásolhatták  a  fák  ültetését.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  megyében  egyetlen 
cégnek  van  speciális  tuskómaró  gépe,  melynek  tulajdonosa  megtette  az  ajánlatát. 
Polgármester úr kérésére tárgyalásokat folytatott  a költségek megosztásáról a cégnek a 
vezetőjével. A tuskómarás – amennyiben a város költségvetése fedezetet biztosít rá –hó 
mentes időszakban elvégezhető. 

- Interpellációk 

Bán Miklós: Az Izraelita emlékmű téli letakarását javasolja. Tavasszal sort kell keríteni az 
emlékmű felújítására, de addig is jó lenne a további állagromlást megelőzni.

Szabad  István:  2009.  szeptember  24-i  testületi  ülésen  interpellált  a  Kossuth  utcai 
sebességkorlátozó tábla kihelyezése ügyében. Válaszként kapta, hogy folyamatban van a 
kihelyezés. Érdeklődik, meddig tart ez a folyamat. Emlékeztet még, hogy a Kossuth utca 
sarkán a zebra felfestését is szintén ígéret övezi.

Forró Szilvia: Elmondja, hogy a 8-as felől érkezve ki van helyezve egy 30-as tábla.

Kocsis István kérdezi, hogy azt a következő kereszteződés nem oldja-e fel?

Bebes  István  polgármester kéri,  hogy  a  képviselő  úr  tájékoztatása  történjen  meg  a 
következő napon ez ügyben. Kérdezi, hogy ideiglenes felfestést nem lehet-e a Kossuth 
utcai zebra esetében megvalósítani.

Geosics  László  a  7  emeletes  és  az  orvosi  rendelők  mögötti  udvarban  –  ahol 
személygépkocsis és gyalogos közlekedés is történik – a közvilágítás nem működik, kéri 
ezek kijavítását.

További hozzászólás nem hangzik el.

Bebes  István  polgármester  sajnálatos  eseménynek  tartja,  hogy  ebben  az  évben  két 
képviselőtársat vesztett el a képviselő-testület, akik mindig segítettek a munkában. Kéri, 
hogy  emléküket  mindig  kegyelettel  őrizze  meg  a  képviselő-testület.  Voltak  döntések, 
amelyek sikerrel jártak, segítették a város életét, és talán ezeknek a döntéseknek lesznek jó 
és  komoly  hatásai.  Következik  egy  új  esztendő,  amely  nem  lesz  könnyű  egyik 
önkormányzat számára sem. Reméli Körmend városára az együttműködés lesz a jellemző, 
nem pedig a széthúzás, ami néhány magyarországi városban tapasztalható. Bízik abban, 
hogy  a  törvénykezés  is  olyan  lesz,  ami  az  elkövetkezendő  időszakban  jobban  tudja 
segíteni a települések és az ott élő emberek életét. Mindenkinek megköszöni azt a munkát, 
amit  az  elmúlt  évben  elvégzett,  és  köszöni,  hogy  az  üléseken  jelenlétükkel  a 
határozatképességet  és  a  döntéseket  segítették.  Meggyőződése,  hogy  Körmend  város 
önkormányzati  intézményeiben  dolgozó  közalkalmazottak  és  köztisztviselők  a 
megváltozott  és  egyre  nehezedő körülmények  ellenére  szorgalommal  és  együttműködő 
képességgel végzik munkájukat. 
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Tájékoztatásul elmondja, hogy a hasonló lélekszámú városokban a köztisztviselői létszám 
megközelítőleg  10  fővel  több,  mint  itt  Körmenden,  egyben  megköszöni  az  elvégzett 
munkájukat. 
Kíván  mindenkinek  –  szerettei  körében  –  békés,  meghitt  karácsonyi  ünnepeket,  a 
képviselő-testület ülését 17 óra 15 perckor bezárja.

K.m.f.

Bebes István Gombásné Nardai Ibolya
polgármester jegyzői feladatokkal megbízott

aljegyző
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