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KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. április 8-ai 
rendkívüli üléséről

Határozat: 47-49/2010.(IV.08.). számú 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzata  Képviselő-testületének  2010. ápirlis  8-ai, 8.00 
órakor kezdődő rendkívüli üléséről

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

Távol:            Bán Miklós, Kárnics Ferenc, Mecsériné Doktor Rozália, Szabadi István 
képviselő-testületi tagok

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Gombásné Nardai Ibolya aljegyző  
Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője  
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője 
Dr. Fábián Ágnes, a Hatósági Iroda és Gyámhivatal vezetője 
Farkas Tiborné oktatási és kulturális referens  
Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-
testület  13 tagja  jelen van – Bán Miklós,  Kárnics  Ferenc,  Mecsériné Doktor Rozália  és 
Szabadi István képviselő-testületi tagok igazoltan távol vannak -, az ülés határozatképes, azt 
8.00 órakor megnyitja.
Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 

A  képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadja, és a következő 
napirendet hagyja jóvá: 

NAPIREND:

Nyilvános ülés keretében:    

1. Döntés a „Belterületi utak fejlesztése” támogatás elnyerésére
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend  II.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  vonatkozásában  az  egészségügyi 
alapellátás  területi  kötelezettséggel  történő  biztosítására  kötendő  megállapodás 
jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Önkormányzati befektetés értékesítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

NAPIREND:

1. Döntés a „Belterületi utak fejlesztése” támogatás elnyerésére
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  pályázatot  szeretne 
benyújtani „Belterületi utak fejlesztése” támogatás elnyerésére, melyben a Körmend, Dr. 
Batthyány-Strattmann  László  és  Bajcsy Zs.  E.  utcák  közlekedésbiztonsági  fejlesztése 
valósulhatna  meg.  A fejlesztés  tartalmilag  illeszkedik  a  Szabadság tér  fejlesztéséhez, 
mellyel kapcsolatban meghirdetett tervpályázatot a Sólyom és Társa tervező cég nyerte, 
amely a tervezési feladatokat el is végezte. Már az előkészítések során körvonalazódott, 
hogy elég nagy a projekt ahhoz, hogy egy szakaszban lehessen megvalósítani. Az első 
ütem ügyében  –  a  Regionális  Fejlesztési  Tanácstól  származó  információk  alapján  – 
április  15-én dönt  a  Bíráló Bizottság.  A beruházás  a  Szabadság tér  közlekedési  célú 
kiegészítése  lesz,  egyben  többlet  lehetőséget  biztosít  a  gyalogos-kerékpáros  és 
gépkocsival  történő  közlekedés  biztonságos  bonyolítására.  Kerékpáros  vonalon 
összeköti a már kiépült Rákóczi  - Hunyadi utcai átvezetést  a Rábán aluli kerékpárút 
szakaszával. Szükséges egy körforgalmi csomópont kiépítése a Szabadság térre érkező 
autóbuszok megfordulásainak biztosítása érdekében. Kiemeli,  hogy ez az útszakasz a 
város kezelésébe fog kerülni.  A híd felújításában a KKK vállal  szerepet,  és az ezzel 
kapcsolatos  feladatokat  – jelen állás  szerint  – még ebben az évben el  fogja végezni, 
tekintettel  a  szükséges  súlykorlátozásokra.  Véleménye  szerint  így  egy  komplex 
megoldás születhet a Szabadság tér és közlekedési kapcsolatai vonatkozásában, melyhez 
szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. A megkötendő előzetes megállapodás IV. 
bekezdésében szereplő Egyéb rendelkezések 1./ pontját javasolja kiegészíteni, mely a híd 
felújítási költségeit határozza meg. Előzetes tárgyalások alapján elmondja, hogy a híd 
felújítása – Quaiser István KKK alkalmazott  és bizottsági tag véleménye alapján is - 
megközelítőleg 60-80 millió Ft-ba kerülhet. Fontos ennek a megerősítése, mert a plusz 
forrás bevonásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző ismerteti a IV/1. pont 
második mondata  a következőkkel  egészülne ki:  Amennyiben a felújítás költsége ezt 
meghaladja,  Körmend  Város  Önkormányzata  részéről  további  forrás  bevonására  van 
szükség, melyhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

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

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 

47/2010. (IV.8.) számú határozat

• Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Nyugat-
Dunántúli  Operatív  Programban  történő  pályázat  benyújtását  az 
NYDOP-2009-4.3.1/C/2 Belterületi  utak fejlesztése támogatás  elnyerésére, 
és a szükséges sajáterő fedezetét a 2010.évi költségvetésről szóló rendeletében 
biztosítja a következők szerint:
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"Körmend, dr. Batthyány S. L. és Bajcsy-Zs. E. utcák közlekedésbiztonsági 
fejlesztése, körforgalmi csomópont építése":

támogatási igény:    75%:          246.000.000.-Ft
önkormányzati sajáterő:   25%:  max.  82.000.000.-Ft,
Beruházási összköltség:   100%: 328.000.000.-Ft

továbbá felhatalmazza Polgármestert a pályázat benyújtására.

• Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a 
Közlekedési Koordinációs Központtal kötendő előzetes megállapodást, a 74168 
jelű Körmend II. bekötőút országos közútról helyi közúttá történő átminősítésére 
vonatkozóan, valamint egyetért a bekötőút önkormányzati tulajdonba/kezelésbe 
történő átadás-átvételével,  és egyben felhatalmazza Polgármestert  a szükséges 
intézkedések  megtételére,  és  a  dokumentumok  aláírására  az  alábbi 
kiegészítéssel:   
IV/1.  pont  utolsó  mondata  kiegészül  a  következő  módon:  Amennyiben  a 
felújítási  költsége  ezt  meghaladja,  Körmend  Város  Önkormányzata  részéről 
további  forrás  bevonására  van  szükség,  amelyhez  a  Képviselő-testület 
hozzájárulását kell kérni.

• Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Közlekedési 
Koordinációs Központ, a Magyar Közút Nonprofit Zrt, és Önkormányzat között 
aláírandó háromoldalú szándéknyilatkozatot, és felhatalmazza Polgármestert az 
aláírásra. 

• Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza 
Polgármestert,  hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges területrendezések 
előkészítését elindítsa.

Felelős: Polgármester, jegyző, városfejlesztési irodavezető

Határidő: a pályázat benyújtására: 2010. április 12. 

A bekötőút átadás-átvételére: folyamatos.

2. Körmend  II.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  vonatkozásában  az  egészségügyi 
alapellátás  területi  kötelezettséggel  történő  biztosítására  kötendő  megállapodás 
jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  Dr.  Unger  Károly  –  volt 
képviselő-testületi tag – halálával üresedett meg a II. számú felnőtt háziorvosi praxis, 
mellyel kapcsolatosan a hagyatékátadó végzés 2010. február 18-án jogerőre emelkedett, 
mely a praxisjogot átadta Dr. Unger Károlyné örökösnek, aki adásvételi előszerződést 
kötött Dr. Temesi Sándor Edelény, Borsodi u. 4. III/3. sz. alatti lakossal. Reméli, hogy a 
jelen finanszírozási rendszer miatt kialakult bonyodalmas helyettesítés után zavartalan 
lesz a körzetben a háziorvosi ellátás. 
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Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva egyetért a határozati javaslat elfogadásával.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  13  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:

48/2010. (IV.8.) számú határozat

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete  „A helyi önkormányzatokról  
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) és (4) bekezdésére” tekintettel 
Körmend  Város  Önkormányzata (9900  Körmend,  Szabadság  tér  7.,  képviseli: 
Bebes István polgármester) és 
Dr. Temesi Sándor 3780 Edelény, Borsodi u. 4. III/3. (SOPET-Praxis Kft.) között a 
Körmend  II.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  területi  ellátási  kötelezettséggel 
történő működtetésére  vonatkozó megállapodást  – az előterjesztés  mellékletében 
foglalt tartalommal – jóváhagyja.
A megállapodás hatályba lépésének időpontja 2010. június 1.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. április 20.

3. Önkormányzati befektetés értékesítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester a 100 millió Ft összegnek megfelelő egység felszabadításával 
kapcsolatban elmondja, hogy az már tartalmazza a kamatokat is. Elmondja, hogy a 2010. 
évi  költségvetés  tartalmazza  ennek  a  portfóliónak  a  felszabadítását.  Erre  azért  van 
szükség, mert a Pénzügyi Iroda számításai szerint arra az időre, amíg a hitelfelvételre és 
a közbeszerzési eljárás lefolytatására sor kerül, az Önkormányzat működési költségsorán 
rendelkezésre áll az összeg, mely a hitelfelvétel után a Kft. által visszafizetésre kerül. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  és  Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és 
Turisztikai  Bizottság  elnöke  a  bizottságok  véleményét  tolmácsolva  támogatják  a 
határozati javaslat elfogadását.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  13  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:

49/2010. (IV.8.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  kórházi 
vagyonvásárlásból  adódó  pénzügyi  teljesítés  miatt,  a  likviditás  biztosítása 
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érdekében  100.000  eFt  összegű  portfoliót  értékesít  a  befektetései  közül.  Az 
értékesítésre kerülő portfolió kiválasztása a befektetővel egyeztetésre kerül, annak 
érdekében, hogy az önkormányzat számára a legkedvezőbb legyen. 

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. április 10. az értékesítésre

További hozzászólás nem hangzik el. 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 8 óra 25 perckor bezárja.

K.m.f.

Bebes István
polgármester

Gombásné Nardai Ibolya   
aljegyző
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