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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2010. április  29-i, 
14.00 órakor kezdődő nyílt üléséről

Jelen vannak: Bebes István, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Faragó Gábor, dr. 
Fehér  Tamás,  Ferencz  Gyula,  Geosics  László,  Kárnics  Ferenc,  Köbli  József, 
Mecsériné  Doktor  Rozália,  Németh  Tamás,  Szabadi  István,  dr.  Szabó  Barna, 
Szabó Ferenc, Tóth Gábor képviselő-testületi tagok 

Igazoltan távol: Egyed Gyula, Kocsis István képviselő-testületi tagok

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
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője
Horváth Sándor CKÖ

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-
testület 16 taggal van jelen, az ülés határozatképes, azt 14 órakor megnyitja. 

Felkéri Csima Árpádot, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 2010. március 28-ai 
időközi helyi önkormányzati képviselő választás eredményéről tájékoztassa a képviselőket 
és a jelenlevőket.

Csima Árpádnak, a HVB elnökének tájékoztatója a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

A tájékoztatót  követően  Ferencz  Gyula  leteszi  képviselői  esküjét,  majd  Bebes  István 
polgármester  aláírás  után  átadja  az  esküokmányt,  majd  Csima  Árpád,  a  HVB elnöke 
átadja Ferencz Gyula képviselő részére a megbízólevelet és gratulál megválasztásához.

Bebes  István  polgármester  megköszöni  mindazok  munkáját,  akik  a  választás 
lebonyolításában közreműködtek.  Gratulál  Ferencz Gyulának és képviselői munkájához 
sok sikert kíván.

Bebes István polgármester  javasolja a kiküldött  meghívóban szereplő napirendi pontok 
elfogadását.

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

Nyilvános ülés keretében:    
 
1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, 

eseményekről. 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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2. Körmend Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, a 
költségvetési zárszámadás és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása, a belső ellenőri 
jelentés megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Szerkezeti terv módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Körmend Belvárosi Építési Szabályzatáról szóló 9/2007.(II.23.) sz. rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Körmendi Rendőrkapitányság 2009. évi munkájáról.
Előterjesztő: Szendrődi Barnabás rendőrkapitány

Folyó ügyek:

6. Intézkedési Terv jóváhagyása az Állami Számvevőszék 2009. évi átfogó felülvizsgálata 
kapcsán.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. VASIVÍZ Zrt. 2009. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 2009. évi üzleti tevékenységéről szóló 
beszámoló jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. MÜLLEX Kft. 2009. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. RÉGIÓHŐ Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Pályázat benyújtása a tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására.
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

13. A helyi védett természeti területek kezelési tervének felülvizsgálata.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. Önkormányzati ingatlanokat érintő területrendezés.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. Körmend 460/2. hrsz. ingatlan ügye.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Alapító okiratok felülvizsgálata.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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17. Hősök napja – városi ünnepség előkészítése.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. Tájékoztató a közoktatási és közművelődési intézmények szervezeti és működési 
szabályzatainak felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

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

- Interpellációk

Zárt  ülés keretében:

1. Egészségügyi és Népjóléti Bizottság tagjának megválasztására javaslattétel
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

NAPIREND:

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

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2010. március 26-án az 
„1000  éves  Vas  megye”  programsorozat  keretében  részt  vett  a  XVII.  Vas  Megyei 
Sportnapon Vasváron. 
Március 27-én a Rendészeti Szakközépiskola tiszthelyettesi fogadalomtételén és kibocsátó 
ünnepségén vett részt. 
Március 29-én megbeszélést  folytatott  a Gysev Cargo képviselőjével  az  iparvágánnyal 
kapcsolatosan.  Egyeztetésen vett  részt  a Moschendorf szennyvíztisztító  berendezésének 
bővítésével kapcsolatos INTERREG pályázat által érintett települések polgármestereivel. 
Egy állásfoglalásra  van szükség ahhoz,  hogy eldönthető  legyen  az,  hogy a  pályázat  a 
Körmendi Kistérség vagy Körmend vezető partnerségével kerüljön beadásra.
Találkozott  a  finn  testvérváros  (Heineväsi)  képviselőjével,  melynek  keretében 
megbeszélést  folytatott  a  Finn-Magyar  Baráti  Körrel  közös  pályázat  elkészítéséről  és 
beadásáról. 
Március  30-án  egyeztetésen  vett  részt  a  Vida  utcai  Fiatal  Házasok  Otthonával 
kapcsolatban.  Elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  elküldte  az  ÁFÉSZ  részére  azt  a 
megállapodás-tervezetet, ami a későbbiekben egy rendezési lehetőség lenne a társasházzá 
alakítás és tulajdoni viszonyokat illetően is. 
Április  1-jén  aláírta  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulási 
Tanács  iratait,  majd  megbeszélést  folytatott  a  Vízügyi  Igazgatóság  és  a  Munkaügyi 
Központ helyi képviselőivel a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban. Az elindult 
programról  elmondja,  hogy a  dolgozók egy része  a  Vízügyi  Igazgatóság,  másik  része 
pedig a Városgondnokság által vannak alkalmazva. Ezen kívül a jelentkezett intézmények 
különböző feladatok  ellátására  tudnak közmunkásokat  alkalmazni  a  programba tartozó 
foglalkoztatotti körből. 
Április 2-án az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökével a kórházban mérték fel a 
várható fejlesztések mértékét. 
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Április 6-án tették le az országgyűlési képviselő-választásra a szavazatszámláló bizottsági 
tagok az esküjüket.
Április 7-én Regionális Fejlesztési Tanács ülésen vett részt Sárváron.
Április  8-án  írta  alá  a  Nyugat-Dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulási 
Tanács Támogatási szerződését, majd délután Kistérségi Tanácsülésen vett részt.
Április  9-én  megbeszélést  tartott  a  Körmendi  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság igazgatójával a gyógy-testnevelés szakorvosi vizsgálatairól 
Körmend és Kistérsége vonatkozásában.
Április 13-án polgármesteri fogadóórán vett részt.
Április  14-én  a  GYSEV  Zrt-vel  és  a  Volán  Zrt-vel  közös  pályázatokkal  kapcsolatos 
koordinációs  értekezleten  vett  részt,  melyben  a  konzorcium  vezetője  egyi  esetben  a 
GYSEV  Zrt,  a  másik  esetben  pedig  a  Vasi  Volán  Zrt.  Mindkét  pályázat  nyert,  a 
vasútállomás  épületének  és  környékének  megújításával,  valamint  a  buszpályaudvar 
áthelyezésével,  aluljáró  és  parkolók  megépítésével,  kerékpártárolók  létesítésével 
kapcsolatban. 
Április  15-én  részt  vett  a  Batthyányné  Coreth  Mária  Óvoda  „Infrastruktúra  és 
szolgáltatásfejlesztés  az  energiatakarékosság  jegyében”  elnevezésű  projekt  nyitó 
sajtótájékoztatóján. 
Április  17-én  megnyitotta  az  Alternatív  Diák  Időtöltő  Klub  által  szervezett  „Aludj 
máskor” 24 órás programot Szombathelyen.
Április  18-án  részt  vett  Gróf  Széchenyi  István  halálának  150.  évfordulója  alkalmából 
rendezett megemlékezésen.
Április  19-én  megbeszélést  tartott  a  2010.  évre  tervezett  Nemzetközi  fogyatékos 
szimpózium pályázattal kapcsolatosan.
Április  20-án  kistérségi  egyeztetésen  vett  részt  a  Körmend  -  Egyházashollós  szakasz 
kerékpárút  építésével  kapcsolatban  Egyházashollós,  Magyarszecsőd,  Molnaszeccsőd 
polgármestereinek részvételével. Elmondja, hogy a tervek készen vannak ugyanúgy, mint 
a  Nefelejcs  utca  és  Horvátnádalja  közötti  kerékpáros  szakasz  tervei.  Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a tárgyalások alapján egyenlőre csak Magyarszecsőd szeretne részt venni 
beruházásban, tehát a kerékpárút kiépítése a terveknek megfelelően maximum csak addig 
történhet meg, de az egyeztetések tovább folytatódnak. 
Április 21-én M8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács ülésén vett részt. Reméli,  hogy az 
elkövetkezendő időszakban nagyobb hangsúlyt fog kapni ennek az útnak a kiépítése. 
Április 23-án megnyitotta a Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI által a „Nyelvi Hét” 
programsorozat állomásaként szervezett kiállítást. Ehhez a programhoz hozzákapcsolódott 
az  a  kísérő  programsorozat,  mely  a  Batthyányné  Coreth  Mária  Óvoda  megújításához 
kapcsolódott. 
Április 24-én a Körbe Körmend Utcai Futóverseny megnyitóján vett részt.
Április 27-én a General Motors Hungary szentgotthárdi üzemének igazgatójával folytatott 
megbeszéléseket  esetleges  együttműködést  illetően,  mivel   a  Körmendi  Egészségügyi 
Szolgáltató  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  látja  el  az  egészségügyi  ellátást 
biztosító  szolgáltatást.  Ugyanezen  a  napon  még  tárgyalást  folytatott  a  SADE  Kft. 
képviselőjével  a  Bercsényi  utcával  kapcsolatban  a  csatornázási  munkák  garanciális 
javításáról.  Elmondja,  hogy  a  munkálatok  a  következő  héten  megindulnak,  a 
visszabontásra,  tömörítésre  2010.  május  16-ig,  a  tömörödés  utáni  sávos  helyreállításra 
pedig 2010. augusztus 31-ig kapott haladékot a kivitelező, mely a Bercsényi utcán kívül 
érinti a Legény és Thököly utcákat is. 

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.
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2./ Körmend  Város  Önkormányzata  2009.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló,  a 
költségvetési  zárszámadás és a könyvvizsgálói  jelentés elfogadása,  a belső ellenőri 
jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja,  hogy egy napirendi ponton belül lesz tárgyalva a 
2009. évi gazdálkodásról, 2009. évi költségvetés zárszámadásáról szóló beszámoló, illetve 
a könyvvizsgálói és belső ellenőri jelentés. 
Elmondja,  hogy  a  2009.  évi  költségvetési  rendelet  öt  alkalommal  lett  módosítva. 
Hangsúlyozza,  hogy a rendelet  végrehajtása során az Önkormányzatnak szembe kellett 
nézni  a  gazdasági  válság  nehézségeivel,  mely  vonatkozott  az  ország  valamennyi 
önkormányzatára is. Emlékeztet, hogy jelentős változások is bekövetkeztek, mint pl. az 
ÁFA 20  %-ról  25  %-ra  emelése,  melyhez  az  Önkormányzat  és  az  intézmények  nem 
kaptak  pótelőirányzatot.  Kiemeli,  hogy  év  közben  csökkentek  a  munkaadót  terhelő 
járulékok összege részlegesen 5 %-kal, az év végén pedig részletesen el kellett számolni  a 
megtakarítással és a maradék összeget is vissza kellett fizetni a központi költségvetésbe. 
Elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  a  feladatát  a  költségvetési  rendeletben 
megfogalmazottaknak  megfelelően  látta  el.  Elmondja,  hogy  a  működési  bevételek 
növekedtek,  különösen az átvett  pénzeszközök és a központi  támogatások esetében.  A 
helyi adók közül az iparűzési adó teljesítése alakult 104 %-kal a legkedvezőbben,  de a 
többi adónem esetében sem volt kirívó elmaradás. 
A  kiadások  esetében  az  intézmények  gazdálkodása  az  évközi  egyeztetéseknek 
köszönhetően - melynek koordinációját a Pénzügyi Bizottság végezte – megfelelő volt és 
igyekeztek a rendeletben meghatározottaknak megfelelni. 
A felhalmozási bevételek teljesítése maradt el, melynek egyik fő oka az volt, hogy több 
lezártnak  remélt  tárgyalás  még  mindig  folyamatban  van,  pl.  az  ÁFÉSZ-szel  kötendő 
megállapodás,  amelynél  ingatlan  vonatkozásában  jelentett  volna  bevételeket  az 
Önkormányzat  számára.  Reményét  fejezi  ki,  hogy ezek  a  tárgyalások  lezárulnak  és  a 
megállapodás  aláírhatóvá  válik  biztosítva  az  ingatlan  hasznosításának  megvalósulását. 
Hangsúlyozza, hogy kiadások terén is elmaradt az Önkormányzat a tervezettektől, mivel a 
nagy volumenű beruházások és fejlesztések esetében vagy a kifizetések teljesítése, vagy 
pedig  a  projektek  indulása  tolódott  folyamatosan.  Azt  gondolja,  hogy  a  meghozott 
intézkedésekkel,  illetve  rendeletmódosítással  a  negatív  pénzmaradvánnyal  kapcsolatos 
problémakör is megoldásra került, tehát megvalósul a 2009. évi gazdálkodás egyensúlya. 
Felkéri  Dr.  Horváth  Ferenc  könyvvizsgálót,  hogy  adjon  szóbeli  tájékoztatást  a 
könyvvizsgálati jelentésről.

Dr. Horváth Ferenc elmondja, hogy az ellenőrzés megtörtént a zárszámadás, a rendelet és 
az éves gazdálkodás terén is. A vizsgálat céljaként meghatározta, hogy az állapítsa meg, 
hogy a zárszámadása az Önkormányzatnak a valós helyzetet tükrözi-e, illetve megfelel-e 
azoknak  a  számviteli  és  egyéb  pénzügyi  jogszabályoknak,  amelyek  a  gazdálkodás 
szabályait  érintik,  illetve  a  végrehajtással  kapcsolatosak.  Kihangsúlyozza,  hogy  a 
zárszámadás elkészítésében fennakadások nem voltak, illetve a felülvizsgálat menetében 
nagyon  sok  segítséget  kapott  az  Önkormányzat  vezetésétől,  illetve  a  pénzügyi 
apparátustól. A megfelelő egyeztetések és együttműködések biztosították, hogy a kialakult 
főbb  számok  tekintetében  semmilyen  ellentmondás  nincs  a  zárszámadási  és  a 
könyvvizsgáló  beszámolóban  szereplő  adatok  között.  Elmondja,  hogy  a  költségvetési 
rendelet  és  a  zárszámadási  beszámoló  is  a  tényleges  helyzetet  tükrözi,  melyhez 
igazodhatott a könyvvizsgálói jelentés is. 
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Emlékeztet, hogy az elmúlt év folyamán vizsgálatot folytatott az Állami Számvevőszék az 
Önkormányzatnál,  melynek  vizsgálati  eredményeiről  a  mai  képviselő-testületi  ülésen 
intézkedési terv is születni fog. Az ÁSZ jelentésben részletes megállapítások és javaslatok 
szerepelnek,  amelyeknek  tudatában  a  Képviselő-testület  is  olyan  intézkedéseket  tehet, 
amely  a  gazdálkodás  színvonalát  és  minőségét  is  javíthatják  2010-ben  és  az 
elkövetkezendő években is. 
Megemlíti, hogy több témakör kötelező, szinte tételes felülvizsgálatára került sort, mint pl. 
az önkormányzat  vagyoni helyzete,  mérlegbeszámoló.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy a 
vizsgálatban mindvégig tükröződött, hogy nem azt tartalmazza a vizsgálat, hogy mit, mire 
költött  az  Önkormányzat.  A  könyvvizsgálatnak  viszont  fontos  megállapítania,  hogy  a 
jogszabályi megfelelőség megvalósul-e. A jelentés nem tartalmaz olyan megállapítást, ami 
azonnali,  sürgős  intézkedést  igényelne.  A  könyvvizsgálói  jelentés  végén  elfogadó 
záradékot lehetett rögzíteni, amivel elismerésre került az éves gazdálkodás minősége és 
annak lezárhatósága. 
A  költségvetési  gazdálkodással  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  olyan 
bevételi  és  kiadási  teljesítést  tudott  elérni,  amelynek  következtében  egy jó évet  tudott 
zárni. A vizsgálat kiterjedt a negatív pénzmaradvány alakulására is. Az Önkormányzat ún. 
likvid hitelt vett igénybe, melynek rendezése ez idáig nem történt meg, és az átszámítások 
miatt alakult ki a fent említett negatív pénzmaradvány. Tájékoztatásul elmondja, ha ez a 
hitelkonstrukció rendeződik, akkor helyreáll a pénzmaradványnak a helyzete is 2010-ben. 
Befejező  részben  foglalkozik  a  számviteli  helyzettel,  a  pénzkezeléssel,  a  szabályzatok 
működésével és a belső ellenőrzés helyzetével. A számviteli helyzet megfelelően kiépített 
mind a hivatalnál,  mind a GAMESZ-nál, nincs olyan gond, hogy a számviteli rögzítés, 
illetve  az  abból  képzett  információk,  beszámolók  ne  tájékoztatnák  reálisan  az 
Önkormányzat  vezetését,  a  bizottságokat  vagy  a  Képviselő-testületet.  Pénzkezelés 
keretében a házi pénztár és a bankforgalom is ellenőrzésre került, melynek keretében nem 
talált a vizsgálat szabálytalan pénzkezelést, vagy törvénytelen kifizetést. A szabályzatok 
működéséről elmondja, hogy mindkét szervezetnél történtek a korábbi időszakban negatív 
megállapítások,  ami  a  hivatal  esetében  a  hatályosulással,  aláírásokkal,  kapcsolatban 
jelentős, pozitív változásokat okozott. Megjegyzi, hogy a GAMESZ-nél ismétlődnek azok 
a  hiányosságok,  amelyek  a  szabályzatok  alkalmazásával  kapcsolatosak,  ezekre  a 
jelentésben megoldásokat  is javasol.  Hangsúlyozza,  hogy ha vannak is hiányosságok a 
szabályzatokban, azok nem jelentik azt, hogy a pénzügyi-számviteli gazdálkodás nem a 
szabályoknak  megfelelően  történik.  A  szabályzatokkal  kapcsolatban  elmondja,  hogy 
vannak olyanok, amelyek átdolgozásra szorulnak 2010. évben. 
A belső ellenőrzéssel kapcsolatban elmondja, hogy a vezetői és munkafolyamatba épített 
ellenőrzés megfelelően működik. Kiemeli, hogy a tavalyi évhez képest fejlődés figyelhető 
meg  a  függetlenített  belső  ellenőrzés  terén,  a  vizsgálati  terveket  a  Képviselő-testület 
jóváhagyja, a belső ellenőr az ellenőrzéseket program szerint végzi. Véleménye szerint 
gondot talán az okozhat, hogy mivel az egész kistérség revizori feladatait is ellátja, a belső 
ellenőrnek nincs elég ideje, illetve kapacitása egy-egy vizsgálatra sűrűn visszatérni.  Az 
írásba foglalás területén is fejlődés tapasztalható, viszont az ellenőrzések realizálásában lát 
kisebb gondot. Figyelmeztet, hogy a belső ellenőr által végzett vizsgálatról szóló jelentést 
át  kell  vetetni  a  vizsgált  szervvel,  nyilatkoztatni  kell  arról,  hogy tesz-e  észrevételt.  A 
vizsgálatok befejezése nem teljesen egész, az ÁSZ vizsgálatra utalva elmondható, hogy az 
intézkedések  realizálása  nem teljes  az  ellenőrzések  után.  Megoldhatónak  látja,  hogy a 
belső ellenőrzések színvonala javuljon, és olyan intézkedések valósuljanak meg, amelyek 
a gazdálkodási helyzetet is javítják. Az elvégzett vizsgálat alapján kéri, hogy a Képviselő-
testület fogadja el a zárszámadást és a zárszámadási rendeletet, illetve vegye tudomásul a 
könyvvizsgálói  jelentésben  foglaltakat,  mivel  azok  feltételei  annak,  hogy  az 
Önkormányzat az éves zárszámadását hivatalosan közzétehesse, illetve megküldhesse az 
érintett szerveknek. 
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Bebes István polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Kárnics  Ferenc  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  a  2009.  évi  gazdálkodásnál  a 
személyi juttatások tervezett és kifizetett összege közötti 86 millió Ft-os különbséget mi 
indokolja. 

Némethné  Simon  Mária  Pénzügyi  Irodavezető  elmondja,  hogy  központi  támogatásból 
többször volt lehetőség személyi juttatás kifizetésére. 2010. januárjában és áprilisban is 
volt  ilyen  kifizetés,  amely  ebben az  évben fogja  majd  a  személyi  juttatások  tervezett 
összegét megnövelni. 

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

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke megérkezik a Képviselő-testületülésre,  
így a Képviselő-testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

Bebes  István  polgármester  javasolja  Körmend  Város  Önkormányzata  2009.  évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 

A  Képviselő-testület  a  javaslatot  11  igen,  2  nem  szavazattal,  4  tartózkodás  mellett 
elfogadja és a következő határozatot hozza:

50/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi gazdálkodásról 
szóló előterjesztésben foglaltakat, és a 2009. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási 
rendelet-tervezetet  jóváhagyja  azzal,  hogy a  negatív  pénzmaradványt  a  2010. évi 
költségvetési rendelet májusi módosításakor rendezni kell.

Bebes  István  polgármester  javasolja  Körmend  Város  Önkormányzata  2009.  évi 
költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  könyvvizsgálói  jelentést  egyhangúlag,  17  igen  szavazattal 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

51/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2009.  évről  szóló 
könyvvizsgálói jelentést– a melléklet szerint – elfogadja.

Bebes István polgármester a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet 
elfogadását javasolja.

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet 14 igen és 2 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

6/2010.(IV.30.) számú rendelet:

Körmend  Város  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról 
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(zárszámadás).

Bebes István polgármester javasolja a 2009. évről szóló belső ellenőri jelentés elfogadását. 

A Képviselő-testület  a  javaslatot  14  igen  és  1  nem szavazattal,  2  tartózkodás  mellett 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 

52/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2009.  évről  szóló  belső 
ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

3. Szerkezeti terv módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester emlékeztet hogy Körmend Város Önkormányzata Képviselő-
testülete döntött a 2007-ben elfogadott Körmend belváros területére készített Helyi Építési 
Szabályzat  és  Szabályozási  Terv  felülvizsgálatáról.  Elmondja,  hogy  mivel  a  tervezett 
szabályozási  terv  –  az  autóbusz-pályaudvar  tekintetében  –  eltér  az  elfogadott 
településszerkezeti tervtől, ezért annak elfogadás előtt dönteni kell a településszerkezeti 
terv módosításáról is. 

Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy  a 
bizottsági ülésen megjelent  Németh Géza vezető tervező,  aki a HÉSZ-t készítette  és a 
felmerülő kérdésekre kielégítő választ adott. Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai 
Bizottság elnöke a bizottság véleményét  tolmácsolva elfogadásra javasolja a szerkezeti 
terv módosítását. 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.

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

53/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Körmend  Város 
településszerkezeti tervét a TH-09-02-06 számú T-1/M terv szerint módosítja.

Határidő: tájékoztatásra azonnal
Felelős: főépítész

4. Körmend  Belvárosi  Építési  Szabályzatáról  szóló  9/2007.(II.23.)  sz.  rendelet 
módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester emlékeztet, hogy Körmend Város Önkormányzata Képviselő-
testülete  2008.  szeptember  25-ei  ülésén  döntött  a  2007.  évben  elfogadott  Körmend 
Belváros Építési  Szabályzatáról  és Szabályozási  Tervéről szóló rendelet  módosításáról. 
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Tájékoztat,  hogy  jelen  módosítás  a  vasútállomás  területére,  az  autóbusz-pályaudvar 
területére, valamint a Bercsényi, Mátyás király, Arany J. és Deák F. utcák által határolt 
tömb területére terjed ki. 

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

Bebes István polgármester kéri a módosított rendelet elfogadását.

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

7/2010.(IV.30.) számú rendelet:

Körmend  Város  Önkormányzata  Körmend  Belváros  Építési  Szabályzatáról  és 
Szabályozási Tervének módosításáról.

5. Beszámoló a Körmendi Rendőrkapitányság 2009. évi munkájáról
Előterjesztő: Szendrődi Barnabás rendőrkapitány
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  köszönti  Halmosi  Zsolt  Vas  megye  rendőrfőkapitányát, 
valamint Szendrődi Barnabást, Körmend rendőrfőkapitányát és kollégáit. Elmondja, hogy 
részt vett  korábban a Vas Megyei  Rendőrfőkapitányság azon ülésén, ahol a különböző 
szakterületek  beszámolói  hangzottak  el.  Ott  megállapításra  került,  hogy  Vas  megye 
területe  az országos átlaghoz képest  talán az ismertté  vált  bűncselekmények számában 
előnyösebb helyzetben van, mint az ország más területei. Emlékeztet, hogy helyi szinten is 
el  kell  végezni  azokat  a  munkákat,  amelyek  országos  szinten  is  megtalálhatók.  A 
beszámolóból  is  kitűnik,  hogy  Vas  megye  területéről  gyakrabban  vezénylik  a 
rendőrkollégákat  más  feladatok  végrehajtásához  az  ország  más  területére  is.  Kiemeli, 
hogy Körmend városa nagyon sok segítséget kapott a készenléti szolgálat tagjaitól, melyet 
szeretne  ismételten  megköszönni.  Közlekedési  problémák  megoldásában  kéri  a  Vas 
Megyei  Rendőrkapitányság  és kapitányságvezető  úr segítségét,  mivel  óriási  mértékben 
megnövekedett  a  8-as  és  86-os  utak  forgalma  az  elmúlt  évhez  viszonyítva  is. 
Hangsúlyozza, hogy  a forgalmas utak mellett lakók elérkeztek a tűréshatárukhoz, mely 
probléma  megoldásához  kéri  a  rendőrség  segítségét.  Kiemeli,  hogy  másik  jelentős 
probléma  a  rongálás  a  városi  értékekkel  kapcsolatban.  Meggyőződése,  hogy  vannak 
szándékos  rongálások,  de  mindig  kéri,  hogy  a  Polgárőrséggel  közösen  próbálják  a 
kollégák hatékonyan felderíteni az esetleges rongálók személyét. Példaként említi, hogy a 
Várkertben  található  játszóteret  szinte  „letarolták”  a  vandálok,  azt  teljes  mértékben 
összetörték, viszont a helyreállításhoz nagyon komoly összegeket kellene ráfordítani. 
Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban a megjelentek kívánnak-e szóbeli kiegészítést 
tenni.

Szendrődi  Barnabás  Körmendi  Kapitányságvezető  elmondja,  hogy  az  intézkedéseknek 
köszönhetően  a  bűncselekmények  szerkezetében  jelentős  változás  nem következett  be, 
tehát  kiemelt,  súlyos  bűncselekmények  továbbra  sem  jellemzőek  a  területre.  Nagy 
hangsúlyt fektetnek a kisebb mértékű bűncselekmények felderítésére is, ami nagyszámban 
betudható az utazó bűnözésnek. A közlekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy kevesebb 
baleset  történt,  viszont  növekedett  a  halálos  balesetek  száma.  Folyamatos  egyeztetést 
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tartanak  a  Közútkezelő  Kht-val,  mivel  az  út  és  vasútépítés  következtében  sok  út 
megrongálódott Egyházasrádócon és környékén. 
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Ígéretet  tesz,  hogy  kiemelten  kezelik  ezt  a  területet  a  szolgálatszervezés  terén,  de 
elmondja,  hogy  a  törvényi  háttér  is  szigorodott,  különösen  a  közigazgatási  bírság 
tekintetében. Jelentős területként említi még a baleset megelőzést, melynek keretében az 
oktatási intézmények körül biztosítják a fokozott rendőri jelenlétet, illetve megpróbálják 
még  szórólapokkal,  vetélkedőkkel  felhívni  a  figyelmet  a  balesetek  elkerülésére. 
Igyekeznek  fenntartani  azt  a  közbiztonságot,  amely  jelenleg  Körmend  és  térségére 
jellemző.  Megköszöni  az  eddigi  együttműködést,  illetve  a  Körmend  Közbiztonságáért 
Közalapítványon keresztül nyújtott anyagi segítséget. 

Szabadi István képviselő-testületi tag kérdezi, hogy a kamionokkal kapcsolatos ellenőrzést 
hogyan  sikerül  megoldani  a  rendelkezésre  álló  technikai  eszközökkel,  illetve  a  főutak 
mentén  történő  fakivágásokkal  kapcsolatban  milyen  információval  rendelkeznek. 
Érdeklődik,  hogyan  ellenőrzik  a  fiatalkorúak  alkoholfogyasztását  a  vendéglátó 
egységekben,  mivel  véleménye  szerint  a  már  említett  rongálások  is  alkohol,  illetve 
drogfogyasztás hatása alatt kerülnek elkövetésre. A jövőre nézve kérdezi, hogy hogyan 
tud  a  Rendőrség  felkészülni  a  közeljövőben  Körmenden  nyíló  500 fős  szórakozóhely 
kezelésére, amely magával hozza a kapcsolódó – pl. drog – problémákat. 

Szendrődi  Barnabás  kapitányságvezető  elmondja,  hogy  a  Vas  Megyei 
Rendőrfőkapitányság  rendelkezik  ARTR  készülékkel,  amely  kimondottan  a  kamionok 
menetidejének és tengelysúlyának ellenőrzésére szolgál, amely lehetővé teszi a komplett 
közlekedési  ellenőrzés  keretében  történő  megfigyelést.  Elmondja,  hogy  a  Körmendi 
Kapitányság  területén  megközelítőleg  1000  kamion  lett  ellenőrizve,  amelynek 
következtében 30 millió Ft bírság lett kiszabva. Hangsúlyozza, hogy ennek következtében 
a kamionosok is próbálják betartani a szabályozásokat, de arra figyelni kell, hogy 15-20 
perc után vizsgálati helyszínt kell váltani, mivel a kamionosok között híre megy annak, 
hogy közúti ellenőrzés történik és leállnak a legközelebbi kamionparkolóban. 
Elmondja, hogy csak az idei évben több kilogramm kábítószer lett lefoglalva a Körmendi 
Rendőrkapitányság  területén,  ami  jelzi  a  probléma  súlyosságát.  A  drogfogyasztással 
kapcsolatban elmondja, hogy mindig vannak új korosztályok, visszatérők, sőt fiatalkorúak 
is,  de Körmend, Nádasd, Szentgotthárd és Őriszentpéter  területén 80 fő lett  eljárás alá 
vonva kábítószer  fogyasztással  kapcsolatban.  Ezt  a  problémát  kompletten  kell  kezelni, 
ezért  a  Gyámüggyel,  a  Családsegítővel  és  az  oktatási  intézményekkel  közösen  kell 
megtenni  a  szükséges  intézkedéseket.  A  sportrendezvényekkel  kapcsolatban  is 
megfigyelhető,  hogy a  vidéki  szurkolói  csoportok  célirányosan  készülnek  a  körmendi 
mérkőzésekre  annak  ellenére,  hogy  tisztában  vannak  a  fokozott  rendőri  jelenléttel.  A 
közelmúltban  10  zalaegerszegi  szurkoló  ellen  indult  büntetőeljárás  garázda  viselkedés 
miatt.  Kiemeli,  hogy  a  megyei  bűnmegelőzési  kollégákkal,  a  fogyasztóvédelmi 
szakemberekkel és Vám és Pénzügyőrséggel közösen tartanak ellenőrzéseket, amelyek az 
iskoláktól  az  ifjúságvédelmi  felelősök és  a  polgárvédelem bevonásával  zajlanak.  Több 
esetben  közigazgatási  eljárás  indult  a  tulajdonos  ellen,  mivel  a  fiatalkorúak  ki  lettek 
alkohollal szolgálva. A MJUS által üzemeltetett szórakozóhellyel kapcsolatban elmondja, 
hogy  megközelítőleg  1000-1500  főt  tud  fogadni,  mellyel  kapcsolatban  már  voltak 
egyeztetések.  A  jövőben  ezen  a  helyszínen  olyan  tömegeket  megmozgató  események 
lesznek,  amelyekkel  kapcsolatban  számítani  lehet  személygépkocsi  rongálásra, 
prostitúcióra és kábítószer kereskedelemre, melynek megelőzésére kellően felkészülnek, 
egyeztetnek  a  tulajdonosokkal,  hogy milyen  élőerős  és  technikai  felkészültségre  lenne 
szükség a biztonságos védelemhez. 

Szabó  Ferenc  alpolgármester  elmondja,  hogy  a  kapcsolat  az  Önkormányzat  és  a 
Rendőrkapitányság  között  folyamatos,  mivel  a  Közbiztonsági  Bizottságban  kéthavonta 
rendszeresen találkoznak. 
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Gyakorlatként  elmondja,  hogy ami  kérdés  felmerül  a  testületi  ülésen,  azt  a  következő 
bizottsági  ülésen  megkérdezik  a  Rendőrkapitányság  képviselőjétől.  Tájékoztatásul 
elmondja,  hogy  a  bizottság  lakossági  fórum  keretében  meghívja  az  illetékes  szervek 
képviselőit, társasházak közös képviselőit, melynek keretében tájékoztatni tudják egymást 
a  felmerülő  problémákról  és  megoldási  lehetőségekről.  Továbbra  is  kéri  a  sűrűbb 
járőrözést a város területén, illetve a Képviselő-testület előtt felmerülő problémákról az 
elkövetkezendő időszakban is tájékoztatni fogja a bizottság tagjait. 

Czitkovics Gyula alpolgármester elmondja, hogy választókörzetében az ott élők többször 
kérték,  hogy  legyen  fokozott  rendőri  jelenlét  a  lakókörnyezetükben.  Ennek  további 
fenntartását  kéri, főleg a koraesti órákban és a hétvégenként. 

Bebes  István  polgármester  a  közlekedéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy a  86-os  út  – 
szemben a 44-es halálútnak nevezett úttal – még azért nem kapott hasonló jelzőt, mivel 
már annyira bedugult a nagy forgalomtól, hogy elvétve adódik lehetőség előzésre, mivel 
inkább konvojokban tudnak közlekedni a közlekedésben résztvevők. Véleménye szerint 
ne azért kapjon egy út „halálút” jelzőt, mivel a felelőtlen előzések következtében magas a 
halálos  balesetek  száma.  Folyamatosan  jelzi,  hogy a  8-as  és  86-os utak forgalma már 
tarthatatlan, és erre kellene valamilyen végleges megoldást találni.

Halmosi  Zsolt  Vas  megyei  rendőrfőkapitány  elmondja,  hogy  Magyarország  bűnözési 
térképén Vas megye a legkevésbé fertőzöttebb terület. Ezt személyes tapasztalatai alapján 
is  tudja  igazolni,  mivel  volt  alkalma  összehasonlítani  Hajdú-Bihar  megyével.  A 
beszámolóban szereplő mutatók pozitív eredménye, illetve a bűncselekmények számának 
nem  jelentős  emelkedése  mind  a  hatékonyan  elvégzett  munka  következménye. 
Tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  Vas  megyében  a  legszínvonalasabb 
felderítő munka Körmenden folyik, mely nagy segítséget jelentett a veszprémi kézilabdás 
gyilkossági  ügy  gyanúsítottainak  letartóztatásához  is.  A  rendőri  elvezénylésekkel 
kapcsolatban elmondja, hogy a rendőri munka egy egységes egész, mely mindig ott van 
nagyobb létszámmal jelen,  ahol éppen az szükséges. A rendkívüli  események kezelése 
kapcsán az árvízi  védekezés  egy jó  példa  arra,  hogy a  rendőrség nemcsak a  törvényi 
kötelezettségeit  végzi,  hanem  az  egyik  olyan  szervezete  a  megyének,  amely 
nagylétszámban,  azonnal,  rövididőn  belül  hadra  fogható,  ha  a  kialakult  helyzet  azt 
megkívánja.  A  közlekedési  helyzettel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  Vas  megye  az 
egyetlen  olyan  rendőrkapitányság,  amely  országos  különös  illetékességgel  dolgozik  az 
egész országra kiterjedő feladatkörben, a közigazgatási hatósági munkát végezzük. Ezzel 
kapcsolatban a miniszter megkérdezte, hogy miként lehetséges az, hogy amelyik megye 
ezt  a munkát  végzi,  az produkálja a  legkevesebb eredményt  produkálja sebességmérés 
terén. Válaszul elmondta, hogy Vas megyében az utak járhatatlanok és zsúfoltak, hogy 
nem tudnak  gyorsabban  közlekedni  a  járművek,  ami  azonnali  beavatkozást  igényelne. 
Véleménye szerint a politikai döntéshozóknak be kell látni azt, hogy a 86-os sz. főútvonal 
felújítása már halaszthatatlan ügy.  A megyei rendőrség létszámhelyzetével kapcsolatban 
jelzi, hogy 2009-ben megvalósult az engedélyezett 904 fős létszám, amely több százzal 
kevesebb,  mint  a  korábbi,  integrációt  megelőző  években.  Kiemeli,  hogy  abban,  hogy 
milyen  az  emberek  szubjektív  biztonságérzete,  nagy  szerepe  van  a  különböző 
szervezeteknek és természetesen a médiának és a tömegkommunikációnak. Megköszöni 
azt a támogatást, amit a helyi rendőrkapitányság kap az Önkormányzattól, mely jelentősen 
hozzájárul ahhoz, hogy Körmend és környékének közbiztonsága stabil. Jó úton haladnak, 
ha a rongálásokra, illetve a fenyegető veszélyekre pl. prostitúcióra vonatkozó különböző 
jelzéseket komolyan veszik. Ha pedig az 1500 fős szórakozóhely tulajdonosa eltűri azokat 
a  nem  helyénvaló  tevékenységeket,  amelyek  ilyenkor  jelentkezni  szoktak,  akkor  a 
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Körmendi  Rendőrkapitányság  vezetése  és  állománya  mindent  meg  fog  tenni  azok 
visszaszorításáért. 

Bebes István polgármester megköszöni a rendőri tevékenységről szóló beszámolót és kéri 
a határozati javaslat elfogadását. 

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

54/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi Rendőrkapitányság 
2009.  évi  rendőri  tevékenységéről szóló  beszámolót  –  a  melléklet  szerint  – 
elfogadja.

6. Intézkedési  Terv  jóváhagyása  az  Állami  Számvevőszék  2009.  évi  átfogó 
felülvizsgálata kapcsán
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester  emlékeztet  rá,  hogy az Állami  Számvevőszék 2009.  átfogó 
felülvizsgálatot  végzett  az  Önkormányzatnál,  mely  rámutatott  arra,  hogy  a  pénzügyi 
egyensúly  érdekében  meghozott  döntések  célravezetőek  voltak,  és  így  2009.  évre  a 
költségvetési egyensúly beállt. Az Önkormányzat fizetőképessége az ÁSZ megállapítása 
szerint is javult. Elmondja, hogy célzottan vizsgálta az ÁSZ az uniós források lehívását 
önkormányzati  szinten,  a  benyújtott  pályázatok  összhangját  az  elfogadott  társadalmi-
gazdasági programmal. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2006-2009. I. féléve között 26 db 
pályázat  benyújtása  valósult  meg.  A  továbbiakban  ellenőrzésre  került  az  elektronikus 
közszolgáltatás  kialakítása,  az  önkormányzati  gazdálkodás,  melynek  keretében  a  belső 
kontrollok működése kiváló volt. Kiemeli, hogy a belső ellenőrzést illetően a kialakított 
kontrollok  megbízhatóságát  jónak  értékelte  az  ÁSZ,  mely  területen  még  további 
pontosításokat  kért  a  felülvizsgáló.  Összegzésül  elmondja,  hogy  a  2006-os  vizsgálat 
eredményeként javult az Önkormányzat gazdálkodása és az ÁSZ által megfogalmazottak 
nagy része  is  teljesült.  A határozat  kiterjed a  végrehajtandó intézkedések  határidejére, 
illetve meghatározza a feladatok végrehajtásáért felelős személyt. 

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke elhagyja a helyiséget, így a Képviselő-
testület 16 fővel tárgyal tovább.

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  emlékeztet,  hogy  ez  a  vizsgálat 
megközelítőleg  4  hónapig  tartott  és  köszönetet  érdemel  mindenki,  aki  ebben  a 
vizsgálatban a dolgozók közül részt vett.  A vizsgálat eredményeként elmondható, hogy 
kiválóan  teljesített  az  Önkormányzat,  és  bizottság  véleményét  tolmácsolva  javasolja  a 
határozati javaslat elfogadását. 

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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55/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  –  az  Állami  Számvevőszék 
2009.  évben  lefolytatott  ellenőrzését  megismerve  és  azt  tudomásul  véve,  az 
ellenőrzés eredményeként – az alábbi intézkedési tervet hagyja jóvá:

Intézkedési terv
Szabál
yozan
dó 
terület

költségvetési 
rendelet

gazdálkodási,  pénzügyi-
számviteli műveletek és a 
FEUVE  rendszer 
végrehajtása:

 belső ellenőrzés informatikai 
rendszer

egyéb terület

Elvégz
endő 
feladat

likviditási  terv 
készítése, 
aktualizálása,

finanszírozási  célú 
pénzügyi 
műveleteknél   az 
Áht.  szerinti 
szabályozás 
elvégzése,

előző évi intézményi 
pénzmaradvány 
(legalábbis,  ha  ilyen 
előáll) 
igénybevételének 
megtervezése, 

több  éves  kihatással 
járó  uniós 
támogatások 
igénybevételével 
megvalósuló 
feladatok 
előirányzatainak 
éves bontása,

és  az  uniós 
támogatási 
programok 
értékelése.

50e  Ft-ot  el  nem  érő 
kötelezettségvállalások 
szabályozása,

FEUVE  rendszert  ki  kell 
egészíteni az ÁSZ és a PM 
útmutatói alapján,

Polgármesteri  Hivatal 
ügyrendjének kiegészítése.

a belső ellenőrzési  vezető 
kijelölése  és 
feladatmeghatározása,

stratégiai  terv  és  az  éves 
ellenőrzési  tervek 
kockázatelemzés  alapján 
történő elkészítése,

éves  ellenőrzési  tervben a 
soron  kívüli 
ellenőrzésekre  kapacitás 
biztosítása, 

ellenőrzés  nyomán  tett 
intézkedések  nyomon 
követése, nyilvántartása,

belső  ellenőrzési 
jelentések  tartalmának 
kiegészítése  a 
jogszabályoknak 
megfelelően.

belső ellenőrzési stratégiát 
megalapozó 
kockázatelemzés 
kiterjesztése  az ÁSZ által 
előírt  szempontokkal, 
illetve  a 
kockázatelemzésbe  az 
illetékesek  bevonása, 
nyilatkozattételi 
kötelezettség teljesítése,

belső  ellenőrzési 
tevékenységre  vonatkozó 
kézikönyvben  előírtak 
megtartása.

a 
katasztrófavédelmi 
terv aktualizálása,

számítástechnikai 
eszközök 
hozzáférésének 
újraszabályozása  a 
pénzügyi 
folyamatok, adatok 
védelme 
érdekében,

ellenőrzési  lista 
lekérdezhetősége 
legyen 
megteremtve  a 
pénzügyi-
számviteli 
rendszert illetően, 

pénzügyi-
számviteli 
szoftverek 
mentésének 
felelősségi 
szabályainak 
meghatározása,

e-közigazgatás 
igénybevételének 
elemzése.

1. gondoskodni 
kell  az 
önkormányzati 
szintű pályázat-
nyilvántartás 
vezetéséről,  és 
az  információ 
átadás 
módjának 
szabályozásáról 
külső 
pályázatkészítő 
bevonása 
esetén, 
valamint 
szabályozni 
kell  a  külső 
szerződések 
esetén  a 
felelősségrevon
ás módját és az 
ellenőrzést. 

2. vagyongazdálk
odási  rendelet 
kiegészítése

3. az  ÁSZ  által 
korábban  előírt 
követelmények 
szabályozása  
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Felelős

(a 
feladato
k 
határidő
re  való 
elvégzé
sének 
számon
kérésért 
a 
jegyző 
felelős)

Némethné  Simon 
Mária irodavezető

Gombásné Nardai Ibolya
Jegyzői  feladatokkal 
megbízott
Aljegyző 
Némethné Simon Mária
irodavezető

Gombásné  Nardai  Ibolya 
jegyzői  feladatokkal 
megbízott  aljegyző,  belső 
ellenőr  és  a  Kistérségi 
társulás 
munkaszervezetének 
vezetője

technikai  feltételek 
biztosításáért, 
szabályzat 
készítéséért  Láng 
Péter informatikus, 
mögöttes 
szakértelem 
biztosításáért 
Némethné  Simon 
Mária  Pénzügyi 
irodavezető

1.pontban 
foglaltakért: 
jegyző,  a 
nyilvántartás 
vezetésért  Forró 
Szilvia irodavezető
2.  pontban 
foglaltakért jegyző
3.  pontban 
foglaltakért 
Némethné  Simon 
Mária irodavezető

Határi
dő

2011-es költségvetés 
elkészítésekor a fent 
elírtaknak 
teljesülniük kell

2011.  január  1.  .  a 
szabályozás elkészítésére

2011. évi belső ellenőrzési 
terv készítésénél, illetve az 
ez évben (2011) esedékes 
belső  ellenőri  jelentésnél 
már  ezen  követelmények 
szerint kell eljárni.

ÁROP  pályázat 
végrehajtásával 
párhuzamosan, 
legkésőbb  2011. 
szeptember 30. 

mindhárom 
pontban  foglaltak 
esetén  2011. 
március 31. 

Egyéb 
megje
gyzés

Az  e  téren  előírt  további 
követelményeket(kötelezet
tségvállalások 
ellenjegyzése,  külső 
szolgáltatók  által  végzett 
kisjavítási  szolgáltatások 
ellenőrzése,  intézményi 
költségvetési  igények 
ellenőrzése)  folyamatosan 
kell  teljesíteni  a  napi 
működés során. 

Körmend, 2010. április 19.
Felelős: ÁSZ kiértesítéséért jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

7. VASIVÍZ Zrt. 2009. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a társaságnál 
képződött pozitív adózott eredményt a Felügyelő Bizottság javasolta eredménytartalékba 
helyezni és azt fejlesztésre, illetve a meglévő szerződések teljesítésére felhasználni. 

Szabadi  István képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy az  anyag  terjedelmét  nem lehetne 
esetleg 2 oldalban redukálni, mivel a nagy terjedelemnek a következménye az, hogy nem 
olvassa  el  a  képviselő  a  teljes  beszámolót.  Célravezetőbbnek  tartaná,  ha  a  társaság 
közgyűlésébe delegált képviselő beszámolóját, észrevételeit és esetleges javaslatait tudnák 
a  Képviselő-testület  tagjai  elolvasni.  Véleménye  szerint  számukra  egy  Körmenddel 
kapcsolatos beszámoló célravezetőbb lenne, mint ez a tényszerű, vaskos, de nagyon száraz 
beszámoló. 

Csák Tamás, a Városfejlesztési  és Turisztikai Bizottság elnöke visszatért  a tárgyalóterembe,  így a  
Képviselő-testület 17 fővel folytatja a munkát. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  előzetes  anyag  alapján  történő 
véleményalkotás a Képviselő-testület kötelezettsége, de tájékoztatja a képviselőket, hogy 
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a  taggyűlésen  már  csak  ennek  a  pénzügyi  elszámolásnak  a  rövidített  anyaga  kerül 
tárgyalásra. Véleménye szerint van arra mód – ha a Képviselő-testület tagja úgy gondolják 
-, hogy ennek csak egy rövidített, kimondottan Körmendet érintő, esetleges fejlesztéseket 
tartalmazó változatát. 

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

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

56/2010.(IV.29.) számú határozat:
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  VASIVÍZ Vas Megyei Víz- 
és Csatornamű Zrt. tagja 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja.

Felelős:   közgyűlésen  való  részvételért  Bebes  István polgármester  vagy az általa 
megbízott személy
Határidő: 2010. május 30.

8. Nyugat-Pannon  Regionális  Fejlesztési  Zrt.  2009.  évi  üzleti  tevékenységéről  szóló 
beszámoló jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az elmúlt években sok belső mozgás történt a 
szervezeten  belül,  melyben  Körmend Város  Önkormányzata  0,08 %-os tulajdonrésszel 
rendelkezik.

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

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

57/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Nyugat-Pannon  Regionális  
Fejlesztési Zrt. (Szombathely, Kőszegi u. 23.) 

a.) 2009. évi üzleti jelentését, annak kiegészítő mellékletét,
b.) 2010. évi üzleti tervét

megismerte, jóváhagyja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. május 30.
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9. MÜLLEX Kft. 2009. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy az  Önkormányzatnak  még  nincs  tudomása 
arról, hogy a MÜLLEX Kft. mit kíván tenni a mérleg szerinti eredménnyel. 

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

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

58/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  MÜLLEX Körmend Kft. 
2009. évi tevékenységéről készült beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

10. RÉGIÓHŐ Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester köszönti Németh István ügyvezetőt.

Faragó Gábor,  a Pénzügyi  Bizottság elnöke elmondja,  örült  a bizottság annak, hogy a 
társaság  a  2009-es  évet  pozitív  mérleggel  zárta  és  a  határozati  javaslat  elfogadását 
javasolja.

Bebes  István  polgármester  kéri  Németh  István  ügyvezetőt,  hogy  a  társaságot  érintő 
hitelfelvételről röviden tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait.

Németh István ügyvezető elmondja, hogy a felvett hitel átsegítette a társaságot a 2009. évi 
válságon. Ebből 50 mFt volt határidős hitel, melynek kifizetése megtörtént, a másik 50 % 
pedig folyószámlahitel,  amiből jelenleg megközelítőleg 36 mFt-ot használ, egyébként a 
folyószámlahitel törlesztése folyamatos. Reméli, hogy a következő évben ennek a hitelnek 
a kifizetése meg fog történni. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot   egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:
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59/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  RÉGIÓHŐ Kft. 2009.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

11. Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Kft. 2009. évi mérleg szerinti 
eredménye negatív, tehát az éve beszámolóban szereplő negatív eredmény a tényeknek 
megfelelő.  Elmondja,  hogy a Kft.  Felügyelő  Bizottsága  megtárgyalta  a beszámolót,  és 
megkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait. 

Geosics László képviselő-testületi tag, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft.  Felügyelő 
Bizottságának  elnöke  elmondja,  hogy  a  bizottság  célul  tűzte  ki  a  veszteség  nélküli 
gazdálkodást.  A  2009-es  év  I-III.  negyedévében  ez  meg  is  valósult,  viszont  a  IV. 
negyedévben be nem tervezett lakásfelújítások miatt a Kft. negatív eredménnyel zárta az 
évet,  de  az  említett  843.000,-Ft  értéknövelő  beruházásként  emeli  a  lakások  értékét. 
Egyben  a  Felügyelő  Bizottság  megköszönte  a  Vagyongazdálkodási  Kft.  dolgozóinak 
munkáját,  amely  főleg  a  kintlévőségek  kapcsán  nem egyszerű.  A Felügyelő  Bizottság 
kérte, hogy a 2010. évi gazdálkodást próbálja a Kft. vezetése rentábilissá tenni, a 2009. évi 
mérlegbeszámolót pedig elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

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

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot   14  igen,  2  nem  szavazattal  1  tartózkodás  mellett 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 

60/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körmendi 
Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 35.) 
2009. évi munkájáról szóló mérlegbeszámolót elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. április 30.

12. Pályázat benyújtása a tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Bebes  István  polgármester  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  határozati  javaslat  három 
részből  áll,  mely  vonatkozik  1  db  gépjárműfecskendő  beszerzésére,  melynek  önrész 
biztosítását  2012.  évben  kéri  az  előterjesztő,  nagy  értékű  tűzoltási  és  mentési 
szakfelszerelések beszerzésére, melynek önrészét 2011-ben kéri biztosítani az előterjesztő 
a  PIROSECURITAS  Élet-  és  Vagyonvédelmi  Alapítványon  keresztül,  illetve  elvi 
támogatást  kér  a  körmendi  tűzoltó  laktanya  felújításához  szükséges  tervdokumentáció 
előkészítéséhez.  Felkéri  Király  Lajos  tűzoltóparancsnokot,  hogy  szóbeli  kiegészítését 
tegye meg. 

Király Lajos tűzoltóparancsnok a fecskendő beszerzésére kiírt  pályázattal  kapcsolatban 
elmondja, hogy információik szerint a közeljövőben nem lesz hasonló kiírás, mely 20 %-
os önrész biztosítását szabja feltételül. A nagy értékű tűzoltó berendezések beszerzésével 
kapcsolatban lehetőség mutatkozik az Alapítványon keresztül történő finanszírozásra, a 
tűzoltólaktanyával  kapcsolatban  pedig  mindenki  láthatja,  hogy  szükséges  már  annak 
felújítása.  Elmondja,  hogy  sajnos  a  kiírt  pályázatról  tervdokumentáció  hiányában 
lemaradtak, egy osztrák-magyar pályázat kiírása pedig talán 2011-ben lesz várható. 

Szabadi István képviselő-testületi tag kérdezi, hogy Körmenden kívül hány településen lát 
el még szolgálatot a tűzoltóság, illetve hány településről kapnak támogatást. Véleménye 
szerint azok a települések, amelyek nem járulnak hozzá a tűzoltók költségeihez, azoknak 
nincs joga igénybe venni a szolgáltatást. Érdeklődik, hogy hogyan lehetne a településeket 
megmozgatni annak érdekében, hogy a költségek fedezéséhez hozzájáruljanak és azok ne 
csak Körmend költségvetését terheljék. 

Király Lajos tűzoltóparancsnok elmondja, hogy 63 település tartozik Körmendhez. Egy 
létravásárlás  kapcsán  a  szükséges  önrész  biztosításával  kapcsolatban  30+1  település 
támogatta  a  beruházást,  amely  2  %  árcsökkenést  eredményezett.  Elmondja,  hogy 
támogatásként 100,-Ft/lakos összeget kérnek, amelyet van település ami előre kifizet, de 
sajnos  nem  sok  összeg  jut  mostanában  erre  sem.  Ahol  történt  váratlan,  a  tűzoltók 
beavatkozását igénylő esemény, ott az addig elutasító polgármester és képviselő-testület 
magatartását is pozitív irányba befolyásolja a nem várt tűzeset. Ismerteti, hogy nagyobb 
összegű  támogatást  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  biztosít  számukra. 
Hangsúlyozza, hogy nem kötelesek működtetni a Szentgotthárdra kihelyezett rajt, ahol az 
OPEL  munkatársai  is  dolgoznak,  de  egy  esetleges  felsőszölnöki  vonulás  Körmendtől 
számítva 50 percig tartana, ami az eredményes tűzoltást már lehetetlenné tenné. Ígéretet 
tesz, hogy még gyakrabban fogják látogatni a környék önkormányzatait, hogy támogassák 
a tűzoltók munkáját. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy  a  bizottsági  ülésen  is 
elhangzott,  hogy  van  egy  alapítványa  a  tűzoltóságnak,  mely  nagyon  sokat  tesz  a 
körülmények javítása érdekében. 

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

Bebes  István  polgármester  kéri  az  1  db  gépjárműfecskendő  beszerzésére  vonatkozó 
határozati javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot   egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:
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61/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  pályázatot nyújt  be  az 
Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  által  a  tűzoltóságok technikai 
eszközeinek  fejlesztésére,  felújítására  kiírt  felhívásra  1  db  gépjárműfecskendő 
beszerzésére, melynek várható bruttó bekerülési értéke 100 millió forint. 

A  Képviselő-testület  a  pályázathoz  szükséges  20  %-os  önrészt,  mely  várhatóan 
bruttó 20 millió forint a 2012. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. május 12.

Bebes  István  polgármester  kéri  a  nagy  értékű  tűzoltási  és  mentési  szakfelszerelések 
beszerzésére vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

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

62/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  pályázatot nyújt  be  az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nagy értékű tűzoltási  és mentési 
szakfelszerelések beszerzése felhívásra, az alábbi nagy értékű tűzoltási és műszaki 
mentési szakfelszerelések beszerzésére:
1 db Honda WT átemelő szivattyú becsült bruttó költsége 660.000,-
Ft
2 db Trellchem gáztömör vegyvédelmi ruha becsült bruttó költsége        1.500.000,-
Ft
2 db Száraz búvárruha aláöltözékkel  becsült bruttó költsége 600.000,-
Ft
6 db Drager légzőkészülék készlet  becsült bruttó költsége       4.210.000,-
Ft
30 pár Tűzoltó védőcsizma  becsült bruttó költsége       1.800.000,-
Ft
2 db Stihl háti permetező  becsült bruttó költsége 310.000,-
Ft
ÖSSZESEN:          9.080.000,-
Ft

A  pályázathoz  szükséges  20  %-os  önrészt,  melynek  várható  összege  bruttó 
1.816.000,-Ft  a  PIROSECURITAS Élet-  és  Vagyonvédelmi  Alapítvány biztosítja 
2011. évben. 

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. május 12.

Bebes  István  polgármester  kéri,  hogy  a  Körmend  Város  Tűzoltóság  épületének  a 
felújításához szükséges tervdokumentációval kapcsolatos határozati javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot   egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:
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63/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete elviekben támogatja a körmendi 
tűzoltó laktanya felújítását (Körmend, Hunyadi u. 45/A.), ezért felkéri a Körmend 
Város  Tűzoltóság Parancsnokát,  hogy a  2010.  évben  készítse  elő  a  felújításhoz 
szükséges  dokumentációt,  előkészítő  feladatokat  végezze  el  azzal,  hogy  egy 
esetleges  2011.  évben  a  tűzoltó  laktanyák  felújítására  kiírt  pályázaton  azok 
felhasználhatók legyenek. A felújítással kapcsolatos előkészítő költségek a Körmend 
Város Tűzoltóságát terhelik. 

Felelős: Király Lajos tűzoltóparancsnok
Határidő: 2010. december 31.

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elhagyja a helyiséget, így a Képviselő-testület 16 fővel  
tárgyal tovább.

13. A helyi védett természeti területek kezelési tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  tájékoztatásul  elmondja,  hogy Dobogóerdő,  Hegyaljai  és  a 
Hunyadi  utcákban lévő piramis tölgyfa  sorra vonatkozó kezelési  terv elkészült,  melyet 
évente aktualizálni szükséges.

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  a  2009.  őszén  kivágott  egyedek 
pótlása mennyibe került, a megszavazott másfél millió Ft támogatásból Körmend Város 
Önkormányzata mekkora összeget használt fel. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy az előterjesztésben – véleménye  szerint  az 
előterjesztésben az Önkormányzatot érintő összeg szerepel, mivel a fák pótlásának másik 
felé a Közútkezelő Kht. végezte. 

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

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

64/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  védett  természeti 
területek,  úgymint  a  Körmend,  Hegyaljai  úti  és  Hunyadi  úti  védett  priamistölgy 
fasor,  valamint  a  Körmend,  Dobogó  erdő  (0571.  hrsz.,  0589/4.  hrsz.) 
természetvédelmi  kezelési  tervének  felülvizsgálatáról szóló  dokumentációt 
megismerte, és azt a mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. május 12.
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14. Önkormányzati ingatlanokat érintő területrendezés
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  emlékeztet,  hogy  a  2010.  január  28-ai  ülésén  tárgyalta  a 
Képviselő-testület  a  Körmend-Ják-Szombathely  összekötő  út  körmendi  belterületi 
szakaszát  érintő  kérelmét  és  döntött  annak  támogatásáról.  Az  érintett  ingatlanokkal 
kapcsolatban  szükséges,  hogy a  területrendezés  megtörténjen,  és  az  ahhoz kapcsolódó 
megállapodás aláírására sor kerüljön. 

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

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke visszatért a tárgyalóterembe, így a Képviselő-testület  
17 fővel folytatja a munkát. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

65/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a  Körmend 
0806 hrsz-ú, kivett közút; 0787/18 hrsz-ú, szántó (6); 0787/20 hrsz-ú, szántó (6); 
0787/22 hrsz-ú, szántó (6); 0787/24 hrsz-ú, szántó (6); 0787/28 hrsz-ú, szántó (6); 
0787/30 hrsz-ú, szántó (6); 0787/31 hrsz-ú, szántó (6); 0787/32 hrsz-ú, szántó (6); 
0787/34 hrsz-ú, szántó (6); 0787/35 hrsz-ú, szántó (6); 0787/36 hrsz-ú, szántó (6) 
megnevezésű ingatlanok vonatkozásában a területrendezés megtörténjen, és a csatolt 
vázrajz és a hozzá kapcsolódó megállapodás cégszerű aláírásra kerüljön.

Felelős: Forró Szilvia
Határidő: azonnal

15. Körmend, 460/2. hrsz. ingatlan ügye.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester emlékezetet rá, hogy a Képviselő-testület ezen előterjesztést a 
2010. március  25-i ülésén napirendjéről  levette,  mivel  a döntéshez szükséges, előzetes 
bizottsági vélemények nem voltak egységesek. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag elhagyja  a  helyiséget,  így  a  Képviselő-testület  16  fővel  
tárgyal tovább.

Faragó Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság elnöke  elmondja,  hogy a  Körmend 460/2.  hrsz-ú 
ingatlanra  vonatkozó  Körmend,  Alkotás  u.  1-3.  szám alatti  lakók  bérbeadásra,  illetve 
megvételre irányuló kérelmét – nem támogatja.
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Csák Tamás,  a Városfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság elnöke a bizottság véleményét 
tolmácsolva a határozati javaslat 3./ pontját javasolja elfogadásra.

Czitkovics Gyula alpolgármester véleménye szerint támogatandó a kérés, mivel a lakók az 
egész területet rendezték volna.

Ferencz Gyula képviselő-testületi tag támogatja a terület 15-20 évre történő bérbeadását.

Bebes István polgármester felhívja a figyelmet, hogy a városi közterületek tisztántartása 
és  kezelése  a  Városgondnokság  feladata.  A  határozati  javaslatok  egy  része  a  terület 
későbbi  kezelésében,  illetve  az  Alkotás  utca  képének  későbbi  kialakításában  okozhat 
gondot. A bérbeadás elfogadása előidézhet olyan helyzetet is, amikor szükségessé válna 
az  Építési  Szabályzat  módosítása,  amely  nem  kevés  anyagi  terhet  róna  az 
Önkormányzatra.
A  bizottságok  szakmai  alapokon  nyugvó  véleménye  alapján  a  határozati  javaslat  3./ 
pontját teszi fel szavazásra, mely kimondja, hogy a 460/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
Körmend,  Alkotás  u.  1-3.  szám  alatti  lakók  bérbeadásra,  illetve  megvételre  irányuló 
kérelmét  az Önkormányzat nem támogatja. 

A Képviselő-testület  a  javaslatot   12  igen,  2  nem szavazattal  2  tartózkodás  mellett  a 
következő határozatot hozza:

66/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Körmend 
460/2.  hrsz-ú  ingatlanra  vonatkozó  Körmend  Alkotás  u.  1-3.  szám  alatti  lakók 
bérbeadásra illetve megvételre irányuló kérelmét – nem támogatja.

Felelős: városfejlesztési irodavezető
Határidő: 2010. április 30.

Szabadi István képviselő-testületi tag visszatér a tárgyalóterembe, így a Képviselő-testület 17 fővel  
folytatja a munkát. 

16. Alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy törvényi szabályozás miatt vált szükségessé a 
Városgondnokság  alapító  okiratának  módosítása,  mely  a  közhasznú  munkások 
alkalmazására vonatkozik. 

Hozzászólás, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot   egyhangúlag,  17  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:
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67/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
• Körmend Polgármesteri Hivatal
• Körmend Város Gondnoksága
Alapító okiratát a mellékleteknek megfelelően módosítja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. május 10.

17. Hősök Napja – városi ünnepség előkészítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  minden  évben  május  utolsó  vasárnapján 
emlékezünk a háborús hősökre. 

Egyed Gyula, az Oktatási,  Kulturális és Sport Bizottság elnöke a bizottság véleményét 
tolmácsolva  Pődör  Andreát,  az  Olcsai-Kis  Zoltán  Általános  Iskola  igazgató  asszonyát 
javasolja az ünnepség szónokának. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

68/2010.(IV.29.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi Hősök Napjára 
szervezett  városi  ünnepséget május 30-án, vasárnap,  11.00 órakor tartja, a Hősök 
Terén. 
Az ünnepség szónokának Pődör Andreát,  műsorának biztosítására  az Olcsai-Kiss 
Zoltán Általános Iskolát kéri fel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

18. Tájékoztató  a  közoktatási  és  közművelődési  intézmények  szervezeti  és  működési 
szabályzatainak felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
átruházott  hatáskörben  levő  feladatát  19.  ülésén  elvégezte  és  megfelelőnek  találta  a 
folyamatban lévő módosításokat.
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- 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.)

Csák  Tamás,  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke,  Mecsériné  Doktor 
Rozália,  Kocsis  István  képviselő-testületi  tagok  az  interpellációkra  kapott  választ 
elfogadják. 

Köbli József képviselő-testületi tag bízik a temetőben a vizesblokk felújításában. A Fő 
térrel kapcsolatban elmondja, hogy a lakossági fórumon elhangzottakhoz képest – ahol 
szakaszos lezárásról volt szó - változás történik a forgalmi rendben, mivel teljes lezárás 
valósul meg a Fő téren. 

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy a városlakók konkrét tájékoztatást  kapnak, 
melynek megvalósítása nem önkormányzati költségből valósul meg. Hangsúlyozza, hogy 
az önkormányzati lap egy külön számának megjelentetésével, illetve a helyi rádió és a 
városi honlap bevonásával is igyekeznek a megfelelő tájékoztatást biztosítani. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  elmondja,  hogy  jobban  szeretné,  ha  a  játszótér 
megmaradt ép részeit kimentenék inkább a Várkertből. Az útburkolat festésére továbbra 
is türelmesen várnak, mert csak a jelzett probléma egy része lett megoldva. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a útburkolatfestők folyamatosan dolgoznak a 
város különböző pontjain és reméli, hogy a következő testületi ülésig elvégzik a hiányzó 
festéseket.  Nehéznek tartja  a  döntés a játszótér  ügyében,  mivel  vannak vélemények a 
maradás, de az áthelyezés mellett is. 

Szabadi István képviselő-testületi tag kéri, hogy ha a játszótér üzemeltetése mellett dönt 
az  Önkormányzat,  akkor  a  felújításokat  haladéktalanul  végezzék  el,  mivel  a  kiálló 
vascsonkok maradandó sérüléseket tudnak okozni az ott játszó gyermekeknél. 

Horváth  Péter,  Körmend  Város  Gondnokságának  vezetője  elmondja,  hogy  a 
balesetveszélyt megszüntették, a játékokat felszerelték, az összetört padokról a csonkok 
leszerelése megtörtént, és egy jóval rongálásbiztosabb pad felszerelése is megvalósult. 

Szabó  Ferenc  alpolgármester  elmondja,  hogy  a  kerítés  bontása  elkezdődött,  illetve 
köszöni, hogy a Rákóczi u. 66. előtti lámpa javítása megtörtént.

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag kéri, hogy a Mátyás K. utcai vasúti átjáró őszig 
ne maradjon a jelenlegi állapotában. 

Bebes  István  polgármester  hangsúlyozta,  hogy a  Gysev  válaszát  tudomásul  veszi,  de 
elfogadni  nem  tudja.  Ígéretet  kapott  az  illetékesektől,  hogy  egy  ideiglenes  javítást 
elvégeznek, a végleges megoldást pedig őszre ígérik. 

Tóth Gábor képviselő-testületi tag elfogadja a választ és kéri, hogy amíg nem oldódik 
meg ez a probléma, addig a Városgondnokság napi rendszerességgel tisztítsa a Fő teret a 
galambürüléktől. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elfogadja a választ, ugyanakkor kéri, hogy az 
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említett utcában a zúzalékot ne csak leszórják, hanem döngöljék is meg. 

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy a műszaki  kollégák megtették a  megfelelő 
előkészítést és egyértelműen képviselték az Önkormányzat és az ott lakók álláspontját és 
a  határidők  és  a  műszaki  megoldás  tekintetében  kialakították  közös  álláspontjukat. 
Májusban meg kell történnie a munkáknak, majd a megfelelő tömörödési idő után a sávos 
lezárást is meg kell valósítani.

- Interpellációk

Tóth Gábor kéri, hogy a Vida J. utca folyamatosan legyen takarítva a madárürüléktől.

Faragó Gábor kéri, hogy a Bercsényi utcában a leszórt zúzalékot döngöljék is meg.

Dr. Fehér Tamás kéri, hogy a Mátyás K. utcai vasúti átjáró ideiglenes javítása történjen 
meg.

Czitkovics  Gyula  alpolgármester  kéri,  hogy  a  megszaporodott  kábelégetés  ellen  az 
illetékesek tegyék meg a megfelelő lépéseket. 

Szabó Ferenc alpolgármester
-Deák Ferenc u. elején kér egy csatornatisztítást, mivel nagy esők idején nem tud elfolyni 
az esővíz. 
-Thököly u. 38. sz. alatti  ház lebontásra került.  Kéri,  hogy a tulajdonost szólítsa fel az 
Önkormányzat,  hogy  a  bontás  után  végezze  el  a  tereprendezést,  mivel  a  rendezetlen 
környezet  hívogatóan  hat  a  randalírozó  fiatalokra,  akik  még  a  szomszédos  udvarra  is 
beugrálnak.

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke
- figyelmeztet, hogy az Ipari úton van két lámpatest, aminek hiányzik a teteje.
- a Teleki utcánál leszórt zúzalékot kéri, hogy terítse szét a Városgondnokság, mivel most 
az időjárás is megfelelő
-kéri,  hogy  vizsgálják  meg  egy  parkoló  kialakításának  lehetőségét  a  nádaljai  temető 
környékén. A labdarugó csapat emberei rendben tartják a környező területeket, de az autós 
forgalom, illetve parkolás tönkreteszi azt. 

Geosics László
- a Bartók ltp. 7. sz. ház előtt 2009-ben csőtörés volt, melynek következtében a járdát meg 
kellett bontani. Azóta már az időjárásnak köszönhetően a tömörödés is megtörtént, ezért 
kéri, hogy a járda helyreállítása is történjen meg. 
-kéri, hogy a Bartók lakótelepi társasházakhoz – ahogy az már történt 2007-ben - néhány 
padot  helyezzen  ki  a  Városgondnokság,  melyet  éjszakára  be  tudnak  a  lakók  vinni  a 
lépcsőházba, mivel így le tudnának ülni a házak előtti zöldövezetben.
- a rágcsálók elszaporodás miatt kéri, hogy végezzenek rágcsálóirtást a lakótelepen 

Ferencz Gyula
-  Dienes  utca  elején  a  parkolási  problémák  megoldása  érdekében  kéri,  hogy  az  orvosi 

rendelők közelében egy legalább 4 férőhelyes parkoló kialakítása történjen meg. 
- a József  Attila utcában 4 helyen – kábelszakadás miatt - nem jó a közvilágítás. 
- javasolja,  hogy  a  József  Attila  utcában  egy  mozgássérült  parkoló  kialakításának 
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lehetőségét  vizsgálja  meg  az  Önkormányzat,  mivel  a  legközelebbi  csak  a  Fő  téren 
található.
- felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  Dienes  utca  kanyarulatában  újból  kábelégetés  történt, 
melynek maradványait az Önkormányzatnak kell elszállítatnia

Németh Tamás 
- javasolja, hogy az Ipari út villanyoszlopain - energiatakarékosság miatt  – csak minden 
második lámpa legyen felkapcsolva.

További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 16.45 perckor bezárja. 

Bebes István Gombásné Nardai Ibolya
polgármester jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
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