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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2010. május  27-i, 
14.00 órakor kezdődő nyílt üléséről

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

Igazoltan távol: Mecsériné Doktor Rozália, Geosics László 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. 
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

2. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Beszámoló a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő:  Gombásné  Nardai  Ibolya  jegyzői  feladatokkal  megbízott  aljegyző  

Folyó ügyek:

4. Helyi személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzési eljárásának eredménytelenné 
nyilvánítása, új pályázati felhívás kiírása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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5. Körmendi Idősekért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi 
mérlegbeszámolója.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. A Körmendi Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Kft. 2010. évi üzleti tervének 
tárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Önkormányzati befektetés értékesítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Tagintézményében létszámleépítésről 
döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beíratások tapasztalatairól
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

NAPIREND:

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

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  2010.  április  30-án  ballagási  ünnepségek 
voltak  a  körmendi  középiskolákban,  majd  a  Városi  Vegyeskar  40  éves  jubileumi 
koncertjével kapcsolatban folytatott megbeszélést.
Május  3-án  egyeztetés  folytatott  a  BCM Óvoda és  Pedagógiai  Szakszolgálat  „Óvodai 
infrastruktúra  és  szolgáltatásfejlesztés  az  energiatakarékosság  jegyében”  elnevezésű 
projekttel  kapcsolatban.  Ismerteti,  hogy közbeszerzési  eljárás során eldőlt,  hogy ennek 
munkálataira a nyár folyamán sor kerül. 
Május  4-én  megbeszélést  folytatott  a  kórház  igazgatójával  a  kórházi  gyógyszertár 
működtetésével  kapcsolatban.  Emlékeztet  rá, hogy szükséges volt egy pályázatot  kiírni 
ahhoz, hogy mind az intézményi  és mind a közforgalmi gyógyszertár  működni tudjon, 
amivel helyre áll a kórház korábban megszokott működési rendje. 
Május 6-án a Müllex Kft. ügyvezetőjével egyeztetett a jövőbeni lehetőségekről, délután 
pedig  részt  vett  a  Rába-parti  Fórum  Egyesület  tanulócsónakjának  átadásán,  melyet  a 
Vadkacsa Egyesülettől kapott jutányos áron az egyesület.
Május 7-én részt vett magyarszombatfai csarnok alapkőletételén.
Május  8-án  részt  vett  a  40  éves  Városi  Vegyeskar  jubileumi  koncertjén  és  egyben 
megköszöni az évek alatt elvégzett munkát.
Május  12-én  részt  vett  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  ülésén  és  a  RÉGIÓHŐ  Kft. 

3



taggyűlésén.  Elmondja,  hogy  a  Vagyongazdálkodási  Kft-hez  hasonlóan,  itt  is  óriási 
állományú tartozás áll fenn, melynek a behajtása nem egyszerű. Ezen a napon még részt 
vett a Nyugdíjas Vöröskeresztes Klub Anyák napi ünnepségén.
Május  19-én  egyeztetést  tartott  a  Belváros  funkcióbővítő  megújítása  program  építési 
munkálataival kapcsolatban.
Kéri  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről,  eseményekről  szóló  beszámoló 
elfogadását. 

A Képviselő-testület a két időszak közötti beszámolót 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja.

2. Körmend  Város  Önkormányzata,  valamint  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  rendeletmódosítás  a  2009.  évi 
pénzmaradvány jóváhagyását illetően az intézmények módosítási kérelmei szerint jeleníti 
meg az elkövetkezendő időszak pénzügyi feladatait. A Körmendi Kulturális Központ és 
Faludi Ferenc Könyvtár esetében működési pénzeszköz átvétele vált szükségessé, illetve a 
gazdálkodási tartalék terhére történik kisebb módosítás. Kiemeli, hogy a céltartalék és a 
projektekhez kapcsolódó előirányzat módosítása néhány pályázat miatt vált szükségessé, 
illetve  Magyarszecsődön egy összevont  osztály indul  az első és  második  osztályban  a 
gyermeklétszám  csökkenése  következtében.  Elmondja,  hogy  a  költségvetési  rendelet 
módosításánál  kezdeményezi,  hogy az Önkormányzat  nevesített  és  szabad céltartalékát 
110  eFt  +  ÁFA  összegben  kéri  csökkenteni,  mivel  a  hivatal  központi  faxkészüléke 
meghibásodott és a javítási költség forintra megegyezne egy új gép beszerzésével. Kéri a 
Képviselő-testületet,  hogy  a  módosításhoz  járuljon  hozzá,  melynek  következtében  a 
nevesített és szabad céltartalék összege 57.529 eFt-ról 57.391 eFt-ra változna. 

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

Bebes István polgármester kéri a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

8/2010.(V.28.) számú rendelet

Körmend  Város  Önkormányzata,  valamint  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról

3. Beszámoló a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztés  tartalmazza  a  jegyzői 
beszámolót és a Gyermekjóléti szolgáltató szakmai beszámolóját. 
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Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a bizottság véleményét 
tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

70/2010.(V.27.) számú határozat

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2009.  évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4. Helyi  személyszállítási  közszolgáltatás  közbeszerzési  eljárásának  eredménytelenné 
nyilvánítása, új pályázati felhívás kiírása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  jelzi,  hogy  az  Önkormányzat  elindította  a  helyi 
személyszállítást biztosító közszolgáltató kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást, 
melynek keretében az ajánlattételi  felhívás  közzétételre  került,  azonban az ajánlattételi 
határidő lejártáig ajánlat nem érkezett.  Ezért a közbeszerzési  eljárást eredménytelennek 
kell nyilvánítani és új pályáztatási eljárás lebonyolítása válik szükségessé. Javasolja, hogy 
a  Vasi  Volán  Zrt-vel  kötött  és  jelenleg  hatályos  közszolgáltatási  szerződést  2010. 
december 31-ig hosszabbítsa meg, az új közszolgáltatási szerződést pedig 2011. január 1-i 
hatállyal kösse meg az Önkormányzat. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  az  Önkormányzat  felvette-e  a 
kapcsolatot a Vasi Volán Zrt-vel a szerződés meghosszabbítása tárgyában. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy természetesen megkeresték a Vasi Volán Zrt-t, 
és  a  képviselő-testületi  döntés  után  lefolytatják  a  szükséges  egyeztetéseket  a 
meghosszabbítás ügyében.

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

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

71/2010.(V.27.) számú határozat

1. Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  személyszállítási 
szolgáltatás  megrendelésére  vonatkozó  közbeszerzési  eljárást  eredménytelennek 
nyilvánítja tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
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2. Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Vasi  Volán  Zrt-vel  2006. 
július  24-én  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  hatályát  2010.  december  31-ig 
meghosszabbítja.

3. Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  a  helyi 
személyszállítási  közszolgáltatást  biztosító  szolgáltató  kiválasztására  irányuló 
pályázati felhívást a melléklet szerint.

4. Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy támogatási 
kérelmet nyújt be a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására. A normatív 
támogatás igénylésének feltételeként az alábbi nyilatkozatot teszi: 
-A  helyi  közlekedés  működtetéséhez  (folyamatos  üzemeltetéshez  és 
eszközfenntartási  ráfordításokhoz),  valamint  fejlesztéséhez  (beruházásaihoz)  a 
tárgyévet megelőző évben nettó 4.936 eFt összegű saját forrásból származó, vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.

- A helyi közlekedést a tárgyév, 2010. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan 
fenntartja. 

- A közszolgáltatóval közvetlenül kötötte meg a közszolgáltatási szerződést. 

Felelős: jegyző
Határidő: a pályázati felhívás közzétételre való megküldésére 2010. május 31.

5. Körmendi  Idősekért  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2009.  évi 
mérlegbeszámolója.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Hozzászólás nem hangzik el.

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

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

72/2010.(V.27.) számú határozat

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körmendi  Idősekért 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9900 Körmend Szabadság tér 7.) 2009. 
évi mérlegbeszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

6. A  Körmendi  Vagyongazdálkodási  és  Ingatlanhasznosítási  Kft.  2010.  évi  üzleti 
tervének tárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  Felügyelő  Bizottság  az  üzleti  tervet 
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy a  Vagyongazdálkodási  Kft.  üzleti 
tervét nem lehetett volna korábban benyújtani, a május végi tárgyalás nem tekinthető-e 
egy kicsit megkésettnek.

Kocsis  István  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  a  kalkulációban  feltüntetett 
kiadásoknál  hirdetés,  reklám  címen  feltüntetett  1.144  eFt  esetében  konkrétan  milyen 
reklámokról van szó.

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy a jogszabályok május 31-ig engedélyezik  a 
beszámolók elkészítését. Hangsúlyozza, hogy korábban is lehetett volna az üzleti tervet 
tárgyalni, de a kórház ügyének rendeződése nélkül nem lehetett volna korrekt üzleti tervet 
készíteni.

Baranyai  Mária  ügyvezető  elmondja,  hogy  a  beszámoló  számai  már  februárban 
rendelkezésre  álltak,  az időközben felvett  hitel  valós adatokat  tartalmazott.  A hirdetés, 
reklámköltség  pedig  nagyrészt  a  Fortress  Baskettball  kosárlabda  csapat  hirdetéseiből 
tevődik össze. 

Szabadi  István  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  a  nagy  összegű  kintlévőségek 
behajtása  esetén  mennyire  tudja  az  Önkormányzat  figyelembe  venni  azoknak  a 
családoknak  a  helyzetét,  akik  a  gazdasági  válság  következtében  ellehetetlenültek. 
Érdeklődik,  mennyire  lehet  figyelembe  venni  a  szociális  indokokat,  létezik-e  egyedi 
elbírálás.

Megérkezett Mecsériné Doktor Rozália képviselő-testületi tag, a Képviselő-testület a munkát 17 fővel  
folytatja tovább.

Bebes István polgármester elmondja, hogy van megegyezésre lehetőség, megpróbálja a 
kft. a leghumánusabb részletfizetési  lehetőséget biztosítani. Lehetőség van arra, hogy a 
magasabb  komfortfokozatú  lakásból  egy  alacsonyabb  színvonalúba  költözzön  a  lakó. 
Természetesen az egyedi  elbíráláshoz megfelelő indokok szükségesek,  melyeket  a Kft. 
gazdasági helyzetéhez mérten megpróbál az Önkormányzat megfelelően tolerálni.

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  bizottság  véleményét  tolmácsolva  a 
Vagyongazdálkodási Kft. üzleti tervének elfogadását javasolja.

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

Kocsis  István  képviselő-testületi  tag  felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  2010.  év  negatív 
eredménnyel  zárult.  Kéri  az  ügyvezető  asszonyt,  hogy  próbálja  meg  csökkenteni  a 
költségeket,  hogy  az  Önkormányzat  által  elvárt  nullszaldós  költségvetést  meg  tudja 
valósítani. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  és  intézményei  mindig 
próbálják a pénzügyi egyensúlyt megtartani, ami erre a Kft-re is vonatkozik. Véleménye 
szerint  jobb egy olyan  üzleti  tervet  a  Képviselő-testület  elé  hozni  és  azt  tárgyalni,  ha 
annak  van  reális  alapja,  a  számok  tükrözik  a  valóságot.  Kéri,  hogy  jelen  állapotban 
fogadja el a Képviselő-testület a szándékot a pozitív mérleg megvalósítása iránt, és reméli, 
hogy a következő beszámolóban már újból pozitív számokról lehet tárgyalni. 
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További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot   13  igen,  2  nem  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 

73/2010.(V.27.) számú határozat

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körmendi 
Vagyongazdálkodási  és  Ingatlanhasznosítási  Kft.  2010.  évi  üzleti  tervét 
megtárgyalta és azt a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy az Önkormányzatnak a fejlesztési  feladatok 
finanszírozása  érdekében  a  befektetett  portfolióból  200  millió  Ft  összegű  bevételnek 
megfelelő  egységet  szükséges  értékesíteni.  Kiemeli,  hogy  történt  egy  jogszabályi 
változtatás,  melynek  értelmében  a  90  millió  Ft  feletti  építési  költség  esetén  az 
Önkormányzatnak  fedezetszámla  nyitása  kötelező.  Ezzel  a  kormányhatározattal  az 
önkormányzatok egy szintre lettek sorolva azokkal a cégekkel, amelyek nem tettek eleget 
fizetési  kötelezettségeiknek  az  elmúlt  évek  során.  Emlékeztet  rá,  hogy  az 
Önkormányzatnak eddig a pályázatokkal kapcsolatban csak az önrészt kellett biztosítani, 
de a későbbiekben elképzelhető, hogy az építési költségnek csak bizonyos %-át kell majd 
fedezetszámlán  letétbe  helyezni.  Irodavezető  Asszonnyal  történt  megbeszélés  alapján 
elmondja, hogy az Önkormányzat megpróbálja nem felhasználni ennek a feloldását. 

Szabadi István képviselő-testületi tag elmondja, hogy a jelenlegi és a következő napirendi 
pontban is van hivatkozás a likviditás biztosítására. A most tárgyalandóban szerepel a 200 
millió  Ft,  melynek  bizonyos  része  az  óvoda  felújításra  megy,  de  van  hivatkozás  a 
következő  napirendi  pontban  is,  hogy  részben  likviditási  hitelkeret  igénybevételére 
használja fel az Önkormányzat ezeket az összegeket. Kérdezi, hogy mi az összefüggés, 
illetve milyen mértékben történik a felhasználás.

Bebes  István  polgármester  hangsúlyozza,  hogy  a  két  napirendi  pont  között  nincs 
összefüggés.  Az  egyik  a  fejlesztési,  felhalmozási  oldal  fedezetére  szolgál,  mivel  az 
Önkormányzat a költségvetési rendeletében a megfelelően megtervezett kiadási oldalhoz 
ilyen  bevételekkel  is  számol.  Jelenleg  arra  még  nincs  lehetőség,  hogy  egy  tervezett 
bevételi forráshoz hozzányúljon az Önkormányzat. Elmondja, hogy rendelkezésre állnak 
azok a bevételi források, amelyeket kizárólag csak a meghatározott célra használna fel az 
Önkormányzat addig a mértékig, hogy ne kelljen a likvid pénzeszközökhöz hozzányúlni. 
Emlékeztet  arra,  hogy  az  elmúlt  évben  is  volt  olyan  időszak,  amikor  a  fejlesztési 
pénzekhez kellett nyúlni. A folyószámla hitelkeret-szerződés meghosszabbítása pedig azt 
a hitelkeretet biztosítja, amely képviselő-testületi döntés alapján folyamatosan biztosítja a 
önkormányzati  működtetést.  Elmondja,  hogy  ennek  a  folyószámla  hitelkeretnek  az 
igénybevétele évenként, megközelítőleg ugyanebben az időszakban történik meg, melyet a 
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Képviselő-testület döntése alapoz meg. 

Kárnics  Ferenc  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  a  mostani  200  millió  Ft 
értékesítésével milyen összegekről beszélünk, mivel az év elején említett 800 millió Ft-ot 
már  túl  távolinak  gondolja.  Emlékezete  szerint  a  Vagyongazdálkodási  Kft.  kapott  100 
millió Ft-ot, ehhez jönne a mostani 200 millió Ft, a tegnapi bizottsági ülésen teljesen más 
számokról volt szó. Emlékeztet,  hogy megközelítőleg 470 millió Ft lesz, ha a jelenlegi 
200 millió Ft el lesz adva. 

Némethné Simon Mária Pénzügyi Irodavezető emlékeztet az elhangzottakra, mely szerint 
eddig kétszer 100 millió Ft lett feloldva. Ez abszolút összegben érkezett meg, melynek 
tőke- és kamattartalma. A tőkebefektetése az Önkormányzatnak év elején 800 millió Ft. 
Emlékeztet,  hogy  amikor  az  első  100  millió  Ft  megérkezett,  annak  a  tőke-  és 
kamattartalma még egyéb okok miatt nem ismert, viszont amikor a második 100 millió Ft 
feloldásra került meg lehetett nézni a portfolión, a kamattal növelt érték 827 millió Ft. 
Elmondja, hogy amikor a 200 millió Ft-hoz hozzájutott az Önkormányzat, gyakorlatilag 
730 millió  Ft-ja  volt  befektetésként.  Bizottsági  ülésen  elmondta,  hogy a  mostani  200 
millió Ft-os bevételből – a jelenleg ismert adatok alapján – megközelítőleg 130 millió Ft a 
tőkefeloldás – ezzel az összeggel csökkent a 800 millió Ft - a többi pedig kamat. Ez a 
kamat a költségvetésben megtervezett 80 millió Ft teljesítéséhez párosul. Úgy gondolja, 
hogy ez a  mostani  200 millió  Ft-os feloldás  csak az igények szerint  lesz végrehajtva, 
melyből a tőke 150 millió Ft körüli összeget jelent, a többi kamat. 

Bebes István polgármester elmondja, részére fontos, hogy mekkora összegű tőke és kamat 
áll  az  Önkormányzat  rendelkezésére,  a  szakmai  megbontás,  a  pénzügyi  követés  az 
irodavezető asszony feladata. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  bizottság  véleményét  tolmácsolva  a 
határozati javaslat elfogadását javasolja. Emlékeztet rá, hogy a Vagyongazdálkodási Kft-
nek nyújtott 100 millió Ft-ot, illetve a fedezeti számlán lekötött 90 millió Ft-ot is vissza 
fogja kapni az Önkormányzat, tehát ezek az összegek nem elköltött pénzek. 

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  13 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 

 74/2010.(V.27.) számú határozat

Körmend város Önkormányzati  Képviselő-testülete elhatározza,  hogy 200.000 eFt 
összegű  portfoliót  értékesít  a  befektetései  közül,  a  likviditást  figyelembe  véve 
lehetőség szerint két alkalommal. 
Az  értékesítésre  kerülő  portfolió  kiválasztása  a  befektetővel  egyeztetésre  kerül, 
annak érdekében, hogy az önkormányzat számára a legkedvezőbb legyen. 

Felelős: Bebes István Polgármester
Határidő: 2010. május 30. az értékesítésre.
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8. Folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kérdezi, van-e valakinek véleménye, hozzászólása.

Kocsis  István  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  konkrétan  mekkora  összeg  lett 
felhasználva ebből a hitelkeretből és annak mennyi volt a kamatterhe.

Némethné  Simon  Mária  Pénzügyi  Irodavezető  elmondja,  hogy  ez  mindig 
rendelkezésre áll, de az összege folyamatosan változik. Ha nagyobb bevétele van az 
Önkormányzatnak, akkor nincs kihasználva a hitelkeret, de jelenleg például 215 millió 
Ft-on áll az Önkormányzat, de volt már 315 millió Ft körüli összeg is. Sajnos nagyon 
magas a kamatteher, jelenleg 7,5 %, a tavalyi évben pedig 23 millió Ft volt a kamat 
összege. 

Bebes István polgármester hangsúlyozza, hogy a magyar állam eddig szinte mindent 
magához vont az elmúlt időszakban, ráadásul a pályázati pénzek kifizetésében is fél-
egy éves csúszások történtek. Bízik abban, hogy ezen a téren változások történnek és 
nem lesz szükség hitelfelvételre.

További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadására.

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

75/2010.(V.27.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az 
önkormányzat  350  millió  Ft-os  folyószámla  hitelkeret,  a  lejárat  időpontjától 
kezdődően további 1 évre meghosszabbítja. 
A hitelkeret fedezete az önkormányzat költségvetése.

Felelős: Bebes István Polgármester
Határidő: 2010. június 5. a hitelkérelem benyújtására

9. Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Tagintézményében létszámleépítésről 
döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a magyarszecsődi tagiskolát Magyarszecsőd, 
Molnaszecsőd és Egyházashollós önkormányzata tartja fenn. A minimális létszám miatt a 
jelenlegi alsó tagozat 4 osztálya helyett a 2010-2011-es tanévtől 3 osztály fog működni, 
ami miatt szükséges a foglalkoztatottak létszámának a csökkentése. Még nem tudja, hogy 
az  érintett  önkormányzatok  a  társulásban  működtetett  iskola  működéséhez  milyen 
formában járulnak majd hozzá. Megoldásként elhangzott,  hogy a társulásban résztvevő 
településektől  is  kérne  az  iskola  hozzájárulást,  amelyet  még  talán  Körmend  esetében 
megvalósíthatónak is lát. 
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Elmondja,  hogy  a  gyermeklétszám  csökkenése  ellenére  megpróbálják  az  intézményt 
életben tartani és a lehető leghumánusabb megoldást választani.

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 14 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 

76/2010.(V.27.) számú határozat

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy

1. A  Somogyi  Béla  Általános  Iskola  Magyarszecsődi  Tagintézménye  pedagógus 
létszámát 2 fővel - 5 főről 3 főre – csökkenti. 

2.  A  felmentéssel  kapcsolatos  egyszeri  kiadások  támogatására  az  önkormányzat 
pályázatot  nyújt  be,  amellyel  kapcsolatban  nyilatkozza,  hogy  az  önkormányzat 
fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalban - a 
meglévő  üres  álláshelyeken,  az  előreláthatólag  megüresedő  álláshelyeken  vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében 
az  önkormányzat  fenntartó  körén  kívüli  munkáltatónál  a  létszámcsökkentéssel 
érintett  álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

3.  A  megszüntetett  álláshely  5  évig  nem  állítható  vissza,  ha  az  önkormányzat 
támogatást  kapott  az  álláshely  megszüntetésével  kapcsolatban,  csak  abban  az 
esetben, ha kötelezően ellátandó többletfeladat ezt szükségessé teszi.

Felelős:  Intézményvezető,  a  felmentés  végrehajtására,  pénzügyi  irodavezető  a 
pályázat benyújtására. 

Határidő:  2010.  június  1.  a  felmentés  végrehajtására,  2010.  szeptember  20.  a 
pályázat benyújtására. 

10. Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beíratások tapasztalatairól
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 az előzetes 
felméréseknek  megfelelően  állították  be  az  iskolák  a  beiskolázandó  keretszámokat. 
Megfigyelhető,  hogy  az  óvodákban  továbbra  is  nagyobb  a  visszatartott  gyermekek 
létszáma,  de megnyugtató,  hogy a  térségben,  illetve  mikrotérségben az átlaglétszámok 
teljesülnek,  illetve  erősebbek.  Hangsúlyozza,  hogy  ha  az  elkövetkezendő  években  is 
hasonló lenne az arány, akkor lehetne gondolkodni 6 osztály indításáról, illetve az óvodai 
csoportok is teltek lennének. A bizottság elfogadta a 2009. évi óvodai és általános iskolai 
beíratások tapasztalatairól készült beszámolót. 

- Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett 
intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia Városfejlesztési és Építéshatósági irodavezető
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Czitkovics Gyula alpolgármester, Szabó Ferenc 
alpolgármester, Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke, Tóth Gábor, 
Dr. Fehér Tamás, Németh Tamás képviselő-testületi tagok az interpellációra kapott választ 
elfogadják. 

Ferencz  Gyula  képviselő-testületi  tag   elmondja,  hogy  a  Dienes  utcával  kapcsolatban 
előrelépés  nem nagyon történt.  Továbbra  is  javasolja,  hogy a  szobor áthelyezésével  4-5 
parkolóhely kialakítása történjen meg. Kérdezi, hogy a E-On befolyásolható-e valamilyen 
intézkedéssel, ha a kért javításokat nem végzi el. Ebben az utcában ezután is szükségesnek 
tartja  mozgássérült  parkoló  kialakítását,  mivel  délelőtt  és  hétvégenként  igen  nagy  a 
zsúfoltság és nem áll rendelkezésre elegendő parkolóhely. 

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy még nem tartja kellően indokoltnak a szobor 
áthelyezését a Dienes utcában. Megértést és türelmet kér az ott dolgozóktól. Hangsúlyozza, 
hogy az E-On felé az Önkormányzatnak semmilyen visszatartó ereje nincs. Az új regionális 
vezető bemutatkozásakor lehetett  reménykedni valamilyen pozitív változásban, de az idő 
múlásával a felmerült problémák megoldásában nem történt a változás. Szeretné látni, hogy 
a  közszolgáltatók  részéről  változtatás  történik,  ami  megmutatkozik  a  helyi  ügyintézés 
hatékonyságán is. 

-  Interpellációk

Kocsis István képviselő-testületi tag a 8-as főúton található régi forgalomszámláló épület 
rossz állapotára hívja fel a figyelmet. Kéri, hogy – mivel valószínűleg a Közútkezelő Kht. 
tulajdona – kerüljön lebontásra, mivel nem igazán kellemes látvány a városba érkezők 
számára. 

Köbli  József képviselő-testületi  tag elmondja, hogy nagyon sok embert  megviselt  a Fő 
téren a fák kivágása. 
-Hangsúlyozza, hogy a Fő tér nyugati oldalán lévő út lezárása kellemetlenségeket okoz az 
ott élők számára, véleményük szerint nem volt teljesen átgondolt. Ezzel párhuzamosan a 
tér  legforgalmasabb  járdája  is  leszűkítésre  került,  ami  nagyon  megnehezíti  a 
gyalogosforgalmat. Kéri, hogy ha lehetséges az állványzat áthelyezésével könnyítsen az 
Önkormányzat a gyalogosok közlekedésén. Emlékeztet, hogy az út lezárása már május 
16-án megtörtént. Kérdezi, hogy van-e lehetőség az út ideiglenes megnyitására, mivel ott 
a lezárás óta munkavégzés még nem történt, viszont van olyan üzlet, amelynek a napi 
forgalma százezrekkel esett vissza, amely rövid időn belül alkalmazottak elbocsátását is 
vonhatja  maga  után.  Érdeklődik,  hogy  van-e  stratégia  arra  nézve,  hogy  ezeknek  az 
üzleteknek  a  bevételcsökkenéssel  kapcsolatos  gondját,  hogyan  tudja,  vagy  akarja  az 
Önkormányzat csillapítani. 

-Figyelmeztet,  hogy a  Fő tér  átépítése  miatt  megnövekedett  a  környező  kisebb  utcák 
átmenő forgalma. Kéri, hogy mivel a szép Fő térnek áldozatul esnek a környékbeli szűk 
utcák, szerepeljen azok felújítása is a programban. A Mikes K. utcában tud olyan házat 
mutatni,  amely  előtt  már  több  centimétert  görbült  az  útburkolat  gázbekötéssel, 
szennyvízcsővel  együtt,  melyet  a probléma elkerülése miatt  már a mai  napon kezelni 
kellene. De ugyanez a probléma felmerül a Templom, Széchenyi és Berzsenyi utcákban 
is.  Mindenképpen  szükségesnek  tartja  ezeknek  az  utcáknak  a  felújítását.  

-A  Vida  utcában  kialakult  galambproblémával  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  nyári 
időben is működnie kell egy patikának, gyerekboltnak és étteremnek, de ez nagyon nehéz 
a galambürülék miatt.  Kéri, hogy mivel a galambok elriasztása nem megoldott,  akkor 
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legalább egy védőháló kihelyezésével próbáljuk meg csökkenteni a problémát, mivel a 
kérdés továbbra sincs megoldva.

Bebes  István  polgármester  a  Fő  térrel  kapcsolatban  kijelenti,  hogy  az  elöregedett 
növényanyag cseréje szükségessé vált, melyet a kertészek nagyon körültekintő munkája 
előzött  meg.  Véleménye  szerint  a  telepítendő  zöld  növényzet  felülete  és  a  beépítendő 
növényanyag mennyisége növekedni fog a kivágott növényzethez képest. Megvizsgálják 
annak a kérdését, hogy idősebb egyedek kiültetése megvalósítható-e a felújítás során. A 
felújítással  kapcsolatos  bizalmatlanságra  példaként  említi  Debrecen  városát,  ahol  az 
elmúlt  évek  igazolták  a  város  terének  felújításával  kapcsolatos  döntéseket,  melyek 
eredményeként többek között  5 éves egyedek lettek kiültetve,  melyek ma már 10 éves 
növényekként látják el feladatukat. 
A  tér  nyugati  oldalával  kapcsolatban  elmondja,  hogy  egy  építkezéssel  kapcsolatban 
vannak  felelősségek,  amelyek  a  munkálatok  során  felmerülnek  az  átépítő,  illetve 
kivitelező felé. Igaz, hogy a nyilvános illemhely lezárása is okoz kellemetlenségeket, de 
az  átmeneti  állapot  miatt  türelmet  kér  a  város  lakóitól.  Azt  viszont  nem  tartja 
elfogadhatónak, hogy a kerítéseket széthúzzák és bejárnak a gyalogosok a munkaterületre, 
mivel baj esetén nem lesz olyan,  aki magára vállalná a kártérítést.  Mindenkit kér arra, 
hogy az építési területre ne menjen be. Biztos születhetett volna más megoldás, lehetett 
volna szakaszosan lezárni a tér részeit,  de a műszaki kollégák véleménye alapján ez a 
megoldás tűnt a legelfogadhatóbbnak. Elismeri, hogy nem könnyű a vállalkozók helyzete 
a felújítás alatt, de azt sem tartja valószínűnek, hogy a felújítás után bárki plusz összeget 
fizetne be az Önkormányzatnak a forgalomnövekedés miatt. Az elkövetkezendő néhány 
hónapban toleranciát kér mindenkitől és reméli,  hogy a végeredmény igazolni fogja az 
elképzeléseket. 
A környező kis utcák megnövekedett forgalmával kapcsolatban elmondja, hogy Körmend 
város  útfelújítási  programja  –  a  csatornázott  utcák  felújítása  mellett  -  tartalmazza  az 
említett  utcák  felújítását.  Megkéri  a  kollégákat,  hogy  nézzék  át  a  környékbeli  utcák 
burkolatait és ha szükséges, akkor ideiglenes javítással oldják meg a problémát a további 
gyors burkolati hibák kialakulását megelőzve. 
A galambok által okozott problémával kapcsolatban elmondja, hogy nem lehet azokat a 
korábbiakhoz hasonló módon kilőni,  a kihelyezett  szerkezetek viszont nyár lévén,  nem 
hoznak megfelelő megoldást. 

Köbli  József  képviselő-testületi  tag véleménye  szerint  az,  hogy a  kerítés  egy méterrel 
arrébb kerüljön nem balesetvédelmi kérdésnek számít. Hangsúlyozza, hogy a nyilvános 
illemhely használatára nem született megoldás. Emlékeztet viszont, hogy évek óta minden 
évben felvetődik a galambkérdés, de konkrét megoldás sohasem születik a témában, pedig 
téli időszakban biztos lenne rá valamilyen megoldás. 

Szabadi István képviselő-testületi  tag köszönetet  mond mindazoknak, akik a Széchenyi 
emlékünnepségen  megjelentek,  amely  megemlékezés  méltó  volt  a  legnagyobb  magyar 
emlékéhez.  Trianon  90  címmel  meghívót  nyújt  át  a  képviselő-testület  tagjainak  a 
református templomban tartandó trianoni megemlékezésre, melynek keretében 19 órakor 
lesz  egy  ökomenikus  megemlékezés  egy  kulturális  műsorral  összekötve,  utána  pedig 
gyertyával vonulnának az országzászló megkoszorúzásához. Emlékeztet rá, hogy vannak 
dolgok, amiben nem ért mindenki egyet, de a nemzeti gyásznap ne a politika oldaláról 
legyen  megközelítve,  az  inkább  próbáljon  egységet  teremteni  a  megjelentek  között. 
Hangsúlyozza, hogy az úgynevezett rendszerváltás után 20 évvel ez az alkalom egy méltó 
megemlékezés lenne a városban - melyre példaként az országzászló állítást  említette -, 
melyben méltóképpen emlékeztek a megjelentek a trianoni békekötésre. 
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Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag lakossági megkeresésére elmondja, hogy a Mátyás 
K. u. és az Ady E. utcák sarkán nincs járda, mely a Mátyás K. utca ezen szakaszán nagy 
veszélyt jelent az iskolába tartó gyerekekre. Ez zebra felfestését kérnék a lakók, de mivel 
járda sincs, egy gyalogos közlekedésre figyelmeztető tábla kihelyezése, illetve bármilyen 
szóba jöhető  megoldás is megfelelne. 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke:
-Galambkérdéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  Magyarország  és  Európa  legtöbb 
városában gondot okoznak a galambok. Ha lett volna megfelelő megoldás a madárszám 
csökkentésére, akkor azt már az Önkormányzat alkalmazta volna. Próbálkozások vannak, 
de végleges, tartós megoldást még sehol sem találtak. Az viszont más téma, hogy ahol 
van galambkérdés, ott nem biztos hogy kell lenni galambürülék kérdésnek. 
-A mézga kertekben tevékenykedők figyelmeztették,  hogy a mézga kertek felé  vezető 
töltésnek  az  út  felülete  közlekedési  eszköztől  függetlenül  járhatatlan.  Kéri,  hogy  a 
javítások történjenek meg. 

Tóth Gábor képviselő-testületi tag a Rábán aluli utca újrakavicsozását kéri, mivel eléggé 
megromlott az eddigi út.

Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke kéri, hogy a
-Teleki utca sportpálya felüli részén a sportöltöző közelében található villanyoszlopokra 
néhány lámpa elhelyezése történjen meg. 
-Malom utca javítását kéri, mivel megáll rajta a víz.

Czitkovics  Gyula  alpolgármester  az  Ifjúság  és  Úttörő  utca  környékén  kéri  egy 
hulladéklerakást megtiltó tábla kihelyezését, mivel a vasúton túl a kavicsos út és a vasút 
közötti területen időnként megszaporodik az illegális hulladéklerakás.

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  nemzeti  összetartozásról  szóló 
törvényjavaslatot a napokban tárgyalja az Országgyűlés, mely törvény majd próbál keretet 
szabni az ehhez a naphoz tartozó megemlékezésekhez. A város természetesen tiszteletben 
tartja a megszervezésre kerülő megemlékezéseket függetlenül attól,  hogy azokat kik és 
milyen módon szervezik. Fontosnak tartja, hogy a Kulturális Bizottság megtalálja a helyét 
ennek az ünnepnek a városi  megemlékezések körében és azokra megfelelő felkészülés 
után sor kerülhessen. Fontosnak tartja, hogy legyen városi ünnepség. Nem fog elzárkózni 
az elől, hogy a későbbiekben közös megemlékezésre kerülhessen sor és kezdeményezni 
fogja,  hogy  a  képviselő-testületi  tagok  vegyenek  részt  a  református  templomban 
megtartandó  megemlékezésen,  amennyiben  arra  lehetőségük  nyílik.  Más  irányú 
kötelezettségei  –  parlamenti  emlékülés  -  miatt  nem  tud  részt  venni  ezen  a 
megemlékezésen,  mivel  nem  ér  időben  vissza  Körmendre,  de  a  délelőtti  városi 
ünnepségen részt vesz, mivel véleménye szerint e két rendezvény nem zárja ki egymást. 
Kéri a bizottságot, hogy a városi ünnepet szervezze meg és igyekszik a későbbiekben is a 
megrendezett ökomenikus megemlékezéseken részt venni. 

További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 15.35 perckor bezárja. 

Bebes István Gombásné Nardai Ibolya
polgármester jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
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