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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 25-i,15.00 
órakor kezdődő nyílt üléséről

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

Igazoltan távol: -

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője
Dr. Fábián Ágnes, a Hatósági Iroda vezetője
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője
Horváth Sándor CKÖ

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 18 taggal van jelen, az ülés határozatképes, azt 15 órakor megnyitja.
Javasolja,  hogy  a  kiküldött  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok  elfogadását  azzal  a 
módosítással,  hogy  a  Folyó  ügyek  6./  napirendi  pontként  önkormányzati  befektetés 
értékesítése napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-testület, utána pedig a kiküldött napirendi 
pontok szerint haladjon a képviselő-testületi ülés menete.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadja és a következő 
napirendet hagyja jóvá:

NAPIREND:

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

2. Beszámoló Körmend Város Önkormányzata 2010. I. féléves gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

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

4. A térítési díjak és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 27/2003.(IX.01.) 
sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2010. I. félévi működéséről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. Önkormányzati befektetés értékesítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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Folyó ügyek:

7. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Körmend, Kölcsey Ferenc Gimnázium fűtéskorszerűsítése a „Szemünk Fénye” program 
keretein belül
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Tájékoztató a 2010/2011. tanév előkészítésének feladatairól
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

10. Tájékoztató az oktatási intézmények módosított pedagógiai programjai jóváhagyásáról
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

11. Körmend Város Tűzoltóságának Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Bebes István polgármester

- 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.  június  25.  részt  vett  a  kórházi 
gyógyszertár megnyitóján, valamint a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén. 
Június  30-án  az  M8  nyomvonalával  kapcsolatot  megbeszélést  tartottak  az  érintett 
települések polgármestereivel.
Július 1-én részt vett a VASIVÍZ Zrt. rendkívüli közgyűlésén, melyet szeptemberben még 
követni fog szintén rendkívüli közgyűlés, melyen a vezérigazgatói pályázat kiírását fogják 
majd előterjeszteni. Ugyanezen a napon részt vett a kiváló tanulók és sportolók díjazásán.
Július  7-én  a  Biofűtőművel  kapcsolatosan,  biofű  termesztéssel  foglalkozó  vállalkozó 
tartott  előzetes  megbeszélést,  melynek  keretében  az  alapanyag  termesztéséhez  keres 
területeket. 
Július 8-án a Regionális Fejlesztési Tanács rendkívüli ülésén vett részt. 
Július  12-én  az  EGIS  vezérigazgatójával  folytatott  megbeszélést.  Hulladéklerakó 
területének rekultivációjával  kapcsolatosan folytatott  megbeszélést  Keresztes Tamással, 
aki a terület jelenlegi tulajdonosának felszámolásával megbízott személy.
Július 15-én a Szociális Szolgáltató Központ ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos jegyzőkönyv 
ismertetése és annak aláírása történt meg. 
Július  18-án Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  által  szervezett  Roma Napon és  annak 
rendezvényein vett részt.
Július 20-án részt vett a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által 
bemutatott  és  üzemeltetett  átemelő  szivattyú  átadásán  az  árvízvédelmi  töltésen.  Az 
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áramvételi lehetőség szétválasztása megtörtént, így ez a modern szivattyú az árvízi, de a 
belvíz elleni védekezés terén is nagy segítséget jelent majd. 
Július 21-én megbeszélést  folytatott  a GYSEV Zrt.  vezetőivel  a vasútállomás felújítási 
munkálatairól és az ehhez kapcsolódó projektekről. 
Július  22-én a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium Fejlesztési  Igazgatóságán a 
KEOP szennyvízpályázattal kapcsolatban folytatott megbeszélést, ahol folyik a tervezés. 
A  tervezési  és  bírálati  folyamat  még  tart,  döntés  szeptemberig  nem  igazán  várható. 
Egyeztetést folytatott a Közútkezelő Kht. képviselőivel a helyi utak állapotáról és azok 
burkolatának javításáról. 
Július  31-én  részt  vett  az  Európai  Unió  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  Nyugat-
dunántúli  Operatív  Program  keretében  a  Regionális  Alapból  finanszírozott  MÜLLEX 
telephely és új irodaház átadását. 
Augusztus  4-én  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  közlekedésért  felelős  helyettes 
államtitkárával  folytatott  megbeszéléseket  a  Körmendet  és  GYSEV-et  érintő 
fejlesztésekkel kapcsolatban.
Augusztus 14-én megkezdődtek a Körmendi Napok, melynek keretében a rendezvények 
többségén megjelent.
Augusztus 18-án a Szabadság tér, valamint a Vasútállomás felújítás II. ütem támogatási 
szerződésének aláírása megtörtént. 
Augusztus  19-i  programokon  vett  részt  és  egyben  megköszöni  a  civilszervezetek  és 
magánszemélyek segítségét az ünnepi programok lebonyolításában.
Augusztus  20-án  részt  vett  a  Körmendi  Napok  keretein  belül  megrendezésre  kerülő 
fúvószenekari találkozón. 
Augusztus 22-én részt vett a Brenner emlékmű avatásán Horvátnádalján.
Augusztus 23-án tárgyalást folytatott a Nyugat MÉH ALCUFERR képviselőivel szintén a 
hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban. 
Augusztus  24-én  polgármesteri  fogadóórát  tartott,  utána  délután  pedig  részt  vett  a 
VASIVÍZ  Zrt   sajtótájékoztatóján  a  térségi  infrastrukturális  és  info-kommunikációs 
fejlesztések  intermodális  közlekedésfejlesztés  című  pályázat  támogatási  szerződésének 
aláírásán. 
Augusztus 25-én délelőtt a Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vett részt.

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

A Képviselő-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

2./ Beszámoló Körmend Város Önkormányzata 2010. I. féléves gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester a beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a számok alapján 
a bevételek alakulása arányosnak tekinthető. Véleménye szerint az intézmények többsége 
jól  végzi  tevékenységét  és  igyekszik  jól  teljesíteni  a  költségvetésben  foglaltakat.  A 
működésre  átvett  pénzeszközök  esetében  is  időarányosnak  mondható  a  bevételek 
teljesülése.  Helyi  adók  tekintetében  létezik  egy  tendencia,  amely  alapján  a 
gépjárműadóknál  jobban teljesültek a befizetések,  mások időarányosan érkeznek be az 
Önkormányzathoz. 
Kiadások  tekintetében  a  Városgondnokság  tekintetében  ismét  látható  egy  kiadási 
túlteljesítés,  melynek  vizsgálata  szükséges  a  véleménye  szerint,  mivel  nem  csak  a 
feladatellátásból  jellegéből  származó  problémák  adódtak,  de  reméli,  hogy  ezek  az  év 

4



végére máshogy alakulnának. A felhalmozásnál a bevételek és a kiadások sem teljesültek 
úgy, ahogy azt az időarányos tervezésnél várta az Önkormányzat. Ezek a bevétel és kiadás 
közötti  különbségek a tárgyalások előrehaladtával,  illetve a projektek elhúzódása miatt 
teljesülni fognak. 

Kocsis  István  a  bevételi  oldalon  a  vagyonértékesítési  résznél  elég  komoly  elmaradást 
talált.  Kérdezi,  hogy  ennek  mi  lehet  az  oka  és  milyen  teljesülésre  lehet  számítani  a 
hiányhoz képest. 

Bebes  István  polgármester  emlékeztet  rá,  hogy a  költségvetés  ezen  pontjának jelentős 
részét  alkotta  a  Centrál  Üzletház,  mellyel  kapcsolatban  még  folynak  egyeztetések  az 
ÁFÉSZ képviselőivel. Reményei szerint szeptember körül megegyezés születhet, melynek 
függvényében meg tudják tenni a különböző előkészületeket, melyhez pontos százalékos 
tulajdoni arányokra lesz szükség a két tárgyaló fél között. Komoly vitaalapról indultak a 
tárgyalások,  mivel  a  90-es  évek  előtt  nem megfelelően  alátámasztott  iratanyaggal  lett 
körülvéve a megállapodás.  Amint  megtörténik a megállapodás,  az a  Képviselő-testület 
asztalára fog kerülni jóváhagyás végett. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, 
hogy  valójában  van  néhány  eltérés  a  költségvetéshez  képest.  Az  iparűzési  adóval 
kapcsolatban  a  tapasztalatok  alapján  az  mondható,  hogy   a  bevétel  elmaradás  az  év 
második  felében  teljesülni  szokott.  A  Városgondnoksággal  kapcsolatban  a  személyi 
juttatások terén tapasztalható igen nagy eltérés,  mely a Bizottság  véleménye  alapján a 
Pénzügyi iroda vezetője és az intézményvezető közötti számszaki adatokból származik, 
ezért felkérték a két félt további egyeztetésre.  A Körmendi Kulturális Központ esetében 
még figyelmeztet a gázdíj túlfizetésre, amelyben a tervezett 5.832 eF-ból már 4.600 eFt 
teljesítve van, melyre a tavalyi évről áthúzódó számlakiegyenlítés szolgál magyarázatul.

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

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A Képviselő-testület  a határozati  javaslatot  egyhangúlag,  13 igen 1 nem szavazattal,  4 
tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:

94/2010.(VIII.25.) számú határozat

Körmend  város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2010.  I.  féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 
- elfogadja, azzal,  hogy a kiadási előirányzatokat  be kell  tartani,  illetve a bevételeket 

előirányzat szinten teljesíteni kell,
- fokozott figyelmet kell fordítani azon intézmények gazdálkodására, amelyeknél az I. 

féléves teljesítési adatok nem alakultak megfelelően.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

3./ 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.)
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Bebes István polgármester  az előző napirendi  pont megtárgyalása alapján nem kívánja 
kiegészíteni az írásos anyagot.

Némethné Simon Mária Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy az egészségügyi alapellátás 
bevételi és kiadási előirányzata csökken 153 eFt-tal.

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

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  13  igen  szavazattal  5  tartózkodás  mellett 
elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 

10/2010.(VIII.26.) számú rendelet

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

4. A  térítési  díjak  és  a  tandíj  összege  megállapításának  szabályairól  szóló  27/2003.
(IX.01.) sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester emlékeztet, hogy az Országgyűlés módosította a Közoktatásról 
szóló  1993.  évi  törvény  térítési  díjakra  és  tandíjakra  vonatkozó  előírásait,  mellyel 
kapcsolatosan szükséges a helyi rendelet módosítása is. 

Faragó  Gábor  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  a  Bizottságok  véleményét  tolmácsolva 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva  elmondja,  hogy  a  rendeletben  ezen  arányos  tételek  szerint  elfogadásra 
javasolja a térítési díjak módosítását. 

Bebes István polgármester kéri a rendelet módosításának elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő rendeletet alkotja:

11/2010.(IX.01.) számú rendelet

A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 27/2003.(IX.01.) 
számú rendelet módosításáról

5./ Beszámoló  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulás 2010. I. félévi működéséről
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  Társulási  törvényből  adódóan  kell  a 
beszámolási  kötelezettségnek  eleget  tenni.  Emlékeztet  rá,  hogy  az  együttműködésnek 
jelentős  része  a  KEOP  települési  szilárdhulladék  gazdálkodási  rendszerek  fejlesztése 
pályázat  jelenti,  második  részként  a  települések  szilárd  hulladéklerakók  rekultivációja 
pályázat  jelenik meg, amelyben próbálnak a rekultivációra szoruló területekkel előrébb 
jutni, hogy ez ne önkormányzati kötelezettség legyen az elkövetkezendő időszakban. Ezen 
kívül  a  Társulás  gazdálkodásával  és  feladataival  kapcsolatos  anyagok  szerepelnek  a 
beszámolóban. 

Kocsis István felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési és beszerzési eljárásoknál voltak 
eredménytelen  eljárások,  amelyeknek július 31-ig meg kell  ismétlődnie.  Kérdezi,  hogy 
ezek megtörténtek-e, illetve milyen eredménnyel zárultak. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy ez a II. félévi beszámolóban meg fog jelenni. 
Azóta egy ülés került – más napirendi ponttal  – megrendezésre,  de ezzel kapcsolatban 
szóban jelezni fogja képviselő úrnak a válaszát. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

A  Képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  18  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:

95/2010.(VIII.25.) számú határozat

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Nyugat-dunántúli 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  2010.  I.  félévi  működéséről  szóló 
beszámolót elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

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

Bebes István polgármester elmondja, hogy az egyek pályázatok önrészének kifizetéséhez 
szükséges  a  költségvetés  módosítása,  valamint  ahhoz,  hogy  a  BCM  Óvoda  felújítása 
megvalósulhasson fedezeti  számlát kellett  nyitni az idevonatkozó jogszabályok alapján. 
Jelzi,  hogy a  törvénynek  ezt  a  passzusát  a  Parlament  módosította,  az  elkövetkezendő 
időszakban  az  ilyen  jellegű  pályázatokhoz  nem  kell  fedezetszámlát  nyitni.  Sajnos  a 
korábban  elindított  projektek  esetében  ez  a  számlanyitás  szükséges  volt,  az  érintett 
összegek mindig fel fognak szabadulni. 

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

Bebes István polgármester a határozati javaslatban kéri a Képviselő-testületet, hogy a 100 
millió Ft portfolió felszabadításához járuljon hozzá.
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 A  Képviselő-testület  a  javaslatot 15  igen,  1  nem  szavazattal  2  tartózkodás  mellett 
elfogadja és a következő határozatot hozza:

96/2010.(VIII.25.) számú határozat

Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy 100.000 eFt 
összegű portfoliót értékesít a befektetései közül.
Az  értékesítésre  kerülő  portfolió  kiválasztása  a  befektetővel  egyeztetésre  kerül 
annak érdekében, hogy az Önkormányzat számára a legkedvezőbb legyen.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. augusztus 30. az értékesítésre

7./ Dr.  Batthyány  Strattmann  László  Kórházért  Közalapítvány  alapító  okiratának 
módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  nem  kívánja  a  leírt  anyagot  kiegészíteni  és  kéri,  hogy  a 
határozati  javaslatban  szereplőeknek  megfelelően  a  Kuratórium  létszámát  4  főben 
határozza  meg,  titkárává  Lászlóné  Benczik  Anikót  jelölje,  valamint  az  alapító  okirat 
módosítását a melléklet szerint fogadja el. 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadja és 
a következő határozatot hozza:

97/2010.(VIII.25.) számú határozat

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Dr.  Batthyány-Strattmann 
László Kórházért Közalapítvány kuratóriumának létszámát 4 főben határozza meg; a 
Kuratórium titkárának Lászlóné Benczik Anikót jelöli ki.

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Dr.  Batthyány-
Strattmann  László  Kórházért  Közalapítvány alapító  okiratának  módosítását  a 
melléklet szerint.

Felelős: a bíróság értesítéséért dr. Fábián Ágnes irodavezető
Határidő: 2010. szeptember 25.

8./ Körmend,  Kölcsey  Ferenc  Gimnázium  fűtéskorszerűsítése  a  „Szemünk  Fénye” 
program keretein belül.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  emlékeztet,  hogy  2008.  február  28-én  hozott  határozattal 
döntött arról, hogy támogatja a Kölcsey Ferenc Gimnázium fűtésrekonstrukcióját abban az 
esetben, ha erre pénz más forrásból nem érkezik. Sajnos a beadott pályázat 2008-ban nem 
volt sikeres, és a megemelkedett  költségek miatt szükséges a képviselő-testületi döntés 
megerősítése.
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Faragó Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Csák Tamás a Városfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják 
a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadja és 
a következő határozatot hozza:

98/2010.(VIII.25.) számú határozat

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Kölcsey F.  Gimnázium 
fűtéskorszerűsítési  munkáinak  Szemünk  Fénye  program  keretén  belüli 
megvalósítását támogatja. 

Felelős: Bebes István polgármester a szerződés aláírásáért 
Határidő: azonnal

9./ Tájékoztató a 200/2011. tanév előkészítésének feladatairól.
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az előterjesztés az illetékes bizottság munkája 
nyomán került a Képviselő-testület elé. Felkéri Egyed Gyulát, az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság elnökét, hogy szóbeli kiegészítését ismertesse a Képviselő-testülettel.

Egyed Gyula, az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy délelőtt 
hallgatott  egy  főosztályvezetői  tájékoztatót,  amely  nem  tartalmazott  jelentősebb 
módosítást,  de  lesznek  ésszerű,  2-3  évre  szóló  változtatások.  A Bizottság  elfogadta  a 
2010/2011. tanév előkészítésének feladatairól szóló beszámolót.

10./Tájékoztató az  oktatási  intézmények  módosított  pedagógiai  programjai 
jóváhagyásáról
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy az  előterjesztés  a  Dr.  Batthyányné  Coreth 
Mária  Óvoda és  pedagógiai  Szakszolgálat,  a  Mátyás  Király Utcai  Óvoda és  Bölcsőde 
helyi  óvodai  programjának,  valamint  a  Kölcsey  utcai  általános  iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  valamint  művészetoktatási  intézményegységei  pedagógiai 
programjának  bizottsági  hatáskörben  történő  elfogadásával  kapcsolatos.  Felkéri  Egyed 
Gyulát,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  elnökét,  hogy  szóbeli  kiegészítését 
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Egyed  Gyula,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy  a 
Bizottság meghallgatta a szakértői véleményt és ennek alapján  elmondható, hogy mindkét 
intézmény  elvégezte  pályázati  feladatait,  kompetenciaalapú  munkájában  a  jövőben 
vélhetően jól fogja alkalmazni a meglévő alapokat. A Bizottság az oktatási intézmények 
módosított pedagógiai programjait elfogadta.
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10. Körmend  Város  Tűzoltóságának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester emlékeztet, hogy legutóbb 2002-ben hagyta jóvá a Képviselő-
testület a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Kéri, hogy a jelen módosítást 
az előterjesztésben szereplő tartalommal hagyja jóvá a Képviselő-testület. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Bebes  István  polgármester  kéri,  hogy  a  jelen  módosítást  az  előterjesztésben  szereplő 
tartalommal hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag,  18 igen szavazattal hagyja jóvá 
és a következő határozatot hozza: 

99/2010.(VIII.25.) számú határozat

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körmend  Város 
Tűzoltóságának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  –  a  melléklet  szerinti 
tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Bebes István polgármester
     Király Lajos tűzoltóparancsnok

Határidő: azonnal

- Jelentés az  előző  képviselő-testületi  ülésen  elhangzott  interpellációkra  tett 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kárnics  Ferenc  képviselő-testületi  tag  tartózkodik,  Mecsériné  Doktor  Rozália,  Köbli 
József, Dr. Fehér Tamás, Faragó Gábor, Csák Tamás képviselő-testületi tagok elfogadják 
az elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről szóló beszámolót.

- Interpellációk:

Kocsis István kiemeli, hogy a Fő tér elkészültéig a déli kivezető út nagyon rossz állapotba 
kerül.  Kérdezi,  hogy annak felújítására létezik-e már  terv,  vagy valamilyen  elvi  szintű 
elhatározás, mivel a Fő tér forgalmának elvezetéséhez egy jó állapotú útra nagyon nagy 
szüksége lesz a közlekedőknek. Kéri, hogy legalább elvi szinten kezdjenek el ennek az 
útnak a felújításával foglalkozni.

Bebes  István  polgármester  emlékeztet,  hogy  a  Képviselő-testület  hozott  egy  döntést 
Körmend  város  útrekonstrukciójával  kapcsolatban  az  elkövetkezendő  évekre 
vonatkozólag. Fontosnak tartja az út felújításának kérdését és azt meg is fogja vizsgálni az 
Önkormányzat,  de  ez  nem  jelenti  azt,  hogy  itt  egy  teljes  szerkezeti  átalakítás  fog 
megtörténni, hanem az utca forgalmi rendjének megfelelő közlekedés lesz kialakítva. Az 
előkészítő feladatokat az Önkormányzat el fogja végezni és a megfelelő megoldást meg is 
fogja találni a probléma megoldására. 
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Ferencz Gyula:
• Figyelmeztet, hogy továbbra is folytatódnak a Dienes utcai házban az égetések és az 

olyan munkálatok, amelyek zavarják a környéken élőket. Szombaton és vasárnap már-
már tarthatatlan állapotok alakulnak ki. Kéri a Képviselő-testületet, illetve a szakmai 
kollégákat, hogy kimondottan az égetésnél kellene az elkövetőket tetten érni. 

• IV. Béla utcának a Káposztás kertek felé vezető része kerékpárral, motorral, autóval 
szinte  már  járhatatlan.  Kéri  a  műszaki  kollégákat,  hogy  a  kátyúzást  az  érintett 
szakaszon – illetve annak a folytatásaként a környékbeli utcákban - végezzék el. 

• A Bástya utca Biofűtőmű előtti részén nagy esőzéskor víz és sártenger alakul ki. Kéri 
az illetékeseket, hogy a csatornát tisztítsák át a jobb esővíz elvezetés miatt. 

Csák  Tamás  a  Malom  utca  burkolatával  kapcsolatban  kéri  a  mart  aszfalttal  történő 
megoldást,  amennyiben  az  lehetséges.  Addig  is  kéri  a  zúzalékkal  történő  kátyúzás 
elvégzését.

Szabó Ferenc alpolgármester a Műszaki Irodától kéri, hogy írjon két levelet az alábbi 
témákban az illetékes szolgáltatóknak:
• A Vasútállomásnál a buszok úgy fordulnak meg, hogy betolatnak a Deák utcába. Egy 

busz viszont úgy oldja meg a fordulást, hogy egy ívben megfordul, zavarva így az ott 
lakókat, illetve tönkretéve a nem régen elkészült járdát. A Vasi Volán illetékeseit kéri 
megkeresni ebben az ügyben. 

• A Hunyadi utcai vasútátkelőnél olyan durva kavics lett leszórva, hogy azt az arra járó 
autók felcsapják, ami elég balesetveszélyessé teszi a közlekedést. Figyelmeztet, hogy 
autók, motorok más megcsúsztak az elmúlt napokban, ezért kéri az út letakarítását, 
illetve javasolja, hogy az útpadkára olyan zúzalék legyen leszórva, amelyet oda be is 
dolgoznak, ami a későbbiekben már nem lesz felhordható az úttestre. Kéri, hogy ez 
ügyben a Közútkezelőnek íródjon egy figyelemfelkeltő levél

 További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester a Képviselő-testület ülését 15.45 perckor bezárja.

Bebes István Gombásné Nardai Ibolya
polgármester jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
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