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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-i,14.00 
órakor kezdődő 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, Mecsériné Doktor Rozália, Németh Tamás, Szabadi 
István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Gábor képviselő-testületi tagok

Igazoltan távol:  Köbli József,

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 17 taggal van jelen, az ülés határozatképes, azt 14 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 17 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. A Fiatal Házasok Otthona működéséről szóló 16/1996.((VIII.13.) számú rendelet 
módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

3. Helyi személyszállítási közszolgáltatás
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Haszonbérleti díjak megállapítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Döntés a Muraszombat (Murska Sobota) és Ormosd (Ormož) városokkal történő 
együttműködési megállapodás aláírásáról, önrész biztosításáról és a pályázat benyújtásáról 
a szlovén- magyar határmenti együttműködési program keretében

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíjpályázati 
rendszerhez
Előterjesztő: Bebes István polgármester 
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7. Az októberi városi ünnepek előkészítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Az általános iskolai tanulók szöveges értékelése és/vagy osztályzása rendjének 
jóváhagyása a 2010/2011. tanévtől. 
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. augusztus 26-án vett rész a Hármashatári 
Idősek Találkozóján.
Augusztus  27-én  részt  vett  a  TÁMOP  projektzáró  sajtótájékoztatóján,  mely  a 
kompetenciaalapú oktatással kapcsolatos záró rendezvény volt. 
Augusztus 28. és szeptember között részt vett az iskolák évnyitó rendezvényein.
Augusztus 31-én megbeszélést folytatott a Gysev képviselőjével a vasúti munkálatokkal 
kapcsolatban, mely jelenleg is folyamatban van. 
Szeptember 2-án Kistérségi Tanácsülésen vett részt. 
Szeptember 8-án részt vett a Kereskedelmi és Iparkamara által  szervezett  „TouristNet” 
Határtalan turizmus Nyugat-Pannóniában-Burgenlandban. c. projekt bemutatásán, illetve 
ennek  keretében  megszervezett  városok  találkozója  programon.  Ezen  a  rendezvényen 
került  bejelentésre,  hogy  az  eddigiektől  eltérően  Burgenland  támogatja  a  közösen 
benyújtott projektet. 
Szeptember  15-én  vett  részt  a  Gysev  „Intermodális  közlekedési  rendszer  fejlesztése  a 
Szombathely-Szentgotthárd  Gysev  vonal  térségében”  elnevezésű  projekt  Támogatási 
szerződésének aláírási  ünnepségén, mely projekt a körmendi vasútállomást és autóbusz 
állomást érinti. 
Szeptember  16-án vett  részt  a  Bűnmegelőzési  és Közbiztonsági  Bizottság Fórumán és 
annak megnyitásán.
Szeptember 20-án Regionális Fejlesztési Tanács ülésen vett részt Szombathelyen, ahol az 
eddigi  projektekkel  kapcsolatos  tájékoztatók  hangzottak  el,  illetve  szémélyi  döntések 
történtek.
Szeptember 21-én megbeszélést folytatott a Kölcsey Gimnázium megbízott igazgatójával, 
illetve felavatta a Rendészeti Szakközépiskolánál Bejczy repülő-százados emléktábláját.

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

A Képviselő-testület a beszámolót 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
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2./ A  Fiatal  Házasok  Otthona  működéséről  szóló  16/1996.((VIII.13.)  számú  rendelet 
módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester.
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  Fiatal 
Házasok Otthona ingatlanban a II.  emelet  11.  ajtószám alatti  lakás megüresedett.  Már 
hosszabb ideje fiatal házasok elhelyezésére irányuló kérelmet az Önkormányzat nem tart 
nyilván  és  általánosságban  elmondható,  hogy  ezek  a  pályázatok  teljesen  elmaradtak. 
Jelenleg  12 lakás  tartozik  a  rendelet  hatálya  alá.,  A II.  em.  11.  ajtószám alatti  lakást 
szociális alapon kívánja az Önkormányzat hasznosítani.

Faragó  Gábor  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke,  Dr.  Szabó  Barna,  az  Egészségügyi  és 
Népjóléti  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 egyhangúlag, 17 igen szavazattal elfogadja és 
a következő rendeletet hozza:

12/2010.(IX.24.) számú rendelet

Körmend város Önkormányzatának a Fiatal Házasok Otthona működéséről szóló 16/1996.
(VIII.13.) sz. rendelet módosításáról.

3./ Helyi személyszállítási közszolgáltatás
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.).

Bebes  István  polgármester  emlékeztet  rá,  hogy korábban már  az  Önkormányzat  írt  ki 
közbeszerzési pályázatot a helyi  személyszállításra vonatkozóan. A kiírt pályázatra egy 
társaság, a Vasi Volán Zrt. nyújtott be pályázatot, amely tartalmi és formai szempontból is 
megfelelt  az  Önkormányzat  által  kiírt  pályázati  felhívásnak.  Az  ajánlat  tartalmazta  a 
bruttó 395,-Ft/km összeget, amely az idei évben fizetett díjhoz képest 3 %-os emelkedést 
jelent. A szerződés 2011. január 1-jén lép hatályba és 5 éves időtartamra szól. 

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 17 igen szavazattal elfogadja és a következő 
rendeletet alkotja: 

101/2010.(XI.23.) számú határozat

Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  az 
„Autóbusszal  végzendő  helyi  személyszállítási  közszolgáltatás  ellátása”  tárgyban 
meghirdetett  pályázata  eredményes  volt;  a  pályázat  nyertes  ajánlattevője  a  Vasi 
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Volán  Közlekedési  Zrt.  A  közszolgáltatási  szerződés  2011.  január  1-től   2015. 
december 31-ig terjedő időszakra a Vasi Volán Zrt-vel kerül megkötésre.

Felelős: a szerződés előkészítéséért dr. Fábián Ágnes irodavezető
Határidő: 2010. október 29.

4. Haszonbérleti díjak megállapítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy a Vagyongazdálkodási  Kft.  javaslatot  tett  a 
2010-11-es gazdasági évre vonatkozóan az Önkormányzat tulajdonában levő termőföldek 
és  zártkerti  ingatlanok  haszonbérleti  díjára  725,-Ft/AK,  valamint  a  beépítetlen,  de 
művelési céllal bérbe vett ingatlanok bérleti díjának 6,-Ft/négyzetméter összegben történő 
meghatározására.

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

Csák Tamás,  a Városfejlesztési  és Turisztikai Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja 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:

102/2010.(IX.23.) számú határozat

Körmend város Önkormányzatának képviselő-testülete
1. a 2010-2011-es gazdasági évre az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek 

és zártkerti ingatlan haszonbérét 725 Ft/Ak összegben állítja meg.
2. a 2010-2011-es gazdasági évben az önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen 

területek bérleti díját – amennyiben azt művelési céllal kívánják bérbe venni – 6 
Ft/négyzetméter összegben állítja meg.

Felelős: végrehajtásért Baranyai Mária ügyvezető
Határidő: az igények jelentkezésével egyidejűleg folyamatos

5. Döntés  a Muraszombat (Murska Sobota)  és Ormosd (Ormož) városokkal  történő 
együttműködési  megállapodás  aláírásáról,  önrész  biztosításáról  és  a  pályázat 
benyújtásáról a szlovén-magyar határ menti együttműködési program keretében
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület 151/2007.(XI.29.) számú 
határozatában foglaltakra hivatkozva folytatta le az Önkormányzat az érintett cégekkel az 
egyeztetéseket. A PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt-vel az Önkormányzat megpróbál 
olyan  pályázaton  részt  venni,  amelyhez  lehetőséget  biztosítana  ez  a  szlovén-magyar 
pályázati lehetőség. 
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Emlékeztetőül  elmondja,  hogy  már  létezik  hasonló  közös  –  Muraszombatot  érintő  – 
pályázati együttműködés a két ország között a „3 Park” elnevezésű projektben. Kiemeli, 
hogy a pályázatban részt vevő PannErgy természetesen együttműködik Körmend Város 
Önkormányzatával az önrész biztosításában. 

Ferencz  Gyula  képviselő-testületi  tag  elmondja,  hogy  a  PannErgy  megközelítőleg  30 
városban működik valamilyen formában Magyarország területén. Véleménye szerint nem 
szerencsés kijelenti azt az előterjesztésben szereplő mondatot, mely szerint a beruházások 
a  jelenlegi  piaci  áraknál  jelentősen  olcsóbbak.  Kérdezi,  hogy  készültek-e  már 
tanulmányok  a  költségek  tekintetében  és  Körmend  milyen  felhasználási  területeket 
jelölhet meg. Érdeklődik még, hogy milyen időtartam alatt valósulna meg a beruházás, 
illetve milyen eséllyel indul Körmend a pályázaton. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  több  önkormányzattal  kötött  a  cég 
megállapodást,  és  folyamatosan  keresték  a  projekteket,  hogy  csökkenteni  tudják  az 
előkészítő folyamatok költségeit. Erre jó lehetőséget biztosít Muraszombat és Körmend 
városok együttműködése. A projekt esélyeiről elmondja, hogy a határon átnyúló projektek 
tekintetében is lehet siker, illetve nem támogatott. A költségekre vonatkozó alátámasztó 
tanulmányok még nem készültek el, de azok kidolgozhatók a pályázat keretein belül. Az 
ilyen  típusú  energiát  használó  településeken  segítséget  nyújt  az  egész  település 
energiafelhasználásának  csökkentésében.  Az  előkészítés  és  megvalósulás  időszakával 
kapcsolatban elmondja, hogy korábban 6-7 évre becsülték azt az időt, amíg a beruházás 
eljut a tervezéstől a kivitelezésig. Projektszemléletben ez azt jelenti, hogy a döntéstől a 
támogatási szerződés aláírásán keresztül a projektzárásig 2-2,5 év is lehet, ami szeptember 
30-ig történő benyújtás  esetén 2012 körüli  projektzárást  jelent.  Ezt  természetesen még 
csak az előkészítés és tervezés fázisa, a kivitelezés valójában eltarthat 6-7 évig is, amit a 
cég képviselője már korábban is jelzett. 

Czitkovics  Gyula  alpolgármester  elmondja,  hogy  a  PannErgy  már  több  helyen  végez 
fúrásokat  és  példaként  említi,  hogy  Pécs  környékén  1700  m  mélyen  találtak  magas 
hőértékű vizet, de ugyanez megvalósult Miskolcon, ahol 2000 m mélyen közel 100 C˚-os 
vizet  sikerült  elérni.  Véleménye  szerint  ki  kell  használni  a  geotermikus  energia  adta 
lehetőségeket, mivel az jelentősen csökkentené a város energiaköltségeit. 

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

Csák Tamás,  a Városfejlesztési  és Turisztikai Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja 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:

103/2010.(IX.23.) számú határozat

 - Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete támogatja Muraszombat 
(Murska  Sobota)  és  Ormosd  (Ormož)  városokkal  történő  együttműködési 
megállapodás aláírását, és a vonatkozó pályázat partnerekkel közös benyújtását a 
szlovén-magyar  határmenti  együttműködési  program keretében.  Felhatalmazza 
Polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére,  az  együttműködési 
megállapodás aláírására, és a pályázat benyújtására.
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 - Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  vonatkozó  pályázathoz 
szükséges 17.550 euró önrészt biztosítja, és a 2011. évi költségvetésre vonatkozó 
rendeletében a beruházási/felhalmozási feladatai között betervezi.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: A pályázat benyújtására: 2010. 09.30.

6./ Csatlakozás  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási,  önkormányzati  ösztöndíj  pályázati 
rendszerhez
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  Képviselő-testület  eddig  minden  évben 
döntött az ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról. 

Egyed  Gyula,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy  a 
Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolta, hogy az elmúlt évek gyakorlata alapján 1 
millió  Ft-ot,  illetve  a  B  típusú   áthúzódás  miatt  még  95  eFt-ot  az  ösztöndíjrendszer 
pénzügyi alapjaként különítsen el a Képviselő-testület. 

Dr.  Szabó  Barna,  az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy  a 
Bizottság  támogatja  a  pályázati  rendszerhez  történő  csatlakozást,  és  egyben  bizottsági 
véleményként kéri, hogy a 2011. évi költségvetésben a már évek óta változatlan összeget 
– a lehetőségekhez mérten - emelje meg a Képviselő-testület. 

Bebes István polgármester a határozati javaslatban kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

104/2010.(IX.23.) számú határozat

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

-Felhatalmazza a polgármestert,  hogy aláírja a csatlakozásról szóló „Csatlakozási 
nyilatkozat”-ot  a  2011.  évi  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 

-Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  aláírja  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  on-line  adatbázisának  használatáról  szóló 
nyilatkozatot. Az adatok rögzítésével  Farkas Tiborné oktatási referenst bízza meg.

Az  ösztöndíjrendszer  pénzügyi  alapjaként  1.095  eFt-ot  különít  el,  mely  összeg 
tartalmazza az előző években „B” típusú pályázat alapján támogatott hallgatók (95 
eFt) ösztöndíját is.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: polgármester
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7./ Az októberi városi ünnepek előkészítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  napirend  előkészítése  megtörtént,  azt  a 
illetékes bizottság meg is tárgyalta. 

Ferencz  Gyula  képviselő-testületi  tag  szeretné,  ha  az  október  28-i  nap  ünnepi 
rendezvényei egy kicsit mozgalmasabbak, ünnepélyesebbek lennének. Véleménye szerint 
az előterjesztésnek tartalmaznia kellene a részletesebb programot a fellépők – KASZT, 
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes – pontos megjelölésével. 

Bebes  István  polgármester  emlékeztet  rá,  hogy  az  ünnepek  rendezője  a  Kulturális 
Központ, melynek feladata, hogy megfelelően összeállítsa az ünnepnek a forgatókönyvét. 
Szónoknak  javasolja  az  október  6-i  megemlékezésen  H.  Vörös  Mártát,  október  23-án 
Körmend  város  polgármesterét  javasolja  szónoknak.  Az  október  28-i  rendezvény 
zárásaként javasolja a Körmendi Kulturális Központ által kidolgozott műsor elfogadását..

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

105/2010.(IX.23.) számú határozat

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Az aradi vértanúk napja alakalmával 2010. október 6-án szerdán, 18.00 órakor az 

Aradi  vértanúk emlékművénél  (Rázsó  Imre  Szakközépiskola  előtti  téren)  tart 
megemlékezést,  ahol  az  emlékműsor  megtartására  a  Rázsó  Imre 
Szakközépiskola, Szakiskola diákjait kéri fel. Az ünnepség szónokának felkéri 
H. Vörös Mártát, a Csaba József Honismereti Egyesület elnökét

2. Az október 23-i városi ünnepséget 11.00 órai kezdettel a Hősök Terén tartja. Az 
ünnepség  szónokának  Körmend  város  polgármesterét,  az  ünnepi  műsor 
biztosítására a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjait kéri fel.

3. Október  28-án,  a  városi  privilégiumlevél  kiadásának  766.  évfordulóján, 
Batthyány  László  születésének  140.  évfordulóján  koszorúzás  és  ünnepi 
szentmise lesz. 18.00 órától a városi színházteremben a képviselő-testület ünnepi 
testületi ülést tart, ahol átadják a városi kitüntetéseket. Az ünnepi testületi ülést a 
Kulturális Központ által kidolgozott műsor zárja. 

4. A szónokok, és közreműködők felkérésével a polgármestert bízza meg a testület.

Határidő: 2010. október 28.
Felelős:  Körmendi  Kulturális  Központ  –  a  rendezvények  előkészítéséért, 

megszervezésért

8./ Az általános iskolai tanulók szöveges értékelése és/vagy osztályzása rendjének 
jóváhagyása a 2010/2011. tanévtől. 
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kéri az illetékes Bizottság elnökének szóbeli kiegészítését.

8



Egyed  Gyula,  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy  a 
tanévkezdéskor  elmondott  feladatokat  a  tantestületek  elvégezték.  Két  iskolában  tiszta 
típusban áttérnek az osztályozásra, a Kölcsey Utcai Általános Iskolában és AMI-ben pedig 
a  vegyes  értékelési  formát  fogják  választani.  Ennek  keretében  a  készségtárgyakat 
szöveges értékeléssel, a többi tárgykört pedig osztályozással fogják értékelni.  A Bizottság 
saját hatáskörben elfogadta a nevelőtestületek döntését. 

- 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.)

Kocsis  István,  Ferencz  Gyula,  Csák  Tamás,  Szabó  Ferenc  képviselő-testületi  tagok 
elfogadják az elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről szóló beszámolót.

- Interpellációk:

Németh Tamás elmondja, hogy a gyermekorvosi rendelő orvosai kérik, hogy a kialakított 
parkolók zártható rendszerrel történő fejlesztése történjen meg, mivel gyakran előfordul, 
hogy a gyermekeket szállító szülők is parkolóként használják a kijelölt területet. 

Kocsis  István  kérdezi,  hogy  a  Fő  tér  csatorna  fedlapjai  cseréje  megtörténik-e,  vagy 
maradnak a régiek. Tetszetősebbnek tartaná, ha a cserék megvalósulnának, ami az egész 
tér összképét javítaná. Fontosnak tartja, hogy pályázati támogatottság nélkül is vizsgálja 
meg az Önkormányzat a cserék lehetőségét. 

Forró  Szilvia  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  irodavezető  elmondja,  hogy  vegyes 
szerkezettel  kerülnek  kialakításra  a  csatorna  fedlapok.  A  közművezetékeknél  a 
szolgáltatókkal  történt  egyenkénti  megbeszélés  alapján  történnek  a  cserék,  mivel  volt 
olyan  szolgáltató,  aki  elzárkózott  a  cserétől,  vagy  pontosan  meghatározta  annak 
kivitelezési módját. 

Bebes István polgármester kéri a Műszaki Irodát, hogy vizsgálja meg a felvetett cserék 
lehetőségét. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke lakossági megkeresés alapján elmondja, hogy 
az Ady E. u. 6. sz. alatti társasháznál gond van az ereszcsatornával, mivel esőzéskor a ház 
oldalán folyik az esővíz. Ezt már korábban jelezték a Vagyongazdálkodási Kft. felé. 

Bebes István polgármester kéri a Műszaki Iroda dolgozóit, hogy vizsgálják meg a felvetett 
problémát. 

További hozzászólás nem hangzik el.

Bebes István polgármester köszönti a megjelent vendégeket, akik Finnországból érkeztek 
Körmendre  és  meglátogatták  a  képviselő-testületi  ülést.  Jussi  Hoskonen  úr  Heinävesi 
korábbi polgármestere, akinek megköszöni azt az együttműködést, amit a letöltött hivatali 
ideje alatt sikerült kialakítani a két város között. 
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Szintén köszöni Martti Issakainen urat és felesését,  aki a Finn-Magyar Baráti Kör finn 
elnöke. Elismerően szólt arról a munkáról, amit az elnök úr végez a baráti kapcsolatok 
fenntartása érdekében.  Minden megjelent  vendégnek kellemes itt  tartózkodást  kíván és 
ajándékot nyújt át Körmend város Önkormányzata nevében. 

Bebes  István  polgármester  a  következő szavakkal  zárja  a  Képviselő-testület  nyilvános 
ülését: 

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban számos együttműködést és összefogást próbált 
meg  kialakítani,  mely  Körmend  város  érdekét  szolgálta.  Ebben  a  Képviselő-testület 
valamennyi  tagja  tevékeny részt  vállalt.  Mind a  bizottságok,  mint  a Képviselő-testület 
igyekezett  hatékony  munkát  végezni,  ezáltal  a  korábban  elhatározott  feladatok  közül 
számos meg is valósult. Köszöni a Képviselő-testületnek az elmúlt négy évben végzett 
munkát és azt a hozzáállást, amit tanúsított. Kívánja a következő Képviselő-testületnek, 
hogy igyekezzen mindent megtenni annak érdekében, hogy a város a lehető legmagasabb 
szintre  tudjon  emelkedni.  Köszöni  továbbá  a  hivatal  dolgozóinak  azt  a  magas  szintű 
előkészítő tevékenységet, mellyel a képviselők munkáját segítették. Köszönetét fejezi ki a 
hivatal vezetése felé az összetartó munkáért, mivel mindig fontos tényező egy összetartó 
közösség kialakítása egy-egy adott városban. Köszöni az együttműködő partnereknek és 
önkormányzati intézményeknek az elvégzett munkát, az időközben felmerült problémák 
megoldását.  Kívánja,  hogy  mindenki  –  személytől  függetlenül  -  jó  szívvel  gondoljon 
vissza  erre  a  képviselő-testületre  és  az  elmúlt  időszakra.   Kéri  mindazoktól,  akik  az 
elkövetkezendő időszakban is tevékenykedni fognak, hogy Körmend városa érdekében a 
lehető legtöbbet tegyék.  

 További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester a Képviselő-testület ülését 14.50 perckor bezárja.

Bebes István Gombásné Nardai Ibolya
polgármester jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

10


	J E G Y Z Ő K Ö N Y V
	KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

