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Készült: Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2010.  október  21-i 
üléséről

Jelen vannak: Bebes István, Auer Miklós, Bán Miklós, Czafit Csaba, Czvitkovics Gyula, Csák 
Tamás, Faragó Gábor, Ferencz Gyula, Geosics László, dr. Szabó Barna, Szabó 
Ferenc, Tóth Gábor képviselő-testületi tagok 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző 
Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője
Dr. Fábián Ágnes, a Hatósági iroda vezetője
Farkas Tiborné kulturális főreferens

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 12 képviselő-
testületi tag közül 12 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend jóváhagyását.

A Képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadja és a következő 
napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:

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

2. Intézményvezetői beszámoló a Somogyi Béla Általános Iskola oktató-nevelő 
munkájáról, működéséről.
Előterjesztő: Karakai József igazgató

Folyó ügyek:

3. Fedezet biztosítása intézményi karbantartási feladatokhoz
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Fenntartói hozzájárulás nyújtása az óvodai játékos nyelvoktatás szervezésének 
lehetőségéhez
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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6. Az októberi városi ünnepnap előkészítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

7. A „Boldog Batthyány-Strattman László” ösztöndíj-pályázat elbírálása
Dr. Szabó Barna 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. Kitüntetési javaslatok
Előterjesztő: Bebes István polgármester

NAPIREND:

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

Bebes István polgármester elmondja, hogy 2010. szeptember 27-én tárgyalt a Kristilla Kft. 
képviselőivel a további fejlesztésekről
Szeptember  29-én  részt  vett  a  Vas  megyei  Védelmi  Bizottság  ülésén,  a  2006-2010. 
időszak megyei védelmi igazgatási feladatai végrehajtásának értékelésén. 
Szeptember 30-án a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának alakuló ülésén vett részt. Elmondja, hogy a 
társulás a választásoknak megfelelően át fog alakulni és többségében a futó feladatokat 
tekintették át. 
Ok6tóber 1-én a Kölcsey Gimnáziumban az átalakított fűtési rendszer műszaki átadásán 
vett részt. 
Október  5-én  tárgyalást  folytatott  a  GYSEV  képviselőivel  a  jelenleg  folyó  vasúti 
munkálatokról  és  az  ott  felmerülő  problémákról.  Felmerült  az  ADA-nál  kialakítandó 
ideiglenes  gyalogos  átkelőhely  kérdése,  melynek  végleges  megoldására  csak  a  8-as  út 
megépítése után kerülhet sor. 
Október 8-án részt vett a VASIVÍZ Zrt. közgyűlésén, ahol jóváhagyták az vezérigazgatói 
pályázat jóváhagyását. Felvetett néhány, számára gondot jelentő problémát a kiírásban, és 
mivel  új  elemek  merültek  fel  a  kiírásban,  ezért  nem  szavazta  meg  az  elhangzott 
javaslatokat.
Október  15-én  találkozott  a  Dr.  Batthyányné   Coreth  Mária  Óvoda  Millenniumi 
Alapítványának elnökével.
Október  19-én  megbeszélést  folytatott  az  EGIS  Nyrt.  vezérigazgatójával  a  cég 
elkövetkezendő terveiről és együttműködéséről.

Bebes  István  polgármester  kéri  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről, 
eseményekről szóló beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület a beszámolót 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

2. Intézményvezetői  beszámoló  a  Somogyi  Béla  Általános  Iskola  oktató-nevelő 
munkájáról, működéséről.
Előterjesztő: Karakai József igazgató
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester felkéri Karakai József igazgató urat, hogy szóban egészítse ki a 
beszámolót.

Karakai József  igazgató gratulál az újonnan megválasztott Képviselő-testületnek és bízik 
a  további  sikeres  együttműködésben.  Elmondja,  hogy jelentős,  szakmai  munkát  segítő 
fejlesztések  zajlottak  le  az  elmúlt  két  évben.  2009-ben  felújították  a  tanuszoda belső 
környezetét,  kicserélték  a  tornatermi  és  uszodai  öltözők  berendezését.  Új  tornaszerek 
kerültek  beszerzésre  a  mozgatásukat  biztosító  szállító  eszközökkel  együtt. 
Továbbfejlesztették a vezeték nélküli informatikai hálózatot. Korszerű számítástechnikai 
eszközöket vásároltak, digitális táblát szereltek fel. A nyelvi laborban és a tartermekben 
befejeződött a tanulóasztalok és székek cseréje. Bővítették a fejlesztő terem felszerelését, 
bútorokat szereztek be a nevelői szobába. 2009. őszén ünnepségsorozatot szerveztek az 
iskola  fennállásának  35.  évfordulója  tiszteletére,  melynek  keretében  szakmai 
rendezvényeket,  bemutató  tanításokat,  iskolai  nyíltnapokat,  iskolai  szabadidős 
tevékenységeket szerveztek,  illetve felavatták az iskola új játszóudvarát, amit a szülők és 
vállalkozók támogatásával alakítottak ki. 
2010-ben  folytatták   az  intézmény  külső  környezetének  szépítését,  új  kerékpártárolót 
állítottak  fel,  megújult  az  iskola  bejárati  része.  Elkezdték  a  másik  udvar  átalakítását, 
illetve újabb két teremben szereltek fel digitális táblát. Elmondja, hogy intézményükben 
minden megtalálható, ami a tartalmas szabadidő eltöltéséhez szükséges. 
A szakmai munkával kapcsolatban elmondja, hogy az iskolában létezik egy eredményes 
bevezető  és  kezdő  szakasz.  Idegen  nyelvek  közül  angol  és  német  oktatása  folyik, 
nyelvvizsgára  felkészítik  a  tanulókat,  illetve  külföldi  kirándulásokat  szerveznek.  Emelt 
szinten  tanítják  a  testnevelést,  az  informatika  szakterületen  biztosítják  az  ECDL 
számítógép-kezelői bizonyítványok megszerzésének lehetőségét, mivel a számítástechnika 
oktatása  3-8.  évfolyamon  folyik.  Természettudományi,  technikai  tevékenységüket 
korszerű  eszközökkel,  szertárakkal  ellátott  szaktantermek  segítik.  A  napköziben 
hobbiköröket, kézműves foglalkozásokat, karácsonyi és húsvéti játszóházakat szerveznek. 
Gazdag szabadidős tevékenység jellemzi az iskolát, melynek keretében belföldi, külföldi 
kirándulásokat, táborozásokat, tanulmányi, kulturális és sportrendezvényeket szerveznek. 
Külön kiemeli,  hogy kialakult egy tartalmas, hatékony együttműködés az iskolai szülői 
szervezettel.  Szakmai  munkájuk  elismerését  jelenti,  hogy  a  Semmelweis  Egyetem 
Testnevelési  és Sporttudományi  Karának és a NYME Savaria  Egyetemi  Központjának 
külső gyakorlóhelyeként is működik az iskola. 
Emlékeztet  rá,  hogy 2007-től  a  magyarszecsődi  intézményegységgel  bővült  az  iskola. 
Egymás  rendezvényein  részt  vesznek,  együttműködnek  egymással.  Elmondja,  hogy az 
intézményegység  kapcsolatban  van  a  három  érintett  önkormányzattal,  és  a  diákok 
szerepelnek  a  községi  rendezvényeken.  Továbbtanulási  területen  együttműködnek  a 
Körmend  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Munkaszervezetével.  Szakmai  módszertani 
rendezvényeket  rendeznek  az  iskolában,  példaként  említi,  hogy  az  Apáczai  Kiadóval 
együttműködve  bemutató  tanításokat  tartottak  matematika,  magyar,  irodalom  és 
testnevelés  tantárgyakból,  mely  órák  után  konzultációs  lehetőségeket  biztosítottak  a 
tankönyvek szerzőivel. Ugyanezzel a kiadóval „Élményszerű tanulás” címmel szerveztek 
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továbbképzést, ahol az interaktív tananyagok és tábla használatát ismerték meg. A Buzai 
Kiadóval „Táguló világ, változatos tananyag feldolgozás” címmel szintén konzultációval 
egybekötött  szakmai  rendezvényt  szerveztek..  A  Nyugat-magyarországi  Egyetem 
Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központjával közösen idegen nyelvi bemutató órákat, 
illetve angol és német nyelvből konzultációkat tartottak.  Az iskola erősségének tartja a 
szabadidős  tevékenységek  megszervezését.  Rendszeresen  szerveznek  kirándulásokat 
német anyanyelvű területekre, ahol a gyerekek kötetlenebb formában tudják gyakorolni a 
német  nyelvet.  Többször  szerveztek  színházlátogatások  miatt  kirándulásokat,  de 
rendszeresen viszik az iskola diákjait korcsolyázni. Nyári táborokat szerveztek a kollégák 
Izményben,  Balatonberényben,  Balatonföldváron.  Gazdálkodásukkal  kapcsolatban 
alapelvéként  elmondja,  hogy a rendelkezésre  álló  kertösszeget  a  törvényi  előírásoknak 
megfelelő órakeret kialakításával,  illetve a rendelkezésükre álló dologi kiadások alapos 
megtervezésével és a lehetséges működési bevételek teljesítésével tudják teljesíteni. Az 
elkövetkezendő időszak feladata,  hogy az iskolát  fenntartó önkormányzattal  biztosítani 
kell  az  iskola  nyílászáróinak  cseréjét,  illetve  a  tetőszigetelés  megoldása,  esetleg 
magastetős megoldással. Tudja, hogy ezek pénzügyi fedezettel járó dolgok, de sajnos napi 
problémákat  jelentenek  az  iskola  működése  során.  Zárásként  elmondja,  hogy szakmai 
munkájuknak és az iskola működésének a célja, hogy tovább erősítsék Körmend város 
oktatásügyét, ezért próbálnak a nevelő-oktató munkát továbbra is eredményesen végezni, 
illetve igyekeznek további eszközfejlesztéseket megvalósítani. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy  a 
Bizottság nem tárgyalta a napirendi pontot, de kérdésként felmerült, hogy az évről-évre 
csökkenő  gyermeklétszám   ellenére  nem  csökkent  a  pedagóguslétszám  az  iskolában. 
Kérdezi, hogy erre milyen megoldást terveznek az intézménynél. 

Karakai  József   igazgató  elmondja,  hogy  a  tavalyi  évben  3  végzős  osztály  volt,  de 
helyettük  csak két  osztály  indult,  illetve  három kolléganője  is  várandós.  Ők emelik  a 
létszámot, de konkrét munkát nem végeznek. 

Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke elmondja, hogy a Bizottság 
az írásbeli és szóbeli beszámoló alapján az alapvető oktató-nevelő munkával egyetért, a 
beszámolót a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bebes  István  polgármester,  hogy  az  oktatásügy  feladatainak  kezelése  részben 
önkormányzati  feladat,  de  az  államnak  is  meg  kell  fogalmazni  az  ezzel  kapcsolatos 
feladatait és elképzeléseit. Az intézmény karbantartási munkáival kapcsolatban elmondja, 
hogy keresni kell a pályázati  lehetőségeket,  amelyek egy megfelelő önrész mellé plusz 
anyagi fedezet biztosítását teszi lehetővé. Elmondja, hogy igyekeznek megfelelően kezelni 
a  felmerülő  problémákat,  példaként  a  Képviselő-testület  napirendjén  szereplő 
tetőszigetelést említi. 
A létszámmal  kapcsolatban óvatosságra int.  Emlékeztet  rá,  hogy korábban már ezek a 
problémák  a  BCM  Óvodában  is  felmerültek,  de  a  megoldásokat  most  is  meg  kell 
határozni.  Kéri,  hogy  személyi  felvételek  esetében  is  csak  szerződéses  jogviszony 
keletkezzen az elkövetkezendő időszakban. 
Bebes István polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolja. 

A  Képviselő-testület  a  javaslatot   egyhangúlag,  12  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:
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115/2010.(X.21.) számú határozat

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyi Béla Általános 
Iskola oktató-nevelő munkájáról,  működéséről szóló intézményvezetői beszámolót 
elfogadta. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Fedezet biztosítása intézményi karbantartási feladatokhoz
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  iskola  épületszárnyában  működő 
kollégiumot az előző működtető visszaadta az Önkormányzatnak. Emlékeztet rá, hogy az 
ezzel kapcsolatos karbantartási feladatok mindig az Önkormányzatot terhelték. Azonnal 
megoldandó problémaként jelentkezett a tető szigetelése. 
A Szabadság tér 8. átalakítása azért válik szükségessé, mivel az Önkormányzat felújítása 
miatt ideiglenesen ott működik majd a Polgármesteri Hivatal egy része. 

Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy mivel  az  épületrész  átadása  június-
júliusban megtörtént, a tetőszigetelés kérdése miért csak most került a Képviselő-testület 
elé, véleménye szerint ugyanis az időjárás nem igazán kedvez a lapos tetők szigetelési 
munkálataihoz. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  problémákkal  a  kollégák  szeptember 
hónapban mutatkoztak, ezért nem lehetett tudni már az átadás-átvételkor. Emlékeztet rá, 
hogy  az  utolsó  képviselő-testületi  ülés  szeptember  23-án  volt,  amikor  az  ajánlatok 
bekérése  még  folyamatban  volt,  az  alakuló  ülést  viszont  nem tartották  alkalmasnak  a 
megtárgyalásra, mivel bizottsági vélemény még nem állt volna rendelkezésre.

Faragó Gábor,  a  Pénzügyi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  elnöke a  határozati  javaslat 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

Czafit  Csaba  javasolja,  hogy  a  Szabadság  tér  8.  szám  alatti  helyiség  milyen 
funkcióváltoztatással  tudna illeszkedni  a  felújított  Fő térhez,  hogy az Önkormányzat  - 
mint tulajdonos - hogyan tudná minél nagyobb bevétellel hasznosítani az ingatlant. 

Bebes István polgármester  a kollégiummal  és a Szabadság tér  8.  sz.  alatti  helyiséggel 
kapcsolatban is felmerültek további feladatok a további hasznosítással kapcsolatban. A 
kollégium esetében az sürgős állagmegóvó munkák elvégzése után lehetőség nyílik arra, 
hogy  kisebb  anyagi  lehetőségekkel  rendelkező  kiránduló  csoportok  vegyék  igénybe  a 
kollégiumot. Ha viszont egy emeltebb komfortfokozatú szállást szeretne az Önkormányzat 
biztosítani,  akkor  ahhoz  képviselő-testületi  hozzájárulás  szükséges  az  anyagi  fedezet 
biztosításáról.  A  Szabadság  tér  8.  épületével  kapcsolatban  elmondja,  hogy  korábban 
történt  konkrét  megkeresés,  de  mivel  az  adott  feladatok  szakmai  elvégzéséhez 
mindenképpen szükséges az épület a hivatali épület felújítása alatt, a tárgyalások később 
fognak folytatódni. 
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Az előző bérlő bank vezetőjét kérte az Önkormányzat, hogy tegyen írásos nyilatkozatot 
arról,  hogy  milyen  állapotban  adta  vissza  a  helyiséget,  mivel  ott  bizonyos 
feladatelmaradások tapasztalhatók, amelyek tisztázása még szükséges. 

Czvitkovics Gyula véleménye szerint a kollégium átadásától  eltelt  rövid idő megfelelő 
szakmai  előkészítéssel  telt  el  és  reméli,  hogy  az  elkövetkezendő  időszak  időjárása 
lehetővé  teszi  a  felújítási  munkálatok  elvégzését,  mivel  a  szeptember-október  időjárás 
nem kedvezett az elvégzendő munkálatoknak. 

Bebes István polgármester kéri a kollégiumi lapos tető szigetelésére vonatkozó határozati 
javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot  egyhangúlag,  12  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:

116/2010.(X.21.) számú határozat
• Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend,  volt  kollégium 

lapostető  hő,-  és  vízszigetelési  feladataira  szükséges  bruttó  6.000.-eFt fedezetet 
biztosítja a  2011. évi költségvetés felújítási feladatok terhére.

• Felhatalmazza  polgármestert,  hogy az intézkedéseket  megtegye,  és  a  szükséges 
szerződést aláírja.

Határidő: 2010.12.20.
Felelős: Vagyongazdálkodási Kft ügyvezetője, Városfejlesztési irodavezető

Bebes  István  polgármester  a  Szabadság  tér  8.  sz.  épület  karbantartási  munkálataira 
vonatkozó határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot   egyhangúlag,  12  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:

117/2010.(X.21.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Szabadság tér 8. 
épület karbantartási feladataira  szükséges bruttó 3.500.- eFt fedezetet  jóváhagyja, a 
munkálatok  finanszírozását  a  Körmendi  Vagyongazdálkodási  Kft. saját 
költségvetéséből  biztosítja,  a  Polgármesteri  Hivatal  Városfejlesztési  és 
Építéshatósági Iroda műszaki felügyelete mellett.

Határidő: 2010. december 20.
Felelős: Vagyongazdálkodási Kft ügyvezetője, városfejlesztési irodavezető

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

Bebes István polgármester elmondja, hogy a nemzetgazdasági miniszter 8/2010.(IX.10.) 
NGM tájékoztatója alapján szükséges a módosításokat elvégezni. Kéri, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot a Képviselő-testület hagyja jóvá. 
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A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadja és a 
következő határozatot hozza:

118/2010.(X.21.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő, 
Körmend  Város  Polgármesteri  Hivatala  alapító  okiratát a  mellékleteknek 
megfelelően módosítja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2010. november 3.

5. Fenntartói hozzájárulás nyújtása az óvodai játékos nyelvoktatás szervezésének 
lehetőségéhez
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy két intézmény – BCM Óvoda és Mátyás Király 
Utcai  Óvoda  -  is  kérte  a  hozzájárulást  ahhoz,  hogy  a  feladat-ellátási  helyeken 
nyelvoktatást végezzen az óvodai nevelési időkereten kívüli időszakban. 

Dr.  Szabó  Barna,  a  Társadalmi  Ügyek  Bizottságának  elnöke  a  Bizottság  véleményét 
tolmácsolva  elmondja,  hogy ez  kedvező megoldás  lenne  a  gyerekek  számára  –  mivel 
helyben történik - és az intézmény számára is, ráadásul ezután már a törvényi háttér is 
adott lenne a feladat elvégzéséhez. A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. 

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  elnöke  fontosnak  tartja  a 
határozati  javaslat  elfogadását,  mivel  nagyon  élvezik  a  gyermekek  ezeket  a 
foglalkozásokat,  melyek  talán  megteremtik  az  alapját  későbbiekben  a  sikeres 
nyelvtanulásnak. Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot   egyhangúlag,  12  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:

119/2010.(X.21.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Mátyás 
Király Utcai Óvoda és Bölcsőde, valamint a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 
és Pedagógiai Szakszolgálat feladat-ellátási helyein, az óvodai nevelési időkereten 
kívüli időszakban foglalkozás szervezése céljából az intézmény bérbe adhatja szabad 
termeit.

Határidő: 2010. október 29. 
Felelős: polgármester
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6. Az októberi városi ünnepnap előkészítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy Szabó Ferenc alpolgármester munkája nyomán 
alakult  ki  az  ünnepi  program.  Kérdezi,  hogy  a  térrel,  illetve  a  régi  városházával 
kapcsolatban  történt-e  részműszaki  átadás,  mivel  a  –  magánvélemény  alapján  –  az 
épületen elvégzett  munkák hagynak kívánnivalót maguk után. Továbbiakban elmondja, 
hogy a téren is vannak olyan elemeke – pl. a burkolat kövei – amelyek pótlásra, illetve 
cserére szorulnak. 

Forró  Szilvia  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  irodavezető  elmondja,  hogy  a  régi 
városháza  műszaki  átadás-átvétele  megtörtént,  hibalista  felvétele  után  a  vállalkozó 
javította a hibákat. A végleges átadás-átvétel megtörtént, az azóta valójában merültek fel 
hiányosságok.  Kéri,  hogy  –  mivel  a  garanciális  időszak  megkezdődött  –  a  tapasztalt 
hiányosságokat,  problémákat  jelezzék az Iroda felé,  amiket  majd továbbítani  fognak a 
vállalkozó felé. A Szabadság teret - mindhárom engedély alapján végzett tevékenységet 
-október 28-ára jelentette készre a vállalkozó. Ez egy részműszaki átadásnak tekinthető, 
melyben a szakmai munkát reggel 9-kor fogják megkezdeni. 

Czafit Csaba képviselő-testületi tag nem tartja szerencsésnek a jelenlegi avatást, mivel a 
beruházás nincs teljesen készen. Véleménye szerint az időjárás nem teszi lehetővé, hogy 
több órás avató műsor  legyen a téren.  Legfőbb gondnak viszont  azt  tartja,  hogy amíg 
tőlünk néhány kilométerre több száz embert megnyomorít egy katasztrófa, addig a város 
itt  ünnepel  és  parádét  tart.  Javasolja,  hogy  a  városi  ünnepség  a  korábbi  időszaknak 
megfelelően  legyen  a  színházteremben  lebonyolítva,  maradjanak  el  a  meghirdetett 
nyilvános rendezvények, a tér avatása a teljes felújítást követően történjen meg. Javasolja, 
hogy  a  jelenlegi  és  a  korábbi  éveknek  megfelelő  program  költségkülönbözetét  az 
Önkormányzat ajánlja fel az iszapkárosultak javára. Első havi tiszteletdíját felajánlja az 
iszapkárosultak javára és kéri, hogy képviselő-társai is lehetőség szerint csatlakozzanak a 
kezdeményezéshez. 

Dr.  Szabó  Barna,  a  Társadalmi  Ügyek  Bizottságának  elnöke  a  Bizottság  véleményét 
tolmácsolva  javasolja  a  határozati  javaslat  elfogadását,  mivel  az  avató  ünnepséget 
időszerűnek tartja. 

Bebes István polgármester próbálja az elhangzottakat személyes  véleményként  kezelni. 
Korrekt  és  jó  döntésnek  tartja,  ha  valaki  olyan  döntést  hoz,  amelyben  felajánlja 
juttatásának egy részét a rászorulóknak. Elmondja, hogy a városban három rendezvény 
lesz  megrendezve,  melyeknek  bevételéből  a  károsultakat  próbálják  meg  segíteni  a 
rendezők.  Elmondja,  hogy  mindkét  katasztrófa  után  személyesen  is  hozzájárult 
jelentősebb összeggel  az  adományokhoz.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy ha  megfelelő  lett 
volna a hozzáállás, akkor az elmúlt rendezvényeken nem félházas megjelenés lett volna a 
jellemző. Sajnálja, hogy néhány olyan körmendi maradt távol a rendezvénytől, akiknek ott 
lett volna a helyük. Elmondja, hogy már korábban is felmerültek olyan igények, hogy a 
város  születésnapját  próbálja  meg  a  város  az  alkalomhoz  méltó  módon  ünnepelni. 
Véleménye  szerint  alpolgármester  úr  által  szervezett  program  ennek  megfelel,  a 
civilszervezetek  abban  együttműködnek,  de  egyben  alkalmazkodik  a  római  katolikus 
egyház  által  szervezett  ünnepi szentmiséhez.  Felhívja a figyelmet  arra,  hogy rossz idő 
esetén a programok egy része megtartásra kerül a színházteremben. Jónak tartaná, ha a 
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Képviselő-testület tagjai és a város lakói együtt tudnának örülni a felújított térnek és az 
idelátogató  vendégeknek.  Megköszöni  a  civilszervezetek  kapcsolódását  a  tervezett 
programhoz,  mely  a  pályázattal  kapcsolatban  kötelező  elszámolású  rendezvényként 
jelenik meg, melyre a pályázat keretében rendelkezésre állnak a megfelelő összegek. Ezen 
kívül vannak olyan támogatók, akik kimondottan ezt a célt határozták meg. Elmondja, 
hogy  az  iszapkatasztrófa  által  érintett  önkormányzatok  esetében  is  vannak  olyan 
megemlékezések,  amelyek  megtartásra  kerültnek.  Megköszöni  a  felajánlást,  azt  igazán 
nemesnek  tartja.  Javasolja,  hogy legyen  figyelembe  véve,  hogy október  28.  Körmend 
város születésnapja és Dr. Batthyány László születésének 140. évfordulója. 

Szabó Ferenc véleménye szerint a Fő tér felújítása eljutott egy olyan szintre, ahol egy 
felújított Mária szobor mellett fontos ezt a két eseményt összekötni. Emlékeztet rá, hogy a 
korábbi színházbeli megemlékezés már kezdett – több vélemény alapján - megszokottá 
válni, ezért tartja jó ötletnek, hogy a helyszín áttevődik a térre. Elmondja, hogy a sok-sok 
munka és kellemetlenség mellett véleménye szerint egy városi ünnepség méltó arra, hogy 
a polgárok birtokukba vehessék a felújított Fő teret. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 

120/2010.(X.21.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Október  28-án,  a  városi  privilégiumlevél  kiadásának  766.  évfordulóján, 

Batthyány László születésének 140. évfordulóján 16.30 órától ünnepi szentmise 
lesz,  majd  a  Szabadság  téren  ünnepélyes  téravatásra  kerül  sor  és  a  városi 
kitüntetések is átadásra kerülnek.

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

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

megszervezésért.

7. A „Boldog Batthyány-Strattman László” ösztöndíj-pályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy 
a  kiírásra  beérkezett  9  pályázat  közül  egyet  érvénytelenített  a  Bizottság,  mivel  a 
rendeletben leírtaknak nem felelt meg minden tekintetben. A Bizottság szociális alapon 
három, tanulmányi alapon pedig egy tanuló pályázatát támogatja.
Elmondja,  hogy  bizottsági  döntés  alapján  szociális  indokok  alapján  támogatásban 
részesült Major Réka, Hutter Anna és László Balázs, míg tanulmányi eredmény alapján 
Barna  Alexandra  részesült  ösztöndíjban.  További  sikeres  tanulmányi  munkát  kíván  a 
pályázóknak. 
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- Jelentés  az  előző  képviselő-testületi  ülésen  elhangzott  interpellációkra  tett 
intézkedésekről
Előterjesztő: Forró Szilvia Városfejlesztési és Építéshatósági irodavezető
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  azoknak  a  képviselőknek,  akik  a  korábbi 
testület  tagjai  voltak  az  interpellációkra  adott  válaszokat  postai  úton  megküldték. 
Elmondja,  hogy Kocsis  István  képviselő  által  felvetett  csatorna  fedlapok ügyében egy 
személyes  találkozás  keretében  egyeztetett  a  vállalkozóval,  az  elérhetőséget  átadja 
irodavezető asszonynak. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke elfogadja az elhangzott 
interpellációkra tett intézkedésekről szóló beszámolót.

- Interpellációk:

Czafit Csaba képviselő-testületi tag:
- Érdeklődik,  hogy  az  EYBL-lel  kapcsolatos  kötbérigény  benyújtásával  kapcsolatban 

milyen fejlemények vannak. 
- Kéri,  hogy  a  Képviselő-testület  vizsgálja  felül  az  EYBL  utca  elnevezését  és  annak 

módosítási lehetőségét. 
- Kéri,  hogy az  Önkormányzat  –  Szentgotthárdhoz  hasonlóan  -  tegyen  lépéseket  annak 

ügyében, hogy ha Ausztriában megépül a hulladékégető, akkor az alapanyagnak számító 
hulladék szállítása ne Körmenden keresztül történjen meg. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a hulladéképítővel kapcsolatos kezdeményezés 
az illetékes minisztérium előtt van, tehát nem javasolja, hogy ezzel kapcsolatban Körmend 
Város Önkormányzata plusz lépéseket tegyen mindazon túl., hogy eddig is több formában 
támogatta a hulladékégető problémájának megoldását, illetve hangot adott a megépítéssel 
kapcsolatos  ellenérveinek.  Kéri  a  kollégáktól,  hogy az  ezzel  kapcsolatos  előterjesztést 
keressék elő. A jogos kötbérigénnyel kapcsolatban elmondja, hogy az be lett nyújtva az 
illetékes szervnél.  A felszámoló is hozott  ezzel kapcsolatban egy olyan döntést,  amely 
alapján a jogos kötbérigényt a felszámoló átadja az Önkormányzatnak. Az első részlet – 
megközelítőleg  18  millió  Ft  -  meg  is  érkezett  az  Önkormányzathoz.  A  fennmaradó 
második rész ebben az évben, vagy a jövő év elején is meg fog érkezni. Jelzi,  hogy a 
feladatellátáshoz  szükséges  közművek  egyébként  –  az  Ipari  Park  kivételével  -  az 
Önkormányzat  tulajdonában  vannak.  Az  utca  elnevezésének  megváltoztatásától  nem 
zárkózik el és kéri, hogy ha az új cég megérkezik, akkor az ezzel kapcsolatos szándékot 
javaslat formájában jelezze majd a Képviselő-testület felé. 

Auer Miklós:
-  Kéri,  hogy  a  városban  tapasztalható  erős  füst  eredetét  a  közterület  felügyelők  és  a 
polgárőrség, rendőrség bevonásával - derítse ki az Önkormányzat.
-A Rákóczi utca Fényes előtti szakaszán kéri, hogy az útburkolat javítása történjen meg. 
Gombásné  Nardai  Ibolya  jegyzői  feladatokkal  megbízott  aljegyző  az  égetésekkel 
kapcsolatban  elmondja,  hogy a  környezetvédelmi  rendelet  és  a  szabálysértési  törvény 
értelmében minden jelzést szívesen vesz az Önkormányzat, mivel ebben az esetben csak 
akkor tud eljárást kezdeményezni, ha konkrét bejelentés érkezik az égetés pontos helyéről.
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Bán Miklós képviselő-testületi tag:
- Kéri, hogy a Sport utca útburkolatának javítása kerüljön vissza a tervezett útfelújítások 

sorába, mivel nagyon rossz állapotban van az útburkolat. 
- A Sport  és  Nap  utcák  sarkán  javasolja  egy  gyalogos  átkelőhely  kialakítását,  mivel  a 

TESCO  megépítése  óta  itt  jelentősen  megnövekedett  a  gyalogosforgalom.  

- Kérdezi, hogy van-e folyamatban olyan tárgyalási folyamat, amelynek eredményeként a 
régi STYL üzem helyére új könnyűipari cég települne. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a STYL-lel kapcsolatban konkrét megkeresés 
még nem történt, ha aktuális lesz, akkor tájékoztatni fogja képviselő urat. Reméli, hogy a 
tulajdonos szándékai is körvonalazódnak az Önkormányzat felé. 

Forró  Szilvia  elmondja,  hogy  az  említett  gyalogos  átkelőhely  megvalósítására  már 
korábban is történt kezdeményezés, de a KHT írásbeli állásfoglalásban az szerepelt, hogy 
balesetvédelmi,  közlekedési  indokokra  hivatkozva  a  kezelő  nem tartja  indokoltnak  az 
átjáró megvalósítását, mivel több átkelőhely található a 8-as úton. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  útburkolat  felújítását,  a  gyalogosátkelő 
kialakítását   célszerű  lenne  bizottsági  szinten  megtárgyalni.  Kéri,  hogy  a  kollégák 
vizsgálják meg a megoldás lehetőségét. 

Geosics László:
- Hunyadi  u.  41.  sz.  alatti  lakó  jelezte,  hogy  a  hídja  beszakadt,  így  nincs  megoldva  a 

csapadékvíz elvezetés. Kéri, hogy ennek jelzése történjen meg az út kezelője felé. 
- A Hegyaljai út Nádasd felöli részén kéri, hogy a helységnév táblát a jobb láthatóság miatt  

helyezzék át. 
- Kéri,  hogy  a  Bartók  ltp.  5.  épülete  mellett  található  nagymennyiségű  cserépkályha-

törmelék  elszállítása,  illetve  az  ott  elhelyezkedő  néhány  m3  tűzifa  pincébe  történő 
behordása történjen meg. 

- Bartók ltp. 8. lakója Károlyi Miklósné 2009. október 5-én kapott két feketefenyő és egy 
nyírfa   kivágására  vonatkozó  engedélyt,  ami  azóta  nem  történt  meg.  Kéri,  hogy  az 
Önkormányzat vágassa ki az érintett fákat. 

- Vörösmarty  utca  lakói  kérik,  hogy  a  közvilágítási  vezetékek  elöregedtek,  heti  2-3 
alkalommal  gyengébb  az  áramellátás,  illetve  az  ingadozik,  melynek  következtében  a 
háztartási gépek meghibásodnak, viszont a biztosító nem fizet. Kéri, hogy az E-on felé a 
hibás vezetékek jelzése történjen meg. 

Bebes István polgármester  elmondja,  hogy a Műszaki  Iroda vizsgálja  meg a felmerült 
problémákat. 

Dr. Szabó Barna:
- A későbbiekre  utalva  a  felújított  állomás  és  autóbusz-pályaudvar  környékén  található 

malom épület már régóta nincs hasznosítva, ráadásul a városképbe sem illenek bele a nagy 
gabonatárolók. Szükségesnek tartja, hogy az Önkormányzat érdeklődjön a tulajdonosnál a 
jövőbeli hasznosítás iránt. 

- Kéri,  hogy  a  208  lakásos  tömbnél  a  G  lépcsőház  előtt  a  csapadékvíz-elvezetőket 
vizsgálják  át  a  Városgondnokság  dolgozói,  mivel  a  két  lefolyó  között  megáll  a  víz 
csapadékos időjárás esetén. 
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Faragó Gábor:
- A Képúti  liget  lakói  kérdezik,  hogy van-e lehetőség hulladéksziget  kialakítására,  mert 

igény lenne rá. 
- Szintén  a  Képúti  liget  kérik,  hogy egy lakóövezetet  és  sebességkorlátozást  jelző  tábla 

kihelyezése  történjen  meg,  mert  a  megjavított  útburkolaton  megnőtt  a  gyorsabban 
közlekedők száma.

- A Mátyás K. közben is kérik a lakók a lakóövezetet  és sebességkorlátozást jelző tábla 
kihelyezését. 

Szabó Ferenc alpolgármester:
- Megerősíti,  hogy  az  Önkormányzat  érdeklődjön  a  malom  további  hasznosításával 

kapcsolatban.
- Az  október  28-i  ünneppel  kapcsolatban  kéri,  hogy  a  Templom  és  a  Vida  J.  utca 

közvilágítása legyen átvizsgálva. 
- Elmondja, hogy a kastély udvaron a Színház megvilágítását biztosító áramvételi lehetőség 

megszűnt. Kéri, hogy a Műszaki iroda keressen valamilyen megoldást arra, hogy az esti 
szürkületben valamilyen módon megvilágítható legyen a Színház bejárata. 

- Ady u. 2. háztömb bejáratának üvegezését kéri kijavítani, lehetőleg valamilyen erősebb 
üvegezéssel. Egyben kéri a magasföldszinten is az ajtó kijavítását. 

-  A  vasútfelújítással  kapcsolatban  lakossági  jelzés  alapján  kéri,  hogy  a  kivitelező  felé 
íródjon egy levél, melyben a Vasútmellék – Mátyás K. utcák fokozott takarítását kérik. 
Egyben külön kéri, hogy a felhalmozódott homok és sármaradványt időnként  talicskával 
is gyűjtsék össze.

Czvitkovics Gyula alpolgármester:
- A Hunyadi u. 41. számú ingatlannal kapcsolatban elmondja, hogy a bejárati szakasz akkor 

szakadt  le,  amikor  a  tölgyfák  kivágása  megtörtént.  Ezt  jelezte  a  Műszaki  Iroda  a 
Közútkezelő felé és kéri, hogy az ígéretet kövesse konkrét tevékenység is. 

- A  Vasútmellék  utcával  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  érintett  útszakaszt  a 
Városgondnokság emberei megpróbálják megtisztítani az útpadkához került sárrétegtől. 

További hozzászólás nem hangzik el.

Bebes István polgármester a Képviselő-testület ülését 15 óra 30 perckor bezárja.

K. m. f.

Bebes István Gombásné Nardai Ibolya
Polgármester jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
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