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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  március  24-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 és Gyámhivatal vezetője
Farkas Tiborné Oktatási és Művelődési Referens

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket és a napirendek előtt elmondja, hogy Dr. 
Simon  Gábor  főorvos  úr-  mindenki  Gabi  bácsija  -  2011.  március  7-én  hunyt  el. 
Vasszentmihályi  áthelyezéséig  Körmenden  dolgozott  és  praktizált,  munkáját  igyekezett 
lelkiismeretesen elvégezni. Mindig eszünkbe jut, ahogy kismotorján orvosi táskájával ment a 
betegeihez, hogy hittel és lelkiismerettel gyógyítson. A gyógyítás mellett azonban eszünkbe 
jut minden alkalommal a  Rába is,  melynek nagy szerelmese volt.  Elsők között  volt,  akik 
minden  évben  megmártóztak  a  folyóban,  de  szabadidejét  is  a  Rába  parton  töltötte. 
Emlékezhetünk  rá  a  rendszerváltás  utáni  első  képviselő-testület  tagjaként  is,  ahol  az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökeként tevékenykedett és segítette az Önkormányzat 
munkáját.  Fontos  és egy nagyon komoly körmendi  távozott  közülünk,  akire a  mai  ülésen 
emlékezünk. 
Szomorú kötelességének kell  eleget tennie akkor is,  amikor Körmend egyik díszpolgárára 
emlékezik. 2011. február 26-án hunyt el Jussi Hoskonen, aki Körmend város díszpolgáraként, 
valamint  a  Finn-Magyar  Baráti  Kör  elnökeként  sokat  tett  a  finn-magyar  kapcsolatok  és 
Körmend-Heinävesi városok közötti barátság ápolásáért. Ő volt az, aki 1990. február 24-én 
aláírta a testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodást Körmend és Heinävesi között. 
Lelkesedésével és tenni akarásával egyik mozgatórugója volt a két város élő kapcsolatának. 
Őszinte  szeretettel  szerette  a  magyarokat,  illetve  a  körmendieket.  A  városok  közötti 
együttműködést  minden  alkalommal  a  lehető  legnagyobb  segítséggel  próbálta  meg 
tartalmassá  és  élénkebbé  tenni.  Személyes  közbenjárásának  eredményeként  a  Kölcsey 
Gimnázium  diákjai  eljutottak  Finnországba.  Kéri  képviselőtársait,  hogy  a  két  eltávozott 
személyről egy perces néma felállással emlékezzen meg a Képviselő-testület. 

Megállapítja, hogy a 12 képviselő-testületi tag közül 12 fő jelen van, az ülés határozatképes, 
azt megnyitja.  Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a nyílt képviselő-testületi ülés 
napirendjét.

A Képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag   12 igen szavazattal elfogadja és a következő 
napirendet hagyja jóvá:
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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. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet 
módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi munkájáról.
Előterjesztő: Horváth Tibor kuratórium elnöke

6. Intézményvezetői beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár 
elmúlt 5 éves működéséről.
Előterjesztő: Korbacsics Tibor intézményvezető 

Folyó ügyek:

7. Intézményfenntartói társulás létrehozása szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására.
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

8. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 2010. évi pénzügyi beszámolójának, valamint 
2011. évi üzleti tervének megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi 
működéséről szóló beszámoló megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok „Javadalmazási Szabályzatának” 
jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Körmend Város Önkormányzati Programja 2010-2014.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. 2011-12. tanévben indítható első osztályok számának meghatározása az általános 
iskolákban
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke

13. Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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14. Javaslat a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott tagintézményekben felmerülő költségek közös viselésére
Előterjesztő: Bebes István polgármester

15. A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylése a 
Körmendi Kulturális Központ részére
Előterjesztő: Bebes István polgármester

16. Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2011. évi támogatására
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke

17. Fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal gyengeáramú hálózat kiépítésére
Előterjesztő: Bebes István polgármester

18. Fedezet biztosítása a Szabadság téren utcabútorok elhelyezéséhez
Előterjesztő: Bebes István polgármester

19. Ingatlanvásárlási kérelem
Előterjesztő: Bebes István polgármester

20. Csónakkikötővel kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: Bebes István polgármester

21. Tájékoztató a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj-pályázatról
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke

22. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervéről.
Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

23. Tájékoztató a helyi védett természetvédelmi területek kezelési terv felülvizsgálatáról.
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 2011. február 11-én  részt vett a Vas Megyei 
Rendőrfőkapitányság 2010. évet értékelő parancsnoki értekezletén.
Február 12-13-án Gyürki László pápai prelátus úrral részt vett Kranenburgban a parneri 
szövetség díjátadásán. 
Február 15-én kistérségi tanácsülésen vett részt, ahol elfogadták a 2011. évi költségvetést.
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Február 16-án részt vett Körmend és Vasvár térsége új, turisztikai (TDM) együttműködés 
létrehozására törekvő fórumán.
Február 17-én volt a Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Tanács évindító ülése.
Február  18-án  részt  vett  a  Nyugat-dunántúli  régió  egészségügyi  vezetőinek  szakmai 
rendezvényén. 
Február 22-én megbeszélést folytatott a Vasi Volán Zrt. vezérigazgatójával.
Február  23-án  tárgyalást  folytatott  Fürstenfeld  polgármesterével  az  Interreg  IVC 
pályázattal kapcsolatban, mellyel kapcsolatban jelzi, hogy a pályázati beadási határideje 
miatt a következő héten rendkívüli képviselő-testületi ülésre kerül majd sor. Délután részt 
vett az M8-as úttal kapcsolatos közmeghallgatáson. 
Február  24-én  tárgyalt  a  Nyugat-dunántúli  Környezetvédelmi  Természetvédelmi  és 
Vízügyi Felügyelőség igazgatójával hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban. Majd 
egyeztetett  a  Rábaparti  Járműjavító  Kft.  vezetőjével  a  Rába-híd  felújításáról  és  a 
körforgalmi csomópont  építéséről.  Ugyanezen a  napon részt  vett  a  Nemzeti  Erőforrás 
Minisztérium Egészségügyekért Felelős államtitkárnak az egészségügyi rendszerről szóló 
vas megyei konzultációján. 
Március 2-án részt vett a Müllex Kft. taggyűlésén.
Március 3-án tárgyalt az Egis Nyrt. vezérigazgatójával, majd megbeszélésen vett részt a 
Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium vagyonpolitikáért  felelős  államtitkárával  a  kastéllyal 
kapcsolatban.  Meglátogatta  az  Utazás  Kiállításon  a  24  Város  Szövetsége  és  a  MJUS 
standját.
Március  4-én  megbeszélést  folytatott  Muraszombat  polgármesterével  az  Interreg  IVC 
pályázattal kapcsolatban.
Március 8-án egyeztetett az Interreg IVC pályázattal kapcsolatban.
Március 9-én részt vett a Vas Megyei Kistérségi Fórumon, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Munkaügyi  Tanács  tagjának  megválasztásán.  Délután  részt  vett  a  TIOP Informatikai 
pályázat nyilvánossági elemeként rendezett interaktív táblák átadásán az Olcsai Általános 
Iskolában. 
Március  10-én  egyeztetett  az  idősekért  Nonprofit  Kft.  tagjaival  a  tervezett  idősotthon 
építéséről.
Március 17-én tárgyalt a GYSEV vezetőivel a P+R pályázattal és a hátralevő feladatokkal 
kapcsolatban. Délután Kistérségi Tanácsülésen vett részt a szociális és gyermekvédelmi 
feladat ellátási formájának módosításával kapcsolatban.
Március 18-án tárgyalt az IBK Ipari Park területén tervezett inkubátorházzal kapcsolatban.
Március 23-án részt vett a Nyugdíjas Vöröskeresztes Klub Nőnapi ünnepségén.

Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag  a  médiákban  megjelent,  megyei  kórházzal  aláírt 
szándéknyilatkozattal  kapcsolatban  kérdezi,  hogy  az  aláírt  nyilatkozat  milyen  módon 
érinti a körmendi kórházat. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy ez a szándéknyilatkozat az együttműködésre 
vonatkozik, mely egy-egy tevékenység erősítését szolgálja. A megyei kórház, a körmendi 
kórházat működtető egészségügyi Kft., valamint a celldömölki kórházat működtető kötött 
egy olyan együttműködő megállapodást,  melyben szerepel, hogy feladataikat az eddigi 
formában kívánják ellátni, ugyanakkor az együttműködés erősítésével jelzik azt, hogy Vas 
megye vonatkozásában egy egységes, jelenleg is működő rendszert kívánnak fejleszteni. 
Erre  szükség  van,  mivel  egészségügyi  ellátás  tekintetében  fontos  az,  hogy  a  térség 
területén működő kórházak együttműködése megvalósuljon,  mely kiegészülhet  határon 
átnyúló együttműködéssel is. Elmondja, hogy a szándéknyilatkozat működésre vonatkozó 
új elemeket nem tartalmaz, viszont a megye kinyilvánított a egyértelműen a szándékát, 
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melyben   a  Semmelweis  Terv  alapján  részterületeket  próbál  meg  kezelni.  Erőssége  a 
körmendi kórháznak a járó betegellátás, mely kiemelt feladat, viszont még erősíthető, de 
másrészről mint városi-térségi kórház, megfelelő szerepet kaphat a gyógyító ellátásban. 

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

Körmend  Város  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről, 
eseményekről szóló polgármesteri beszámolót 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
elfogadja

2./ A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet 
módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester ismerteti a napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztést.

Czafit Csaba képviselő-testületi tag  elmondja, hogy a támogatások jövedelemhatárainak 
megemelése a támogatotti kör kibővülését fogja jelenteni. Kérdezi, hogy ez a 2011. évi 
költségvetés tervezésénél figyelembe lett-e véve, mivel véleménye szerint  ha nem volt 
tervezve, akkor a támogatásokhoz többletfinanszírozás szükséges. 

Gombásné  Nardai  Ibolya  jegyzői  feladatokkal  megbízott  aljegyző  elmondja,  hogy 
figyelembe lett véve, tehát nem fog többlet előirányzatot igényelni a költségvetésben. A 
cél mindenképpen az volt, hogy azokon az ellátottakon tudjon segíteni az Önkormányzat, 
akik eddig kimaradtak a támogatottak köréből. 

Dr.  Szabó  Barna,  a  Társadalmi  Ügyek  Bizottságának  elnöke  a  Bizottság  véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Bebes István polgármester kéri a rendeletmódosítás elfogadását.

Körmend  Város  Képviselő-testülete  a  határozati  javaslatot   egyhangúlag,  12  igen 
szavazattal elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

7/2011.(III.31.) számú rendelet
Szociális  igazgatásról  és  egyes  szociális  ellátási  formák  szabályairól  szóló 
12/2007.(III.30.) számú rendelet módosítása
.

3./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2006.(XII.31.) 
sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  az  előző  képviselő-testületi  ülésén  kialakult  polémia 
következtében – figyelemmel a Vas Megyei Kormány Hivatal jelzésére is – indokolttá vált 
a  rendelet  módosítása.  A körmendi  SZMSZ  a  törvényi  szabályozásnál  is  szigorúbb. 
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Elmondja, hogy a rendelet tervezetben a  2.§ (2) bekezdésében számelírás történt, amely 
helyesen a hatályos rendeletben 20.§ (3) bekezdésre vonatkozik. Hangsúlyozza, hogy a 
Kormányhivatal  által  tett  észrevétel  alapján  a  módosítások  megtörténtek  és  kéri  a 
határozati javaslat elfogadását.

Auer  Miklós  képviselő-testületi  tag  elmondja,  hogy  a  Kormányhivatal  levelében 
véleménye szerint nem szerepelt a módosítás, viszont a levélben a határidők pontosabb 
betartására hívták fel a figyelmet. Nem tudja elfogadni a lehetőleg szó beillesztését, mivel 
ebben az esetben megfoghatatlannak érzi az SZMSZ ezen részét. 

Gombásné  Nardai  Ibolya  jegyzői  feladatokkal  megbízott  aljegyző  elmondja,  hogy  a 
módosító rendelet 1.§ az egységes rendelet 13.§-át módosítja, mely szerint a Képviselő-
testület lehetőleg havonta tartson ülést. Erre azért volt szükség, mert a feladatok alakulása 
és a környezet – például októberben a hivatal visszaköltözése – nem szándékosan ismét 
idézhet elő olyan helyzetet, amikor nem tartható a rendeletben meghatározott határidő. A 
módosító rendelet 2.§-ban az egységes rendelet 20.§ (3) kerül módosításra, amely a rendes 
ülésre  szóló  meghívó  kiküldésének  időpontját  állapítja  meg..  A  Munkatervvel 
kapcsolatban  kikerült  a  szabályozásból  az,  hogy  a  bizottságok  évente  kötelesek 
beszámolni  a  Képviselő-testület  felé.  A  Bizottság  bármikor  kezdeményezheti  a 
beszámolót,  de  a  Képviselő-testület  is  bármikor  beszámoltathatja  a  Bizottságot  az 
elvégzett munkáról. 

Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag  véleménye szerint  egy  törvényes  és  demokratikus 
rendszerben,  ha a jegyző tudatosan törvényszegő módon jár  el,  akkor általában ezután 
fegyelmi  felelősségre  vonás  szokott  következni.  Az  előterjesztés  szerint  viszont  a 
Képviselő-testület szentesíti ezt a törvénysértő magatartást, melyet semmiféleképpen nem 
tart  elfogadhatónak. Elfogadja,  hogy ha rendkívüli  helyzet  adódik,  akkor a Képviselő-
testület  és  a  hivatal  is  térhessen el  a  határidőtől,  nem tartja  elfogadhatónak azt,  hogy 
minden esetben benne szerepeljen a lehetőleg szó, mivel az lehetőséget adhat a határidők 
be nem tartására. Módosító javaslatként előterjeszti, hogy a módosító rendelet 1., 2. és 4.§ 
változatlan szöveggel szerepeljen, viszont a 3.§-ba kerüljön be, hogy rendkívüli helyzet 
esetén a Képviselő-testület eltérhessen az SZMSZ-ben meghatározott határidőktől. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke és Dr. Szabó Barna, a 
Társadalmi  Ügyek  Bizottságának  elnöke  a  bizottságok  véleményét  tolmácsolva 
támogatják a rendeletmódosítás elfogadását.

Bebes István polgármester kérdezi, hogy van-e további vélemény. Mivel vélemény nem 
hangzott el, ezért zárásként elmondja, hogy a jelenlegi, de a korábbi képviselő-testületek 
is próbálták megtartani az SZMSZ-ben meghatározott határidőket. Emlékeztet arra, hogy 
korábban előterjesztési javaslatokat is elfogadott – akár 4 órával az ülés előtt - a napirendi 
pontok  módosítására,  függetlenül  a  megszabott  határidőktől.  Ennek  tudatában 
visszautasítja Czafit Csaba képviselő-testületi tag felszólalását. Hangsúlyozza, hogy volt 
köztisztviselőként képviselő úr is számtalanszor kérte, hogy rendkívüli napirendi pontot 
tárgyaljon a Képviselő-testület. A hivatalai költözés és a Pénzügyi Iroda nehéz helyzete 
ellenére  korrekt  volt  februárban  az  anyagok  elkészítése,  ezért  nem  tervez  semmiféle 
felelősségre  vonást  senkivel  szemben.  Természetesen  igyekeznek a  lehetőleg  kifejezés 
adta  lehetőséget  minél  kevesebb  esetben  használni,  mivel  nem cél  a  szándékos  késői 
postázás.  Emlékeztet  rá,  hogy  nem a munkaterv által  meghatározott  11,  hanem annál 
jóval  több  képviselő-testületi  ülés  volt  megtartva  az  elmúlt  évben.  Nem  tartja 
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elfogadhatónak, hogy egy pártvezető megyei szinten tegyen kezdeményezéseket a helyi 
önkormányzati  képviselő  helyett,  mivel  helyi  ügyekről  van  szó,  amelyet  a  helyi 
képviselőnek  kellene  megoldani.  Korrektséget  kér  az  ehhez  hasonló  témákban,  és 
véleménye  szerint  a  megengedés  azt  jelenti,  hogy  a  Képviselő-testület  kicsit  lazít  a 
számára túl feszes szabályozáson és próbál a törvényi szabályozáshoz igazodni. 

Bebes István polgármester lezárja a napirendet és kéri a rendeletmódosítás elfogadását.

Czafit Csaba képviselő-testületi tag  véleményt szeretne mondani.

Bebes István polgármester mivel már lezárta a napirendet nem adja meg a szót Czafit 
Csaba képviselő-testületi tagnak, mivel nem jelezte korábban, hogy véleményt szeretne 
közölni. Természetesen a módosító javaslatot szavazásra bocsátja, mely szerint az 1,2, 4.§-
ban megmaradjon az eredeti szöveg, a 3. bekezdésben pedig kerüljön be, hogy rendkívüli 
helyzetek esetében a meghatározott határidőktől eltérhessen a Képviselő-testület. Kérdezi, 
hogy mit ért Czafit Csaba képviselő-testületi tag rendkívüli helyzeten.

Czafit Csaba képviselő-testületi tag elmondja, hogy természeti katasztrófára gondolt, de 
ide érthető a hivatali költözés is, de nem szeretne példákat mondani a rendkívüli helyzetre. 
Bízik abban, hogy a polgármester és a hivatal mérlegelni tudja, hogy mi számít rendkívüli 
helyzetnek. 

Bebes  István  polgármester  kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy  szavazzon  a  módosító 
javaslatról. 

A módosító javaslatot  a  Képviselő-testület  2 igen és  7  nem szavazattal,  3 tartózkodás 
mellett nem támogatja. 

Bebes  István  polgármester  kéri  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

A Képviselő-testület  a  javaslatot  9  igen  és  2  nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett 
támogatja és a következő rendeletet alkotja. 

8/2011.(III.31.) számú rendelet
Körmend  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2006.(XII.31.) számú rendelet módosításáról.

4./ Temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester ismerteti a napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztést.

Faragó  Gábor,  a  Pénzügyi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy 
Kovátsik Tamás személyesen vitt a bizottsági ülésre egy összehasonlító árlistát tartalmazó 
táblázatot, melyből kiderül, hogy a jelenleg ajánlott árak még mindig a szentgotthárdi árak 
alatt  vannak.  A  Bizottság  véleményét  tolmácsolva  elfogadásra  javasolja  a 
rendeletmódosítást. 
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További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester kéri a rendeletmódosítás elfogadását.

A Képviselő-testület  a rendeletmódosítást  10 igen és 1 nem szavazattal,  1 tartózkodás 
mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 

9/2011.(III.31.) számú rendelet
Temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2008.(XI.27.) számú rendelet módosítása.

5./ Beszámoló a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi munkájáról.
Előterjesztő: Horváth Tibor kuratóriumi elnök
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester üdvözli Horváth Tibort, a közalapítvány kuratóriumi elnökét és 
megkéri, mondja el szóbeli kiegészítését.

Horváth Tibor kuratóriumi elnök fontos feladatnak tartja, hogy meg legyen oldva a Fő tér 
térfigyelő kameráinak rendszeres karbantartása, illetve annak költségeinek rendezése. 

Ferencz  Gyula  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  figyelembe  veszik-e  azt,  hogy  a 
Rendészeti  Szakközépiskola tanulói segítséget tudnak nyújtani a járőrözésben. További 
kérdése, hogy a kamerarendszer fejlesztésének technikai feltételei megvannak-e. 

Horváth  Tibor  kuratóriumi  elnök  elmondja,  hogy  a  fejlesztéshez  szükséges  technika 
rendelkezésre áll, illetve a Rendőrség fogadóképessége is maximális. Elmondja, hogy a 
Kuratórium  minden  olyan  rendvédelmi  szervet,  szervezetet,  pályázatot  befogad,  a 
Rendészeti  Szakközépiskola  által  kért  dolgokat  be  tudták  szerezni,  azokat  a  RSZK 
rendelkezésére tudták bocsátani. 

Ferencz Gyula képviselő-testületi tag kérdezi, hogy járőrözéskor, ellenőrzéskor igénybe 
veszik-e  a  Rendészeti  Szakközépiskola  tanulóinak  segítségét,  mivel  véleménye szerint 
kevés a gyalogos járőrök száma a városban.

Horvát Tibor kuratóriumi elnök elmondja, hogy ebben a kérdésben a Kuratóriumnak nincs 
kompetenciája. 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

26/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend Közbiztonságáért 
Közalapítvány  2010.  évi  munkájáról  szóló  beszámolót  –  a  melléklet  szerint  – 
elfogadja.
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6./ Intézményvezetői beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc 
Könyvtár elmúlt 5 éves működéséről.
Előterjesztő: Korbacsics Tibor intézményvezető
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester ismerteti a napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztést.

Dr.  Szabó  Barna,  a  Társadalmi  Ügyek  Bizottságának  elnöke  a  Bizottság  véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását.

További kérdés, vélemény nem hangzik el.

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:

27/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Körmendi  Kulturális 
Központ  és  Faludi  Ferenc  Könyvtár  elmúlt  öt  éves  működéséről  szóló 
intézményvezetői beszámolót elfogadta. 

Határidő: azonnal
Felelős: Bebes István polgármester

7./ Intézményfenntartói  társulás  létrehozása  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok 
ellátására.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az intézményfenntartói társulás 2011. március 
30.  napjával  való  létrehozása  esetén  a  Társulás  2011.  április  1-től  jogosult  normatív 
kiegészítő állami támogatás igénylésére azon feladatok esetében, amelyek megfelelnek a 
költségvetési törvényben leírt feltételeknek. 

Dr.  Szabó  Barna,  a  Társadalmi  Ügyek  Bizottságának  elnöke  a  Bizottság  véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

28/2011.(III.24.) számú határozat
1. Körmend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) a  Körmendi  Kistérség  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulása 

létrehozásával, az abban vállalt feladatokkal, az előterjesztés mellékletében foglalt 
tartalommal a társulási megállapodást jóváhagyja.
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b) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást 
az önkormányzat nevében kösse meg.

2. Körmend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) a  Körmendi  Kistérség  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulása 

társulási  megállapodásnak  elfogadásával  egyidejűleg  a  Körmend  és  Kistérsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  társulási  megállapodás  III.  3.  ba),  bb)  és  bc) 
pontjainak módosítását elfogadja az alábbiak szerint: 
„  ba) a támogató szolgálatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a 
nappali  ellátást a  körmendi  kistérségbe  tartozó  valamennyi  települési 
önkormányzatok  a  Körmendi  Kistérség  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó  Társulása  tagönkormányzatai által  fenntartott  Szociális 
Szolgáltató és Információs Központ látja el,
bb) a házi segítségnyújtás feladatot 

 Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 
tagönkormányzatai által  fenntartott Szociális  Szolgáltató  és  Információs 
Központ látja el  Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, 
Kemestaródfa,  Körmend,  Magyarnádalja,  Magyarszecsőd,  Molnaszecsőd, 
Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja 
települések esetében

 Ellátási szerződés alapján a  Nádasdi Evengélikus Szociális Központ látja el 
Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász települések 
esetében
bc)  családsegítés  és  gyermekjóléti  feladatokat Egyházashollós, 
Kemestaródfa,  Körmend,  Magyarnádalja,  Magyarszecsőd,  Pinkamindszent, 
Vasalja,  Nádasd,  Daraboshegy,  Halogy,  Katafa,  Hegyhátsál,  Hegyháthodász 
települési  önkormányzatok  részére  a  Körmendi  Kistérség  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulása tagönkormányzatai által 
fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el.”

Határidő: azonnal
Felelős: Bebes István polgármester

8./ Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 2010. évi pénzügyi beszámolójának, 
valamint 2011. évi üzleti tervének megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Társaságban Körmend Város Önkormányzata 
0,06  % vagyoni  hányaddal  rendelkezik  és  a  hatályos  jogszabályok értelmében el  kell 
fogadni az éves beszámolót és az üzleti jelentést, valamint a 2011. évi üzleti tervet.

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési 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,  12  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:
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29/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Nyugat-Pannon Regionális 
Fejlesztési  Zártkörűen  működő  Részvénytársaság  2010.  üzleti  évről  szóló  éves 
beszámolóját,  2010.  évi  üzleti  jelentését,  valamint  a  2011.  évi  üzleti  tervét 
megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2011. március 28.

9./ Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. 
évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester kéri, hogy a beszámoló megtárgyalása után fogadja el a 
Képviselő-testület az előterjesztést. 

Czafit Csaba képviselő-testületi tag a KEOP 2.3 pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy 
információi szerint az elhagyott települési hulladéklerakó területek rekultivációjára kiírt 
pályázat csak akkor eredményes, ha az adott területek önkormányzati tulajdonban vannak. 
Ennek eredményeként a körmendi hulladéklerakó rekultivációja a pályázat keretében nem 
végezhető el. A menetközben lefolytatott egyeztetésekről szeretne információt kérni. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy kezdeményezett az  Önkormányzat tárgyalást a 
tulajdonosokkal,  de  az  utóbbi  időben  inkább  az  elzárkózás  jellemző  a  tulajdonosok 
magatartására.  Legfőbb  probléma  Körmend  számára,  hogy  a  legnagyobb  területek 
tulajdonosai  sajnos  nem  foglalkoznak  ezzel  a  témával  annak  ellenére,  hogy  a  saját 
területük lesz értéktelenebb. 

Forró Szilvia Városfejlesztési és Építéshatósági irodavezető elmondja, hogy tárgyalások 
folynak  annak  érdekében,  hogy  a  Rekultivációs  Terv  elkészítése  előtt  készüljön  egy 
tanulmány,  mely fúrási  eredményekkel  támasztaná alá  azt,  hogy a  korábbi  fúrásokhoz 
képest  a  talaj  szennyeződése  milyen  irányban  mozdult  el.  Kedvező  eredmény  esetén 
lehetőség lenne a kötelezés csökkentésére. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési 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,  12  igen  szavazattal  elfogadja  és  a 
következő határozatot hozza:

30/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. h. 
pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997.  évi  CXXXV.  törvény  6.  §.  (4)  bekezdése  alapján  a  Nyugat-dunántúli 
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Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  2010.  évi  munkájáról 
szóló beszámolót, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bebes István polgármester

10./ Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok „Javadalmazási 
Szabályzatának” jóváhagyása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja,  hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb  működéséről  szóló  törvény  alapján  kell  megalkotni  a  javadalmazási 
szabályzatokat. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását.

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: 

31/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
• Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság Körmend, 

Munkácsy M. u. 1.,
• Körmendi  Vagyongazdálkodási  és  Ingatlanhasznosítási  Korlátolt  Felelősségű 

Társaság Körmend, Rákóczi u. 35.,
• Körmendi  Idősekért  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  Körmend, 

Szabadság tér 7. 
„Javadalmazási szabályzatát”   az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 
jóváhagyja

Felelős:  Bebes István polgármester
 Benyújtásért: önkormányzat jogi képviselője

Határidő: 2011. március 31.

11./Körmend Város Önkormányzati Programja 2010-2014.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy az önkormányzatok számár törvény írja elő a 
gazdasági-társadalmi  program  megalkotásának  kötelezettségét.  Ebben  a  programban  a 
programalkotás  jogi  háttere  és  társadalmi-gazdasági  környezete,  a  program célja  és  a 
célokhoz rendelt intézkedések szerepel. 
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Czafit  Csaba képviselő-testületi  tag véleménye szerint  egy önkormányzati  programnak 
alapja  a  feladatok  meghatározása  a  költségvetési  lehetőségek figyelembevételével.  Ezt 
nem látja ebben a programban, ezért inkább egy kívánsághalmaznak nevezné, mivel nem 
látja a megvalósíthatóság anyagi fedezetét.  A költségvetés tárgyalásánál már elmondta, 
hogy a mostani fejlesztések közül sok rossz alapokról indul és nem megfelelő irányba 
mutat. Több esetben még az is gondot okozhat, hogy az Önkormányzat a következő évben 
a  pályázati  önrészhez  szükséges  forrásokat  előteremtse.  Szükségesnek  tarja,  hogy  az 
energiafüggőség  kapcsán  az  Önkormányzatnak  nagyobb  hatékonysággal  kellene 
foglalkozni a  megújuló erőforrások feltérképezésével,  nem pedig az intézményekben a 
gázkazánok pályázat útján történő lecserélésével. Nem tartja jónak azt a rendszert, amely 
alapján  az  intézmények  fűtésrendszere  fel  lett  újítva,  mivel  a  megtakarításból 
finanszírozott  hitelből  lettek  a  készülékek megvásárolva,  így  ugyanannyit  kell  fizetni, 
mint korábban. Mire a hitel lezárul, a készülékek is újból elavultak lesznek. Sokkal jobban 
kellene használni a Biofűtőmű, illetve a megújuló energiaforrások adta lehetőségeket. 

Czvitkovics Gyula alpolgármester véleménye szerint egy ciklusprogram azért fontos, mert 
olyan irányt tud mutatni, ami mindenkinek fontos. Ez a program egy iránytű, amelyhez 
fontos  megtalálni  és  biztosítani  a  forrásokat.  Nem  tartja  szerencsésnek  egy  példa 
kiragadását és azzal érvelni, hogy lehetett volna más formában is megoldást találni. Azt 
viszont be kell látnia képviselő úrnak is, hogy a fejlesztésekre csak pályázati összegekből 
van  lehetőség,  és  adott  esetben  csak  ez  a  mód  mutatkozott  a  fűtésrendszerek 
korszerűsítésére. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke szerint tudomásul kell 
venni,  hogy ez egy keretprogram, amelyben szerepelhetnek olyan célok is,  amik nem 
biztos,  hogy  megvalósulnak.  Az  Önkormányzat  próbál  állami  és  uniós  forrásokat 
hozzárendelni ezekhez a feladatokhoz, de véleménye szerint mindenképpen szerepeljen a 
programban.  A  Bizottság  véleményét  tolmácsolva  támogatja  a  határozati  javaslat 
elfogadását.

Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke kiegészítésként felhívja az 
Önkormányzat figyelmét arra, hogy a 3.5. ponthoz kapcsolódva meg kell teremteni annak 
a lehetőségét, hogy a szelektív hulladékgyűjtés igazából, csak a hulladékszigetekkel nem 
tud megvalósulni, ha a lakók otthonaikban egy gyűjtőbe helyezik a háztartási hulladékot. 
A szelektív  hulladékgyűjtéshez  kapcsolódó  pályázatok  fokozott  figyelését  javasolja  a 
Bizottság,  amely  egyébként  harmóniában  van  a  programban  leírtakkal.  A  Bizottság 
véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Bebes István polgármester elmondja, hogy a ciklusprogramok megalkotása többek között 
a pályázatok beadásához is szükségesek, tehát azok nélkül pályázati célokat elérni nem 
lehet.  Igyekezett  az  Önkormányzat  kellő  szerénységgel,  meghatározott  feladatokat 
szerepeltetni a programban. Érti az energiafüggőséggel kapcsolatos félelmeket de azt is 
elmondja,  hogy  ezen  a  területen  nagyon  nehéz  az  előrehaladás.  A  Biofűtőművel 
kapcsolatosan elmondja,  hogy a  pályázati  kiírások sem segítették megfelelő módon az 
alapanyag  előállításának  lehetőségét.  A  geotermikus  energia  felhasználása  megfelelő 
iránynak mutatkozik és emlékeztet rá, hogy az Önkormányzat korábban már el is kötelezte 
magát egy szlovén partnerrel közösen. Sajnos a pályázat előrehaladásával kapcsolatosan 
nincsenek jó információi  és véleménye szerint  a  bírálóknak figyelembe kellene venni, 
hogy vannak már  olyan  települések,  ahol  a  már  meglévő energia  előállító  képességet 
lehetne  kihasználni.  Emlékeztetőül  elmondja,  hogy  a  fűtésrendszerek  felújítása  egy 
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program keretében valósult  meg a rendelkezésre álló pályázati források keretein belül. 
Továbbra  is  várja  Képviselő-testület  azokat  a  pályázatokat,  amelyek  segítenek  az 
önkormányzatoknak az energiatakarékosság minél nagyobb mértékű megvalósításában. 
Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület  a  javaslatot   10 igen-és 1  nem szavazattal,  1  tartózkodás  mellett 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 

32/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Körmend Város 2010-2014 
Önkormányzati Programját elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

12./ 2011-12. tanévben indítható első osztályok számának meghatározása az általános 
iskolákban.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a 2011. költségvetési rendelet elfogadásakor a 
Képviselő-testület  5  osztályban  határozta  meg  az  indítható  első  osztályok  számát.  Az 
előterjesztést a bizottságok is megtárgyalták és kérdezi, kinek van kérdése, véleménye. 

Czafit Csaba képviselő-testületi tag emlékeztet, hogy információi szerint a gyereklétszám 
csökkenésével egy időben született egy megállapodás, mely szerint az indítható osztályok 
elosztásánál rotációs rendszerben mindig más-más iskolát érint a kevesebb első osztály 
indítása. Kérdezi, hogy ez az elmúlt években hogyan valósult meg. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  valóban  volt  ilyen  kezdeményezés,  de 
határozottan kijelenti, hogy ilyen megállapodás nem volt.

Farkas Tiborné oktatási és művelődési referens is megerősíti,  hogy nem született  erről 
korábban döntés. 

Bebes István polgármester kérdezi, hogy az előző években iskolánként hogyan alakult az 
indított első osztály száma.

Farkas Tiborné elmondja, hogy 2 évvel korábban a Somogyi Általános Iskolában, a 2004-
2005 és a 2005-2006-os tanévben pedig  az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában indult 
egy első osztály. 

Geosics László képviselő-testületi tag elmondja, hogy lezajlottak a nyílt napok és a szülők 
megtették  szándéknyilatkozataikat.  Ezek  alapján  120  gyermek  indul  2011-ben  első 
osztályba.  Kérdezi,  hogy  az  óvodák  szolgáltattak-e  olyan  adatot,  amely  konkrétan 
megmutatja, hogy hány gyermek kerül ki az óvodából.

Farkas  Tiborné  tájékoztatásul  elmondja,  hogy népesség  nyilvántartói  adatokat  követve 
figyelik  folyamatosan  az  iskolaköteles  gyermekek  létszámát.  A  szeptember-októberi 
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időszakban  megtörténik  egy  elsődleges  szűrés  az  iskolaérettségi  vizsgálatokkal,  mely 
alapján  kerülnek  azok  a  gyermekek  a  Nevelési  Tanácsadóba,  akiket  esetleg  szakértői 
vizsgálatra küldenek az óvodák. Jelenleg is négy szakértői vélemény van folyamatban, 
ezért  a  beadott  szándéknyilatkozatok csak tájékoztató jellegűek. A leadott  120 fő még 
módosulhat, de az elmúlt évek gyakorlata alapján 2-3 főnél nagyobb eltérés nem várható. 

Ferencz Gyula képviselő-testületi tag kérdezi, hogy hogyan alakul a következő években a 
gyermeklétszám,  illetve  a  környező  településekről  várható-e,  hogy  plusz  gyermekek 
érkeznek a körmendi oktatási intézményekbe. 

Farkas Tiborné elmondja, hogy a születésszámok ismertek, tehát folyamatosan csökken a 
gyereklétszám.  Elmondja,  hogy a  következő  évben tanköteles  korúvá  vállnak  a  2006. 
május 31-ig született gyermekek, akiknek a születésszáma a legkevesebb, 89 fő és ez még 
a következő évre is jellemző lesz.  Sajnos a rákövetkezendő években sem emelkedik a 
születésszám olyan mértékben, mint az a korábbi időszakban jellemző volt.  2006 előtt 
114-120 fős, 2006 után pedig csak 97-100 fős születésszám az előre látható.

Bán Miklós képviselő-testületi tag kérdezi,  hogy a felzárkóztatási programban szereplő 
gyermekek  hogyan  vannak  a  létszámba  beszámolva,  illetve  kaphatna-e  a  Képviselő-
testület  az  óvodákból  beérkező szándéknyilatkozatokból  1-1 példányt.  Emlékszik  arra, 
hogy nem határozati javaslatként, de volt egy elvi állásfoglalás arról, hogy a költségvetési 
tárgyalások után hogyan vezessék be ezt a már említett rotációs formát. Véleménye szerint 
évek  óta  mindig  van  probléma  beiskolázáskor,  de  elsődlegesen  az  iskolaigazgatóknak 
kellene leülni és megtárgyalni az elvégzendő feladatokat. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  szülők  jó  néven  veszi,  ha  az  iskolák 
megpróbálják  magukat  népszerűsíteni  az  óvodákban,  viszont  ezek  a  kezdeményezések 
nincsenek meg teljesen az igazgatók részéről,  ami problémát  okozhat.  Fontos,  hogy a 
konzultáció ne maradjon el amellett, hogy a Képviselő-testület megpróbálja életszerűen a 
működési  feltételeket  biztosítani.  Költségvetési  tárgyalásokkor  mindig  felmerül,  hogy 
lesz-e létszámleépítés. Ezt Körmend Város Önkormányzata próbálja úgy kezelni, hogy a 
döntés  ne  érintse  negatívan  az  intézményeket,  ne  kelljen  pedagógusokat  elküldeni. 
Példaként említi, hogy más városokban iskolákat vonnak össze és zárnak be, mivel nincs 
meg  az  elegendő  gyermeklétszám.  Ahhoz  viszont,  hogy  megfelelő  kiegészítő 
normatívákat  akar  kapni  egy  önkormányzat,  akkor  mindenképpen  meg  kell  tartani  az 
átlaglétszámra meghatározott  számokat,  ellenkező esetben jelentős – 30-50 millió  Ft  - 
normatív támogatástól eshet el az adott önkormányzat. Nagyon vékony az a terület, ahol 
egyensúlyozni kell ahhoz, hogy egy intézménynek megmaradjon az önálló döntési joga, 
gazdálkodása és tevékenysége. 
Elmondja,  hogy  szülői  jelzés  érkezett  ahhoz  kapcsolódva,  hogy  a  napirendi  ponttal 
kapcsolatban  szeretnének  néhány  mondatot  elmondani  a  Képviselő-testület  tagjainak. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy nem tanácskozási joggal rendelkező személy képviselő-
testületi ülésen történő felszólalásáról egyszerű szótöbbséggel dönt a Képviselő-testület. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a tanácskozási joggal nem rendelkező 
személy napirendhez történő hozzászólását.

A Képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadja.

Bebes  István  polgármester  felkéri  a  szülők  képviselőjét,  hogy  5  perc  időtartamban 
ismertesse a szülők véleményét.
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Herczegné Vas Dóra a szülők képviseletében elmondja, hogy az iskola saját  felmérése 
alapján 47 gyermek szülei  nyilatkoztak úgy,  hogy szeptembertől  az  Olcsai-Kis Zoltán 
Általános  Iskolát  választják.  Kérdezi,  hogy megoldható lenne-e  az,  hogy az  az  iskola 
indítson  egy  osztályt,  amelyikbe  kevesebb  gyermek  jelentkezik,  de  fontosnak  tartaná, 
hogy a pedagógusok száma is változatlan maradhasson. Végezetül kéri, hogy az az iskola 
indíthasson két első osztályt, ahova több elsős jelentkezik. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  legfőbb  célja,  hogy  ne 
legyen létszámleépítés, ne legyen elbocsátás. Tiszteletben tartja a szülők szándékát, de 
jelenleg szeretnének három általános iskolát működtetni. Ettől csak akkor lehet eltérés, ha 
a törvényi szabályozás megváltozik. Az viszont nem tudható előre, hogy a közoktatási 
törvény hogyan módosul. 

Auer  Miklós  képviselő-testületi  tag  tudomása  szerint  Magyarországon  szabad 
iskolaválasztás  van,  tehát  ugyanúgy  választhatnak  a  szülők  iskolát,  mint  pártot  vagy 
felekezetet.  Ehhez  való  jogát  a  szülőknek  biztosítani  kell,  mert  ellenkező  esetben 
diszkrimináció  merülhet  fel.  Kiváló  szakmai  munka  folyik  az  iskolában,  ezért  nem 
szívesen irányítanak át egy osztálynyi tanulót másik iskolákba. Tudja, hogy a költségvetés 
nem módosítható,  de elmondja,  hogy 6 első osztály indítása esetén nem lenne vita  az 
iskolák között, nem kellene elbocsátani fiatal tanítókat. Emlékeztet rá, hogy már egymást 
követő két évben is büntette az Önkormányzat az iskolát az egy osztály indításával, és ha 
harmadszor is megteszik, akkor lehetetlen helyzetbe fogják hozni az iskolát. A fenntartó 
által  az  óvodáktól  bekért  szándéknyilatkozatokról  annyit  lehet  csak  tudni,  hogy  nincs 
számottevő különbség az iskolák között,  viszont az Olcsai-Kis Zoltán Általános Iskola 
saját  felmérése  szerint  viszont  bőven  megvan  a  két  osztályindításához  elegendő 
gyermekszám. Ebből az következik, hogy nem 120 gyermek van, hanem több, vagy pedig 
valamelyik iskolában nincs meg a létszám. Minden szülőnek lehetősége volt arra, hogy 
tájékozódjon  az  intézmények  saját  nevelési  programjáról.  Emlékeztet  a  néhai  Kramli 
Imrére, aki a tiltás ellenére is felvette az első osztályba a létszám feletti  gyermekeket. 
Véleménye szerint minden iskola vegye ki a részét a sanyarúságból. Az Olcsai-Kis Zoltán 
Általános  Iskola  már  kétszer,  a  Somogyi  Általános  Iskola  egyszer  indított  egy  első 
osztályt…  A  mondat  folytatását  képviselő  társaitól  várja.  Kéri,  hogy  névszerinti 
szavazással döntsön a Képviselő-testület az indítható első osztályok számáról. 

Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag  egyetért  azzal,  hogy  nem  lehet  egy  iskolát 
diszkriminálni és így a működési feltételeit ellehetetleníteni. Véleménye szerint meg kell 
osztani  ezt  a  feladatot és három éves rotációban minden iskolában legyen egy osztály 
indítva,  ha  már  a  pénzügyi  költségvetés  ezt  teszi  szükségessé  a  gyermeklétszám 
csökkenése miatt, tehát ne legyenek egyenlőbbek az egyenlőknél. 

Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke elmondja,  örömteli volt  a 
bizottság  számára,  hogy a  szándéknyilatkozatok  után  kiegyenlített  eredmény  született, 
tehát az iskolák megfelelnek a szakmai feltételeknek. Megérti azokat a szülőket, akik el 
lesznek tanácsolva másik iskolába. Elviekben lesarkítva megkérdezi, hogy ha az 120 fő 
mind  egy  osztályba  jelentkezne,  akkor  elképzelhető-e,  hogy  a  másik  két  iskola  nem 
indítana első osztályt. Elmondja, hogy bármilyen döntés születik mindenképpen lesznek 
olyan szülők, akik nem tudják a kívánt iskolába íratni gyermeküket. A Bizottság ülésén 
szót kért és kapott Pödör Andrea intézményvezető, aki írásban a bizottsági tagok részére 
bocsátotta beszámolóját, valamint szóban is megerősítette álláspontját a hat első osztály 
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indításához kapcsolódóan. Sajnos a számszaki adatok meggyőzték a bizottsági tagokat, 
hogy a költségvetési rendeletben meghatározott öt első osztály indítása megvalósítható a 
2011-12-es  tanévben.  Elmondja,  hogy  részéről  a  bizottsági  ülésen  is  elhangzott  az  a 
kérdés, hogy melyik iskolában járna létszámleépítéssel a tanévkezdés. Egyik képviselőnek 
és bizottsági tagnak sincs kedvenc iskolája, de a döntést meg kellett hozni. A Bizottság 
véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Geosics  László  képviselő-testületi  tag  emlékeztet  arra,  amikor  a  sportcsarnokban 
megbeszélést  tartottak két  iskola összevonásának lehetőségéről  és kiemeli,  hogy akkor 
sem  történt  összevonás.  Jelenleg  is  a  Bizottság  célja,  hogy  a  pedagógusok  állását 
biztosítsa. Sajnálja azokat a szülőket, akik nem tudják gyermeküket kedvenc iskolájukba 
íratni, de itt megemlíti az intézményvezetők felelősségét is. Korábban is megoldható volt, 
hogy  az  intézményvezető  átirányította  a  létszám  feletti  gyermekek  szüleit  a  másik 
iskolákba.  Nagyon  nagy  szükség  lesz  véleménye  szerint  a  szülők  türelmére,  mert  a 
Képviselő-testületnek  a  pénzügyi  lehetőségekhez  alkalmazkodva  kell  az  indítható 
osztályok számát meghatároznia. 

Farkas  Tiborné  elmondja,  hogy  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  pontos  számát 
mindig  csak  a  beiratkozás  után,  a  szakvélemények  beérkeztével  lehet   megismerni. 
Ezekkel  úgy  számolnak,  hogy  be  legyen  biztosítva  az  átlaglétszám  az  esetleges 
elköltözők,  lemorzsolódók  esetén  is.  Kiemeli,  hogy  a  felső  tagozaton  már  magasabb 
átlaglétszámokat  ír  elő  a  törvény,  de  az  előbb említett  számítási  módon még ezek az 
létszámok is teljesíthetők. Megnyugtatásként elmondja, hogy szakmailag és pedagógiailag 
nincs különbség a három iskola között, nyilvánvalóan azonban mindegyik iskolának meg 
van a maga erőssége, amely területeken kiemelkedőbbet nyújt. Reméli, hogy mindenki 
tisztában van az oktatási finanszírozás nehézségeivel, valamint az országosan is jellemző 
csökkenő gyermeklétszám okozta  problémákkal.  Azt  gondolja,  hogy teljesen átalakult, 
megújult  jogszabályi  rendelkezés  várható  a  közoktatásban,  de  jelenleg  a  mostani 
szerkezeti felállásban kell gondolkodni az oktatási intézményekkel kapcsolatban. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a költségvetés elkészítésekor legfontosabb érv 
a  város  működőképességének  a  megtartása,  valamint  a  feladatellátás  érdekében 
megpróbáljon toleránsan dönteni a kötelező és nem kötelező feladatok között, illetve a 
jelenlegi  intézményszerkezet  megtartásával  kapcsolatban.  Emlékeztet  arra  a  korábbi 
időszakra, amikor felvetődött két iskola összevonásának lehetősége, de végül a Képviselő-
testület  a  külön  működtetés  mellett  döntött,  mivel  így  megmaradt  a  három  általános 
iskolai intézményszerkezet, valamint mindkét iskola meg tudta tartani erősségeit. Próbált 
a Képviselő-testület ülésein, valamint a Kistérségi Intézményfenntartói Társulás ülésein 
olyan döntéseket hozni, amely – az élethez igazodva - megpróbálja megtartani a körmendi 
iskolákat.  Próbálnak  olyan  döntést  hozni,  amellyel  minden  iskola  megmarad  és  nem 
lehetetlenül el a működésük, mivel a Pénzügyi Iroda nagyon kemény feltételeket szab a 
költségvetés elkészítése során. Elmondja, hogy az elmúlt 9 év során a normatív támogatás 
évente 70 millió Ft-tal csökkent az Önkormányzat számára, de ezzel párhuzamosan az 
adókból származó bevétele is csökkent az önkormányzatoknak, ezért egy kényszerpályán 
haladnak,  ami  igényli  a  konstruktív  együttműködést.  Lezárja  a  napirendet  és  kéri  a 
Képviselő-testület hozzájárulását a névszerinti szavazáshoz. 

A Képviselő-testület  a  névszerinti  szavazásra  vonatkozó  javaslatot  9  igen  szavazattal 
támogatja.
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Bebes  István  polgármester  kéri  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

Név szerinti szavazás: 

Bebes István Igen 
Auer Miklós          Nem
Bán Miklós Nem 
Czafit Csaba Nem
Csák Tamás Igen 
Czvitkovics Gyula Igen
Faragó Gábor Igen 
Ferencz Gyula       Igen
Geosics László Nem 
Dr. Szabó Barna Igen 
Szabó Ferenc Igen
Tóth Gábor Igen 

A fenti szavazatok arányában a képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen és 4 nem 
szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

33/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011/12.  tanévben  az 
indítható  öt  első  osztályt  az  alábbiak  szerinti  felosztásban  határozza  meg 
intézményenként:

Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetokt-i Intézmény  2 osztály
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola  1 osztály
Somogyi Béla Általános Iskola  2 osztály

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

13. Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester ismerteti a napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztést.

Dr.  Szabó  Barna,  a  Társadalmi  Ügyek  Bizottságának  elnöke  a  Bizottság  véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását.

További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

19



34/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kölcsey 
Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  igazgatói 
munkakörének betöltésére.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

14./Javaslat a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott tagintézményekben felmerülő költségek közös viselésére.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester ismerteti a napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztést. 

Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat 1./ pontjának elfogadását.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat megfelelő pontjának elfogadását.

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

35/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  magyarszecsődi 
tagintézmény fenntartása során jelentkező hiány közös finanszírozását támogatja.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester

15./A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylése 
a Körmendi Kulturális Központ részére.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  helyi  önkormányzatok  részéről 
érdekeltségnövelő támogatás  igényelhető a  közművelődési  intézmények számára,  mely 
igényt  minden  év  március  25-ig  kell  benyújtani  Magyar  Államkincstár  Területi 
Igazgatóságához.  Ez alapján lehetőség mutatkozik kulturális területen az intézménynek 
fénymásoló beszerzésére. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását és a pályázatban elfogadott önerőt 
200.000,-Ft-ban határozza meg. 

Dr.  Szabó  Barna,  a  Társadalmi  Ügyek  Bizottságának  elnöke  a  Bizottság  véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását és a pályázatban elfogadott önerőt 
200.000,-Ft-ban határozza meg. 
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További kérdés, vélemény nem hangzik el.

Bebes István polgármester kéri 200.000,-Ft önrésszel a határozati javaslat elfogadását.

36/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy 
- pályázatot nyújt be közművelődési támogatásra a Körmendi Kulturális Központ 

és  Faludi  Ferenc  Könyvtár  közművelődési  szakterületére  fénymásoló 
beszerzése céljából.

- A  pályázatban  meghatározott  önerőt  -  200  eFt  összeget  -  a  2011.  évi 
költségvetés céltartaléka - intézményi keret - terhére biztosítja. 

Határidő: 2011. március 25. a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester

16./Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2011. évi támogatására .
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester felkéri Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának 
elnökét,  hogy  a  bizottság  döntésének  megfelelően  ismertesse  a  civil  szervezeteknek 
megítélt támogatási összegeket. 

Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke elmondja, hogy mindhárom 
szakterületen az igényelt támogatási összeg 2-3-szorosa volt annak az összegnek, amit az 
Önkormányzat  támogatásokra  fordítani  tud.  A  Bizottság  véleményét  tolmácsolva 
támogatja  a  bizottság  által  meghatározott  támogatási  összegeket,  melyet  a  képviselő-
testületi ülés elején kiosztott táblázatok tartalmaznak. 

Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  a  sportpályázatok  2.  pontjánál  az 
igényelt 80 eFt-os támogatási összeg miként lett 1.000 eFt nagyságú. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a sporttámogatások ¾-ed része versenysportra 
és  utánpótlás  nevelésre  fordítódik  és  ezt  a  Bizottság  is  szem  előtt  tartotta  a  döntés 
meghozatalakor. 

Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke elmondja, hogy az elmúlt 
időszakban  a  Körmendi  FC  utánpótláscsapataiban  játszó  gyermekek  szülei  –  az 
Önkormányzattal  párhuzamosan –  megkeresték  és  egyeztettek  a  pályával  és  öltözővel 
kapcsolatban.  A Bizottság  véleménye  az,  hogy  az  utánpótlás  nevelés  akkor  segíthető 
maximálisan,  ha  meg  lesz  határozva  egy  minimális  összeg,  amely  kizárólag  csak  az 
utánpótláscsapatokra költhető. 

Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag  kérdezi,  hogy  nem  lenne-e  praktikusabb  a  város 
utánpótláscsapatait egységes szerkezetben kezelni és működtetni.

Bebes  István  polgármester  véleménye  szerint  a  kezdeményezés  jó,  de  a  jelenlegi 
működtetési keretek között és a sportrendelet alapján megoldhatónak látszik a körmendi 
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utánpótláscsapatokban játszó gyermekek felfelé történő áramoltatása, melyről egyébként 
nyilatkozniuk is kell az egyesületeknek. Ezzel megpróbálja az Önkormányzat biztosítani 
azt,  hogy  a  körmendi  utánpótlás  a  helyi  utánpótlás  nevelésből  kikerülő  játékosoknak 
biztosítson  játéklehetőséget.  Az egyesületek  működését  ezzel  a  döntéssel  nem kívánta 
befolyásolni az Önkormányzat, viszont az elvégzett előkészítő munka alapján szükséges a 
körmendi utánpótlás nevelés megerősítéséhez. 

Auer Miklós képviselő-testületi felhívja a figyelmet, hogy sokkal több az igény a civil 
szervezetek részéről  az adható támogatási  összegnél.  Kérdezi,  hogy lesz-e  lehetőség a 
következő években az elbírálható összeg növelésére.

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  minden  évben  próbálná 
emelni  a  támogatásra  szánt  összeget,  de  a  pénzügyi  lehetőségek  folyamatosan 
csökkennek.  Javasolja  az  egyesületeknek,  hogy  folyamatosan  keressék  és  jobban 
használják  ki  a  pályázati  lehetőségeket,  amik  segítséget  jelenthetnek  a  működésben. 
Jelenleg azonban nem látja,  hogy ezt az összeget a jövő évi pályázatoknál meg tudná 
emelni az Önkormányzat. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslatot  9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 

37/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  évre  beérkezett 
kulturális,  sport  és  szociális  pályázatokat,  valamint  a  kiemelt  közösségeket  a 
Társadalmi Ügyek Bizottsága elnöke által javasolt módon és összegben támogatja.

Határidő: 2011.április 15. – támogatási szerződések megkötése
Felelős: polgármester

17./Fedezet biztosítás a Polgármesteri Hivatal gyengeáramú hálózat kiépítésére.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 Bebes István polgármester ismerteti a napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztést.

Auer Miklós képviselő-testületi tag kérdezi, hogy ezt tervezéskor lehetett-e látni?

Forró  Szilvia  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  irodavezető  elmondja,  hogy  már  a 
tervezés  során  ismert  volt,  több  megoldás  is  mutatkozott,  de  a  pályázatban  ez  nem 
elszámolható  költség.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  gyengeáramú  rendszer 
kiépítésében az  Internet  mellett  beletartozik  még a  telefon  és  egy  belső  rendszer  egy 
csatornába  történő  helyezése,  mellyel  egy  jobb  és  gyorsabb  rendszer  áll  majd 
rendelkezésre. 

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását. Emlékeztetőül elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen felmerült, hogy nem tartozik-e az összeghatár közbeszerzés hatálya alá. 
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Dr. Fábián Ágnes elmondja, hogy ezek a munkák egyenként, de összevonva sem érik el a 
nettó 15 millió Ft-os közbeszerzési értékhatárt. 

Czafit Csaba képviselő-testületi tag  ezzel megkapta a választ arra a kérdésére, hogy az 
összeszámítási szabály alkalmazása esetén mi a teendő. Véleménye szerint a kivitelezési 
költségen  van  annyi  tartalék,  hogy  ezt  a  munkát  a  kivitelező  el  tudja  végezni 
többletmunka nélkül. 

Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  a  pályázat  kötöttsége,  szakmai  elbírálása 
indokolja a plusz költség biztosítását. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslatot  10 igen és 2 nem szavazattal elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 

38/2011.(III.24.) számú határozat 
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete

•  a  Polgármesteri  Hivatal  épületének  festési,  parkettázási  munkáira  biztosított 
előirányzatát az árajánlatok alapján 5.541,-eFt-ra módosítja,

• egyúttal a 2.259,-eFt különbözet összegével a Polgármesteri Hivatal informatikai 
fejlesztés  előirányzatát  megnöveli,  amely  fedezetet  biztosít  összességében  a 
Polgármesteri  Hivatal  gyengeáramú  hálózat  bontása  és  kiépítése  munkáinak 
elvégzésére.

• Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges szerződéseket aláírja.

Határidő: 2011. 04. 30. a szerződések megkötésére.
Felelős: polgármester, városfejlesztési irodavezető

18./Fedezet biztosítása a Szabadság téren utcabútorok elhelyezéséhez .
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes  István  polgármester  a  felmerült  igényeknek  megfelelően  hulladékgyűjtők  és 
kerékpártárolók kihelyezését tervezi az Önkormányzat. 

Auer Miklós képviselő-testületi tag túlzottnak tartja az 1,8 millió Ft-os beszerzési árat. 
Kérdezi, hogy olcsóbb, magyar terméket beszerzése nem lenne-e megoldható.

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Szabó Ferenc alpolgármester elmondja,  hogy mivel a tervezésben ez szerepel,  csak ez 
helyezhető el a téren, mert fontos a Fő tér egységének megőrzése. 

Forró  Szilvia  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  irodavezető  a  Pénzügyi  és 
Városüzemeltetési  Bizottság  ülésén  Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag   elhangzott 
kérésének megfelelően elmondja, hogy az utcabútorokat a magyarországi forgalmazó cég 
az  MN SYITÉ leányvállalata,  a  szeméttárolók  kódszáma KR 120,  a  kerékpártárolóké 
pedig VL 145.
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Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslatot  10 igen és 2 nem szavazattal elfogadja és a következő 
határozatot hozza:

39/2011.(III.24.) számú határozat 
• Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend Szabadság téren 

elhelyezendő  utcabútorokhoz  szükséges  bruttó  1.800.-eFt keretösszeget 
fedezetként  biztosítja a  2011.  évi  költségvetés  céltartalékában  a  városi 
feladatokra biztosított előirányzat terhére.

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

Határidő: 2011. 06.30. az utcabútorok elhelyezésére
Felelős: városfejlesztési irodavezető

19./Ingatlanvásárlási kérelem.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy a kérelemben Baloghné Czimber Teréz jelezte, 
hogy  szeretné  megvásárolni  a  1920/19.  hrsz-ú  ingatlan  egy  részét  a  kialakítással 
kapcsolatos költségek vállalásával.

Faragó Gábor, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke a Bizottság véleményét 
tolmácsolva  támogatja  a  905.200,-Ft-os  vételi  árat  tartalmazó  határozati  javaslat 
elfogadását.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

40/2011.(III.24.) számú határozat
Körmend  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Baloghné  Czimber  Teréz 
Körmend,  Szent  Imre herceg u.   1.  szám alatti  lakos  ingatlan vásárlási  kérelmét 
támogatja és  az önkormányzat tulajdonában lévő  Körmend 1920/19 hrsz.-ú ingatlan 
egy  részét  (változási  vázrajz  szerinti)  eladja  az  értékbecslést  figyelembe  véve 
905.200 Ft-os vételáron. 
Felhatalmazza polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: azonnal

20./Csónakkikötővel kapcsolatos kérelem.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Bebes  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  egyesület  mérőszekrény  áthelyezésre, 
festésre, valamint földfeltöltésre kér plusz fedezetet az Önkormányzattól. 

Czafit Csaba képviselő-testületi tag  kiegészítésül elmondja, hogy a pályázatban benne 
szerepel   a  meglévő  elektromos  hálózat  áthelyezése,  illetve  annak  a  meglévő 
villanyóraszekrénnyel történő összekötése, mely belefér a meghatározott költségkeretbe. 
Ezekkel  a  munkákkal  párhuzamosan  célszerű  lenne  a  villanyóraszekrény  áthelyezése 
magasabbra,  illetve  a  telekhatár  közelébe.  Ez  alapján  a  pályázati  tartalom  és  a 
megvalósítás közötti értékkülönbözet megtérítését kérik, melynek összege 131.030,-Ft. A 
kérelmet – a bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően – úgy módosítaná, hogy nem 
kérik a pénzügyi fedezetet, az egyesület elfogadja azt is, ha az Önkormányzat elvégezteti a 
feladatokat. 

Czvitkovics Gyula alpolgármester kérdezi, hogy a 3,5 millió Ft-os önkormányzati önrész, 
illetve a 17 millió Ft-os pályázati bekerülési összeg nem tartalmaz-e annyi tartalékot, hogy 
ezek a feladatok elvégezhetőek legyenek. 

Czafit Csaba képviselő-testületi tag  elmondja, hogy már korábban indult a pályázat és a 
betervezett költségek is a két évvel ezelőtti szintre voltak tervezve. Ráadásul az 5 %-os 
ÁFA változás is negatív irányúan érintette a pályázatot, ezért nem lát módot arra, hogy a 
pályázati összegbe ezek a költségek beleférjenek. 
Faragó Gábor,  a  Pénzügyi  és  Városüzemeltetési  Bizottság elnöke a  bizottság a  három 
kérelemről külön-külön szavazott és azokat nem támogatta, tehát a határozati javaslat b./ 
pontját  fogadta  el.  Mivel  azonban  a  csónakkikötő  önkormányzati  tulajdonban  van  és 
tényleg aktuális a festés elfogadta a következő módosított határozati javaslatot: 
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rába-parti Fórum Egyesület – a 
körmendi 4672. hrsz-ú ingatlan (Csónakkikötő) vonatkozásában  
- elektromos mérőszekrény áthelyezési feladatok elvégzéséhez
- épület akadálymentes megközelítését biztosító út és parkoló melletti földfeltöltéshez 
támogatást nem biztosít.
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi 4672. hrsz-ú ingatlanon – 
a Kalandos Rába-part élő folyó - projekt által nem finanszírozható épületrészek festéséhez 
bruttó 200.000,-Ft keretösszeget állapít meg a gazdálkodási tartalék terhére.
 
Czvitkovics  Gyula  alpolgármester  elmondja,  hogy  mivel  a  terület  önkormányzati 
tulajdonban  van  és  a  beruházás  mértéke  is  indokolja,  célszerűnek  tartaná,  hogy 
időszakosan egyeztessen az egyesület a Városfejlesztési és Építéshatósági Irodával. 

Bebes István polgármester kéri a módosított határozati javaslat elfogadását.

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

41/2011.(III.24.) számú határozat
a.) Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rába-parti Fórum 

Egyesület – a körmendi 4672. hrsz-ú ingatlan (Csónakkikötő) vonatkozásában  
- elektromos mérőszekrény áthelyezési feladatok elvégzéséhez
- épület akadálymentes megközelítését biztosító út és parkoló melletti 
földfeltöltéshez támogatást nem biztosít.
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b.) Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi 4672. hrsz-ú 
ingatlanon – a Kalandos Rába-part élő folyó - projekt által nem finanszírozható 
épületrészek  festéséhez  bruttó  200.000,-Ft  keretösszeget  állapít  meg  a 
gazdálkodási tartalék terhére és megbízza a Városfejlesztési és Építéshatósági 
Irodát, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Bebes István polgármester
Határidő: 2011. április 10.

21./Tájékoztató a Boldog Batthyány-Strattman László ösztöndíj-pályázatról.
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke elmondja, hogy a 2011-évben 
is  szociális  és  tanulmányi  alapon  lehetett  beadni  pályázatokat.  Egy  pályázót  kizárt  a 
Bizottság,  mivel  tanulmányi  eredménye  nem érte  el  a  4,5  átlagot.  Elmondja,  hogy  a 
rendelet  alapján  1  tanuló  kaphat  tanulmányi,  3  pedig  szociális  alapon  ösztöndíjat. 
Ismerteti, hogy tanulmányi alapon Hajba Zsófia, szociális alapon pedig Dimov Krisztina, 
Baksa Péter és Bazsó Anna részesült ösztöndíjban. 

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.

22./Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervéről.
Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság elfogadta a 
2011. évi költségvetés alapján összeállított közbeszerzési tervet, amely természetesen 
bővülhet az év folyamán. 

A Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatót.

23./Tájékoztató a helyi védett természetvédelmi területek kezelési terv felülvizsgálatáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester ismerteti a napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztést.

Kérdés, vélemény nem hangzik el.

A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadja.

- 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.)
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Auer Miklós és Ferencz Gyula képviselő-testületi tagok az interpellációra kapott választ 
elfogadják. 

Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag  továbbra  is  kéri  a  Mátyás  király  utcában  a 
szennyvízösszekötés aszfaltozását.

Forró Szilvia Városfejlesztési és Építéshatósági irodavezető elmondja, hogy az aszfaltozás 
elvégzése a SADE Kft. által áprilisban fog megtörténni.

Geosics  László  az első  kérdésre  adott  választ  elfogadja,  de  a  második  kérés  esetében 
véleménye szerint a figyelmeztetés ideje már lejárt, ezért nem fogadja el a választ. 

Tóth Gábor képviselő-testületi tag elmondja, hogy nem a Rábán aluli résznek, hanem a 
Rábán aluli utcának a kátyúzását kellene elvégezni, illetve a Molnár utcának a tisztítása a 
mai napig nem történt meg. 

- Interpellációk

Czvitkovics Gyula kéri, hogy az Alkotmány utcában egy utcanév tábla kihelyezése történjen 
meg.

Csák Tamás kéri a Kodály és Malom utcák, valamint Felsőberkiben a Pipacs utca 
helyreállítását. 

Ferencz Gyula:
-kéri a Káposztás területen haladó út kátyúzását
- figyelmeztet,  hogy a  IV.  Béla  utcai  kerékpárúttól  a  Piac felé  nem lehet  balesetmentesen 
kerékpározni, mivel a járda nem folytatódik tovább. 

Geosics László:
-kéri a közterület felügyelők fokozott ellenőrzését a Bartók lakótelepen, mivel sok gondot 
okoz a kutyaürülék visszatérő problémája.
-Bartók ltp. 5. sz. háznál kéri a fokozott rendőrségi ellenőrzését, mivel zajos az ott végzett 
tevékenység, ami főleg éjszaka és hétvégén zavarja az ott lakókat. 
-Tájékoztatást  kér,  hogy Horvátnádalján a  vasúton  túli  részt  miképp érinti  az  elkerülő út 
megvalósítása, mivel aggódnak a lakók, hogy el kell adniuk ingatlanaikat.

Bebes István polgármester elmondja, hogy az elkerülő út nyomvonaláról nincs még végleges 
döntés, ellenben három település nem támogatja az építést. Nem tartja helyesnek, hogy a saját 
érdek minden esetben megelőzi a közös érdekeket. Már a tervezés során is jelezte az 
Önkormányzat, hogy csak olyan megoldásokat fogad el, amely a felmerülő környezeti 
ártalmakat maximálisan kezeli és megoldja azokat. Mérlegelni kell, hogy ha a beruházás egy 
településrész fejlődését szolgálná, akkor mit érdemes ezzel szemben kockáztatni. A 
nyomvonalba esőket kártalanítani kell, a nyomvonalon kívül esők esetében azonban a 
környezetvédelmi problémákat maximálisan kezelni kell. Elmondja, hogy információi szerint 
2013-14 évi megvalósítással lehet tervezni. 

Czafit Csaba:
- ismét jelzi, hogy a Korán Autószerviz előtti burkolat megsüllyedt és kéri a helyreállítást.

27



-kéri, hogy a játszóterekre a hinták kihelyezése történjen meg,
-kérdezi, hogy az Önkormányzat milyen formában kívánja ellátni Baranyai Sándor nyugdíjba 
vonulása után a sportreferensi – és védelmi feladatokat,
- a  lezajlott  kosárlabda  döntővel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  információi  szerint  az 
Önkormányzat a 93/2007. határozat ellenére – mely tartalmazza, hogy nincs mentesség - 
ingyen bocsátotta a termet a rendező cég rendelkezésére. 

Bebes István polgármester elmondja, hogy nem történt ingyenes teremhasználat a 
kosárdöntővel kapcsolatban. A játszóterekre a hinták kihelyezése meg fog történni, de 
fokozott rendőrségi felügyeletet tart szükségesnek, mivel a rombolások egy meghatározott 
körhöz köthetők. 

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző elmondja, hogy az 
Önkormányzat nem tervez új felvételt a nyugdíjba vonuló tisztviselő helyére, a védelmi 
feladatokat pedig megbízási szerződés alapján egy külső személy fogja ellátni. A 
sportfeladatokat részben belső átszervezéssel és feladatmegosztással látja el az Önkormányzat 
és természetesen feladatot vállal ebben a Képviselő-testület sporttanácsnoka is. 

Auer Miklós:
-kérdezi,  hogy  a  későn  megérkezett  súlyadós  csekkek  esetén  hogyan  lesz  számolva  a 
késedelmi pótlék,
-kéri, hogy a Rákóczi út déli részén elhelyezkedő ferde parkolók felfestése valósuljon meg,
-ugyanennek az útszakasznak a végén – vendéglátó egységnél -  található lépcső és lejáró 
állapotát kéri megvizsgálni.

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző elmondja, hogy az 
adófizetési értesítő és határozat késedelmes postázása miatt a szükséges munkáltatói lépéseket 
megtette és felhívja a figyelmet, hogy március 31-ig nem számít fel az Önkormányzat 
késedelmi pótlékot. 

Bán Miklós:
-kéri, hogy a Bartók ltp-nél egy kutyasétáltatást tiltó tábláz helyezzen ki az Önkormányzat,
- a Bartók ltp. 12. számú társasháznál – ha az Önkormányzat biztosítaná az anyagot – a lakók 
társadalmi  munkában  egy  labdafogó  hálót  feszítenének  ki  a  játszótér  szélén,  mivel  a 
társasház felújítása és nyílászáró cseréje most van folyamatban. 
- figyelmeztet, hogy a Bartók ltp. 12-14. sz. házaknál megszaporodtak a közterületnek számító 
csatornák környékén a patkányok,
-kéri, hogy a Rákóczi úton található Eybl Gyárat jelző tábla bevétele történjen meg.

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző elmondja, hogy a 
rágcsálóirtás a közterületeken ütemezetten halad, de a magánterületeken és magántulajdonban 
levő épületekben és pincékben a tulajdonosoknak kell ezt az irtást elvégezni. 

Szabó Ferenc kéri, hogy a Rózsa utca kátyúzása és az útpadka javítása történjen meg.

Horváth Sándor a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője érdeklődik, hogy mi lesz a 
megszűnt alsóberki focicsapat sorsa, illetve ki fogja rendben tartani a pályát és környékét.
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Bebes István polgármester elmondja, hogy csak annak engedélyezi a 100 eFt-os támogatás 
kifizetését, aki rendben tartja az a területet, de ezzel kapcsolatban folynak a megbeszélések. 
Ez nem kizárólagos önkormányzati feladat, de sajnos a jelenlegi vezetés sem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket. Meg kell vizsgálni a további működtetésnek a lehetőségét, mivel a 
kötelezettségek  elmulasztása  miatt  a  bajnokságban  tud  elindulni  a  csapat.  Mindenképpen 
március-áprilisban  olyan  megoldást  kell  keresni,  amely  biztosítja  a  terület  folyamatos 
karbantartását. 

További hozzászólás nem hangzik el.

Bebes István polgármester a Képviselő-testület ülését 17 óra 15 perckor bezárja.

K. m. f.

Bebes István Gombásné Nardai Ibolya
polgármester jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
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