
KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2006. II. félévi

MUNKATERVE

I.
A testületi ülések és azok napirendje

 2006. augusztus 24.  

1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2.) A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása   
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3.) A 2006. évi költségvetés első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló   
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4.) Az önkormányzat feladatai a tanév kezdetén   
Előterjesztő:  Egyed  Gyula,  az  Oktatási,  Ifjúsági  és  Ifjúságvédelmi  Bizottság 
elnöke

5.) Folyó ügyek:   
a.) Helyi  Választási Bizottság, továbbá a körmendi 12. számú Szavazatszámláló 
Bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző  

2006. szeptember 14. 

KÖZ ME GHA L L GA T Á S   
- Városfejlesztési koncepció

Előterjesztő: Bebes István polgármester

2006. szeptember 21. 

1.) Rendelet-tervezet benyújtása mérlegek, kimutatások meghatározásáról  
Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző 

2.) Tűzoltóság tevékenységéről szóló beszámoló  
Előadó: Király Lajos tűzoltóparancsnok 

             
3.) Polgármester beszámolója a területfejlesztési tanácsban végzett munkájáról   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

4.) Fásítási terv, közhasználati zöldterületek felújítási programja   
Előterjesztő:  Czvitkovics  Gyula,  a  Városfejlesztési,  Környezetvédelmi  és  EU 
Integrációs Bizottság elnöke



5.) Folyó ügyek:   
a.) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíj rendszerhez

Előterjesztő:  Egyed  Gyula,  az  Oktatási,  Ifjúsági  és  Ifjúságvédelmi  Bizottság 
elnöke  

b.) Az októberi városi ünnepek előkészítése 
Előterjesztő:  Dr.  Nagy  Zoltán,  a  Kulturális,  Turisztikai  és  Sport  Bizottság 
elnöke  

c.) Javaslatok városi kitüntetésekre 
Előterjesztők: bizottságok elnökei  

d.) Közétkeztetés ellátására vonatkozó pályázat 
Előterjesztő: Bebes István polgármester  

2006. október 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 

2006. október 26.  

1.) Intézményvezetői  beszámoló  a  Dr.  Batthyányné  Coreth  Mária  Óvoda 
tevékenységéről   
Előadó: Rózsás Ágota óvodavezető  

2.) Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása   
Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző   

3.) Körmend város Önkormányzata ifjúsági koncepciójának jóváhagyása   
Előterjesztő: bizottság elnöke 

4.) Javaslattétel a kulturális és sport támogatás új koncepciójára   
Előterjesztő: bizottság elnöke  

5.) Folyó ügyek:
a.) Tájékoztató  „A  körmendi  Dr.  Batthyány-Strattmann  László  Múzeum  és  a 

Batthyányak” tudományos középtávú programról   
Előterjesztő: bizottság elnöke 

2006. november 30.   

1.) A 2006. évi költségvetés háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 
2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester

2.) A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása     
Előterjesztő: polgármester  
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3.) Intézményvezetői beszámoló az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola oktató-nevelő 
munkájáról, működéséről     
Előadó: Pődör Andrea igazgató   

4.) A Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi  Kft. szakmai mutatók 
szerinti vizsgálatáról beszámoló        
Előterjesztő: Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke  

5.) Az  önkormányzat,  valamint  a  kisebbségi  önkormányzat(ok)  közötti 
együttműködési megállapodás jóváhagyása   
Előterjesztő: polgármester 

2005. december 21. (vagy 28.) 

1.) A 2007. évi költségvetés bevételét megalapozó rendeletek módosítása  
Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző 

2.) A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása   
Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző    

3.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző 

4.) A Képviselő-testület 2007. I. félévi munkatervének jóváhagyása  
Előterjesztő: polgármester 

5.) Intézményvezetői  beszámoló  a  Körmendi  Kulturális  Központ  és  Faludi  Ferenc 
Könyvtár éves működéséről   
Előadó: Korbacsics Tibor igazgató

6.) Intézményvezetői beszámoló a Bölcsőde munkájáról    
Előadó: Csernyik Istvánné bölcsődevezető 

7.) Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2006. évi tevékenységéről    
Előterjesztő: Közbeszerzési Bizottság elnöke 

II.
A képviselő-testület munkatervéhez kapcsolódóan a bizottságok az alábbi témákat tűzik 

napirendjükre

Egészségügyi és Népjóléti Bizottság
- Ágazatához  tartozó  kérdésekben  javaslatot  terjeszt  az  önkormányzat  2007.  évi  költségvetési 

koncepciójához; 
- Részt vesz a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásában; 
- Ágazatát érintően javaslatot tesz az önkormányzati kitüntetésekre;
- Véleményezi  a  Dr.  Batthyány  Strattmann  László  Kórház  Egészségügyi  Kft.  szakmai  mutatók 

szerinti vizsgálatáról szóló beszámolót;
- Véleményezi a Bölcsőde munkájáról szóló beszámolót;
- Javaslatot tesz a képviselő-testület 2007. I. félévi munkatervére. 
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Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság
- Ágazatához  tartozó  kérdésekben  javaslatot  terjeszt  az  önkormányzat  2007.  évi  költségvetési 

koncepciójához;
- Előterjesztést készít az októberi városi ünnepek előkészítésére, a szónokok személyére;
- Ágazatát érintően javaslatot tesz az önkormányzati kitüntetésekre;
- Tájékoztató előterjesztést  készít  „A körmendi  Dr.  Batthyány-Strattmann  László  Múzeum és  a 

Batthyányak” tudományos középtávú programjáról;
- A képviselő-testületnek javaslatot tesz a kulturális és sport támogatás új koncepciójára;
- Véleményezi a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár éves működéséről szóló 

intézményvezetői beszámolót;
- Javaslatot tesz a képviselő-testület 2007. I. félévi munkatervére. 

Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság 
- Ágazatához  tartozó  kérdésekben  javaslatot  terjeszt  az  önkormányzat  2007.  évi  költségvetési 

koncepciójához;
- A képviselő-testület elé előterjesztést készít a tanév kezdeti önkormányzati feladatokról;
- Jóváhagyásra  a  képviselő-testület  elé  terjeszti  Körmend  város  Önkormányzata  ifjúsági 

koncepcióját;
- Részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatok elbírálásában;
- Ágazatát érintően javaslatot tesz az önkormányzati kitüntetésekre;
- Véleményezi az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról, működéséről szóló 

intézményvezetői beszámolót;
- Javaslatot tesz a képviselő-testület 2007. I. félévi munkatervére.  

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Véleményezi a 2006. évi költségvetés első féléves-, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásáról 

szóló beszámolót;
- Javaslatot tesz az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójára;
- Ágazatát érintően javaslatot tesz az önkormányzati kitüntetésekre;
- Véleményezi  a  „Vállalkozások  foglalkoztatás  növelő  támogatásáról”  szóló  önkormányzati 

rendelet-tervezetet;
- Véleményezi  a  „Vagyongazdálkodásról”  szóló  önkormányzati  rendelet  módosítására  irányuló 

javaslatot; 
- Javaslatot tesz a képviselő-testület 2007. I. félévi munkatervére. 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság
- Javaslatot terjeszt a képviselő-testületnek a közhasználati zöldterületek felújítási programjára;
- Ágazatát érintően javaslatot tesz az önkormányzati kitüntetésekre;
- Véleményezi a „Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról” szóló rendelet-tervezetet; 
- Ágazatát  érintő  kérdésekben  javaslatot  terjeszt  az  önkormányzat  2007.  évi  költségvetési 

koncepciójához;
- Javaslatot tesz a képviselő-testület 2007. I. félévi munkatervére.  

III.
A testületi ülések rendje, az előterjesztések elkészítése

A képviselő-testület üléseit a jelen munkatervben megjelölt napokon délután 14.00 órai kezdettel tartja 
a Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytermében.

Minden  ülés  első  pontjaként  a  polgármester  beszámol  az  előző  ülés  óta  történt  fontosabb 
eseményekről, az általa tett intézkedésekről. 
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A zárt  ülés  előtt  kerül  sor  a  képviselők  interpellációjára,  bejelentésére,  valamint  az  előző  ülésen 
elhangzott interpellációkra történt intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására.

A testületi előterjesztések elkészítéséért a napirend előadója a felelős.

Ennek keretében:

- A témában érintett bizottságokkal fel kell venni a kapcsolatot. Szükség esetén ellenőrzéseket kell 
folytatni a bizottságok bevonásával.

- A bizottságok testületi előterjesztéseinek összeállításában, elkészítésében a téma szerint illetékes 
iroda köteles közreműködni.

- Az előterjesztendő anyagot  úgy kell  elkészíteni,  hogy az  az  ülés  előtt  két  héttel  a  jegyzőnek 
leadható legyen, aki gondoskodik a bizottsági tárgyalások anyagának összegyűjtéséről, valamint 
az  így  elkészült  anyag  sokszorosításáról,  a  testületi  tagokhoz  és  a  tanácskozási  joggal 
meghívottakhoz való eljuttatásáról.

- Az előterjesztések mellé csatolni kell az előterjesztő személy által javasolt  meghívandók nevét 
(neveit). 

Körmend, 2006. június 30. 

                                                                                                Bebes István 
                                                                                                polgármester
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