
KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2007. I. félévi
MUNKATERVE

 2007. január 25. 

1.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének jóváhagyása  
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2.) A belváros szabályozási tervének jóváhagyása   
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3.) A társadalmi gazdasági program jóváhagyása   
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4.) A közoktatási  intézkedési terv felülvizsgálata,  javaslat  az önként vállalt  feladat- 
ellátásra   
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

5.) A 2007. évi pénzügyi ellenőrzési terv jóváhagyása   
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző

2007. február 22.  

1.) A lakások bérbeadásáról, valamint a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
helyi rendeletek módosítása 
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző 

2.) Beszámoló  a  Körmenden  Foglalkoztatottakért  Közalapítvány  2006.  évi 
tevékenységéről   
Előadó: Dr. Déri Miklós, a Kuratórium elnöke  

3.) Beszámoló a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2006. évi 
tevékenységéről   
Előadó: Scheiber Mihály, a Kuratórium elnöke  

4.) Beszámoló a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről 
Előadó: Horváth Tibor, a Kuratórium elnöke

5.) Beszámoló  a  Körmend  Múltja,  Jelene,  Jövője  Közalapítvány  2006.  évi 
tevékenységéről   
Előadó: Dr. Unger Károly, a Kuratórium elnöke

6.) A beérkezett  kulturális  és  sport  pályázatok  elbírálása,  a  támogatás  mértékének 
meghatározása, jóváhagyása 
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

7.) Beszámoló a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. tevékenységéről 
Előadó: Kovács Miklós ügyvezető 



2007. március 29.   

1.) Az  Önkormányzat  2006.  évi  költségvetési  zárszámadásának  jóváhagyása,  a 
pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2.) A parkolásról szóló rendelet megalkotása     
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző 

2007. április 26.

1.) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Szendrődi Barnabás r. alezredes, rendőrkapitány 

2.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti munkáról  
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző

3.) A  Dr.  Batthyány-Strattmann  László  Kórház  Kft.  minőségi  mutatók  szerinti 
értékelése  
Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke    

4.) Tájékoztató az intézmények minőségirányítási programjának jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

2007. május 31.

1.) Beszámoló a GAMESZ által a költségvetési szervek gazdálkodásának ellenőrzése 
terén kifejtett tevékenységéről  
Előterjesztő: Intézményvezető 

2.) Az Önkormányzat ifjúsági koncepciójának jóváhagyása   
Előterjesztő: Bebes István polgármester 

2007. június 21.

1.) Átfogó beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző 

2.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ munkájáról   
Előadó: Viserálek Sándorné intézményvezető 

3.) A képviselő-testület 2007. II. félévi munkatervének jóváhagyása    
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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II.
A képviselő-testület munkatervéhez kapcsolódóan a bizottságok

az alábbi témákat tűzik napirendjükre

Egészségügyi és Népjóléti Bizottság
- Ágazatához  tartozó  kérdésekben  véleményezi  az  önkormányzat  2006.  évi  költségvetésének 

tervezetét, továbbá a 2005. évi költségvetési zárszámadást; 
- Véleményezi a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló beszámolót; 
- Előterjeszti az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolót;
- Részt vesz a Batthyány ösztöndíj pályázat elbírálásában.  

Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság
- Ágazatához  tartozó  kérdésekben  véleményezi  az  önkormányzat  2006.  évi  költségvetésének 

tervezetét, továbbá a 2005. évi költségvetési zárszámadást; 
- A képviselő-testület elé terjeszti a március 15-i városi ünnep előkészítéséről-, a májusi ünnepek 

előkészítéséről-, a Körmendi Napok előkészítéséről szóló javaslatot; 
- Saját  hatáskörön  túl  javaslatot  teszi  a  beérkezett  kulturális,  tudományos,  turisztikai  és  sport 

támogatások mértékére;
- A képviselő-testület elé terjeszti a Rábához köthető kulturális és sport rendezvények előkészítése, 

a résztvevők meghallgatása, kijelölése című előterjesztést. 
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Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság 
- Ágazatához  tartozó  kérdésekben  véleményezi  az  önkormányzat  2006.  évi  költségvetésének 

tervezetét, továbbá a 2005. évi költségvetési zárszámadást; 
- Javaslatot tesz az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározására;
- Véleményezi a Mátyás Király Utcai Óvoda működéséről szóló intézményvezetői beszámolót;
- Részt vesz a Batthyány ösztöndíj elbírálásában;
- Előterjesztést készít az önkormányzat ifjúsági koncepciójának felülvizsgálatához;
- Pályázat-elbíráló  Bizottság  minőségében  véleményezi  a  Kölcsey  Utcai  Általános  Iskola  és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói munkakörére beérkezett pályázatokat;
- Javaslatot tesz a kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanárok elismerésére.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Ágazatához  tartozó  kérdésekben  véleményezi  az  önkormányzat  2006.  évi  költségvetésének 

tervezetét, továbbá a 2005. évi költségvetési zárszámadást; 
- Véleményezi az intézmények 2005. évi pénzügyi ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság
- Ágazatához  tartozó  kérdésekben  véleményezi  az  önkormányzat  2006.  évi  költségvetésének 

tervezetét, továbbá a 2005. évi költségvetési zárszámadást; 
- Előkészíti  és  képviselő-testület  elé  terjeszti  az  intézmények  hőellátó  rendszereinek 

felülvizsgálatára vonatkozó intézkedési tervet;  
- Előkészíti és képviselő-testület elé terjeszti a belváros szabályozási tervét. 
- Előkészíti  és  képviselő-testület  elé  terjeszti  a  műemléki  és  helyi  védelem alatt  álló  épületek 

felújításának programtervét. 

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 tanácstermében.

Minden  ülés  első  pontjaként  a  polgármester  beszámol  az  előző  ülés  óta  történt  fontosabb 
eseményekről, az általa tett intézkedésekről. 

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 fenni 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 tagok és a tanácskozási joggal meghívottakhoz 
való eljuttatásáról.

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

Körmend, 2005. december 23.
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                                                                                                Bebes István 
                                                                                                polgármester
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