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Készült: Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009. november  12.-i, 
07.30 órakor kezdődő rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Bebes István, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Faragó 
Gábor, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Kárnics Ferenc, Köbli József, Németh 
Tamás, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Gábor képviselő-
testületi tagok 

Igazoltan távol: Mecsériné Doktor Rozália, Kocsis István, Dr. Unger Károly képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Gombásné Nardai Ibolya jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző  
Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője  
Dr. Fábián Ágnes, a Hatósági Iroda vezetője 
Farkas Tiborné oktatási referens 
Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője  
Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-
testület 18 tagjából 15 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt 07.30 órakor megnyitja.
Javasolja,  a  mai  ülésen  arról  hozzanak  döntést,  hogy  Körmend  város  Önkormányzata 
visszaveszi-e a kórház üzemeltetésének jogát a Dr.  Batthyány Strattmann László Kórház 
Egészségügyi  Kft-től.  Amennyiben  a  képviselő-testület  így  dönt,  a  beruházási  és 
szolgáltatási szerződéseket, valamint az üzletrész megvásárlásáról szóló szerződést későbbi 
időpontban vitathatják meg, így a mai napon zárt ülés megtartására nem kerülne sor.   
Ezen módosítással javasolja a kiküldött napirend elfogadását.  

A  képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag,  15 igen szavazattal elfogadja, és a következő 
napirendet hagyja jóvá: 

NAPIREND:

Nyilvános ülés keretében:    
 
1. Egészségügyi közszolgáltatás biztosítása érdekében döntéshozatal        

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

NAPIREND:

1. Egészségügyi közszolgáltatás biztosítása érdekében döntéshozatal         
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester elmondja, hogy már a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén és 
az  októberi  képviselő-testületi  ülésen  is  utalást  tett  arra,  hogy  szükséges  lesz 
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tárgyalásokat folytatni a kórház ügyében. 2004-ben a képviselő-testület az egészségügyi 
közszolgáltatási feladatok ellátását befektető és szolgáltató kezébe adta. Ezzel az volt a 
céljuk, hogy a szakmai önállóság megőrzése, a munka hatékonyságának növelése mellett 
az adott költségvetési év feltételeinek megfelelően a kórház a továbbiakban is szolgálja 
Körmend és környéke betegeinek érdekeit.  
Hangsúlyozni kell, hogy az elmúlt 5 év során a képviselő-testület a város mindenkori 
költségvetésében a kórház működtetéséhez pénzeszközt nem biztosított. A kórházat 60 
millió Ft-os hiánnyal adták át a befektetőnek és a szolgáltatónak. Az öt éves időszak alatt 
közel 300 millió Ft volt az az összeg, amit az önkormányzatnak nem kellett biztosítania 
a kórház működtetéséhez.  A város részéről a cél elérését  szolgálták azok a döntések, 
amelyeket az elmúlt években meghoztak. 
Mint azt már említette az elmúlt ülésen, a 2010. évi költségvetési előírások, források, 
valamint  a  kórházak  központi  finanszírozása  bizonytalan  helyzetet  teremthetnek.  A 
Parlament  a költségvetés fő számait  elfogadta,  ezáltal  az egészségügy finanszírozását 
illetően a számok mondhatni „bebetonozódtak”. Ezért kezdeményezték a befektetőnél, 
valamint a szolgáltatónál, hogy tárgyaljanak a kórház helyzetéről. Mind a befektetőnek, 
szolgáltatónak,  mind  az  önkormányzatnak  bizonyos,  hogy  további  megszorítások 
várhatók  az  egészségügyben.  Ez  főként  a  magán  működtetők  érdekei  ellen  van  és 
ellehetetlenítené  a  kórház  működtetését.  Céljuk  továbbra  is  az,  hogy a  betegek  és  a 
körmendiek  érdekeit  figyelembe  véve  felelős  döntést  hozzanak;  a  szolgáltatást  az 
elkövetkezendő  időszakban  önkormányzati  támogatással  lássák  el.  Amennyiben  a 
szakmai feltételek kirajzolódnak, dönthetnek a nonprofit kft-vé történő átalakításról. 
Ezen  bevezető  után  megadja  a  szót  Dr.  Kern  Józsefnek,  a  befektető  MediSys  Kft. 
ügyvezetőjének. 

Dr. Kern József összefoglalva az elmúlt időszakot úgy értékeli, hogy cégük Körmenden 
a vállalt  kötelezettségeinek  maximálisan  eleget  tett,  a kórház jól  működik,  az ország 
azon  kevés  kórházai  közé  tartozik,  amely  szakmai  színvonalát  meg  tudta  őrizni, 
fejlesztéseket tudott végrehajtani. A következőkben ismerteti azon lépéseket, amelyek a 
beruházási és a szolgáltatási szerződések megszüntetéséhez vezethetnek:  
1. 2007. február 1-jén jelentősen csökkentették az aktív ágyak számát. Ez azt jelentette, 

hogy a kórház elvesztette aktív ágyainak 35 %-át, ezzel együtt a finanszírozás 35 %-
át is. 

2. A  bevezetett  vizitdíj,  napidíj  összegét  betervezték  az  intézmény  költségvetésébe, 
amit a népszavazást követően eltöröltek. Így a költségvetésből kiesett ez a tétel, de 
pótlásáról központilag nem gondoskodtak. 

3. Az étkezési normatívák emelése havonta 500-600 eFt-tal növelte a kiadásokat, erre 
szintén nem kaptak fedezetet.        

4. Olyan egyedi  intézkedések születtek,  mint  pl.  a kórházi  ágyak mellett  széfet  kell 
elhelyezni, ez közel 1 millió Ft-jába került az intézménynek. 

5. A vállalkozói szféra negatív megkülönböztetése egy jogállamban megengedhetetlen, 
hiszen  ha  mindenki  ugyanazt  a  közszolgáltatást  nyújtja  ugyanabból  a 
finanszírozásból,  akkor  a  szolgáltatók  közt  nem  lehetne  különbséget  tenni 
tulajdonosi alapon. Így a magánszolgáltatók a korábbihoz képest nem kapták meg a 
13. havi bért. A kórházak költségvetésének 50-60 %-a a bérkeret, így máris kiesett 4 
%. 
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6. Ide tartozik a közalkalmazotti bértömeg növekmény, amit a vállalkozók szintén nem 
kaptak meg,  míg az állami tulajdonú kórházak igen. Ez további 4-5 %-os kiesést 
okozott. 

7. Ide tehető az iparűzési adó bevezetése, ami a magánszolgáltató részére 2 %-ot jelent, 
összegszerűen a körmendi  kórház esetében 27 millió  Ft-ot.  Az OEP által  végzett 
vizsgálat azonban megállapította, hogy ezt az összeget nem lehet kifizetni az OEP 
finanszírozásból, így ezt a pénzt oda vissza kellett fizetni. 

8. Tovább  sújtotta  a  vállalkozókat,  hogy  a  Semmelweis  napi  ünnepi  jutalmakat,  a 
jubileumi jutalmakat szintén nem kapták meg. 

9. 2008. év elején bevették a teljesítményvolumen korlátot,  ez további 4-5 % kiesést 
jelentett. 

10. Ez év április 1-től új finanszírozási struktúra, az ún. 70 %-on finanszírozott 100 % 
lépett  életbe,  vagyis  a  korábbi  teljesítmény  70  %-át  garantálták  fixen  megadott 
értéken, a 30 % lebegő módon került elszámolásra. Április 1. előtt 1 pont 1,60 Ft-ot 
ért, júliusban 1 fillért. Gyakorlatilag ettől kezdve az intézmény ingyen dolgozik. 

11. További intézkedésként ez év november 1-től bevezették a bázis finanszírozást, ami 
meghatározza, hogy mennyi  teljesítményt számolhat el az intézmény. 

Mindezek  olyan  változást  hoztak  a  magyar  egészségügyben,  amivel  sem  az 
önkormányzat, sem a befektető nem számolhatott a szerződés megkötésekor. 
Az időzítés oka az, hogy a jelenlegi kormány ígéretével ellentétben nemhogy támogatja 
a vállalkozásokat, hanem mindent megtesz annak érdekében, hogy a vállalkozói szférát 
ebből a szektorból kiszorítsa. Ez az jelenti, ha ebben a struktúrában marad a működtetés, 
akkor  a  körmendi  kórházból  közel  8  százaléknyi  pénzt  vonnak  ki.  A  jelenlegi 
finanszírozási helyzetben ez megengedhetetlen. 
Mint  köztudott,  a  jövő  évben  választások  lesznek,  így  előrevetíthető,  hogy  a 
magánműködtető szféra helyzete  tovább romlik.  A jövő iránya szerint  önkormányzati 
tulajdonú  kht-ban,  kft-ben  lehet  elképzelni  a  működtetést.  Ha  ebben  működne  a 
rendszer, a 6-8 %, ami most bevételkiesést jelent, ma is járna az intézménynek.       
A  másik  indok  az  időzítésre  az,  míg  szeptember  hónapban  egy  kisebb  összeget, 
decemberben 6,5 milliárd Ft-ot, jövő év januárjában pedig egy teljes havi finanszírozást 
kap az egészségügy. Úgy gondolja, ebben a helyzetben szerencsésebb egy ilyen döntést 
akkor  meghozni,  mielőtt  ezek  az  összegek  beérkeznének.  Ezen  összegekből 
konszolidálni lehet a kórházat és meg lehet határozni milyen irányban fejlődjön, erről a 
döntést már az önkormányzat tudná meghozni. 
Dr.  Kern  József  úgy  gondolja,  mind  az  önkormányzat,  mind  a  működtető  részéről 
korrekt  partneri  kapcsolat  alakult  ki  az  évek  folyamán.  Munkájukról  rendszeresen 
beszámoltak  a  képviselő-testület  előtt,  a  szerződésben  vállalt  kötelezettségeiket 
teljesítették. 
A  szerződések  szabályozzák  azt  is,  amennyiben  a  felek  úgy  döntenek,  hogy  a 
szerződéstől  elállnak,  miként  kell  egymással  szemben  elszámolni.  Ez  az  elszámolás 
pénzügy-technikailag teljes egészében a megadott normatívák és szabályok szerint fog 
lezajlani könyvvizsgálói ellenjegyzéssel.  
Összességében a kórház anyagilag nem került  rosszabb helyzetbe,  mint  az átadáskor, 
mindamellett,  hogy jó  pár  beruházás,  átalakítás,  átszervezés  történt,  hogy a  jelenlegi 
struktúrának megfelelően tudjon működni.     
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Köbli  József  képviselő-testületi  tag  kéri,  hogy  név  szerinti  szavazással  döntsenek  a 
kórház ügyében. 

Bebes István polgármester jelzi, hogy öt képviselő támogatása szükséges a név szerinti 
szavazás elrendeléséhez. 

Köbli  József képviselő-testületi  tag a  Szervezeti  és  Működési Szabályzat  szerint  úgy 
értelmezi,  amennyiben  az önkormányzat  szerepvállalása  100 millió  Ft feletti  értékről 
szól, kötelező a név szerinti szavazás.  Jelenleg ugyan nem tudják, hogy milyen értékről 
beszélnek, ezért tartaná jogszerűnek a név szerinti szavazást. 
Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a 2004-
től  felvezetett  gondolatmenet  reális  képet  adott  a  kórház  működtetéséről.  Az  elért 
eredmények  a  múlt  havi  beszámoló  során  is  elhangzottak.  Mindeddig  a  szakmai 
elemzések kifogástalanok voltak, ezért markánsabban meg kellene fogalmazni, hogy az 
elemzések tükrében 100 millió Ft hiányról beszélhetnek vagy pedig kisebb tételről van 
szó. A beruházótól kérdezi, hogy az általuk elvégzett elemzések mekkora összegű hiányt 
mutatnak. 

Szabó Ferenc alpolgármester utal arra, mielőtt átadták a kórházat, évente 60 millió Ft-ra 
volt  szükség  a  működtetéséhez.  Kérdése,  jelenleg  az  éves  működés  mekkora  hiányt 
eredményez, hosszú távon mivel tervezhetnek, mire számíthatnak. Kéri a képviselőktől, 
hogy a politikai csatározásoktól tekintsenek el, és arra koncentráljanak, hogy a város és 
50 ezer fős körzetének olyan helyzetet teremtsenek, hogy a betegek ellátása biztosított 
legyen, a kórház továbbra is működni tudjon. Hozzáteszi, hogy az étkeztetés révén az 
oktatási intézmények is érintettek. Lehetőleg úgy kell megőrizni ezt a feladatot, hogy a 
betegek is jól járjanak és a város is el tudja látni a működtetést.   

Dr.  Kern József elmondja,  hogy a beruházott  összeget könyv szerinti  értéken kell  az 
önkormányzatnak  megfizetnie.  A könyv  szerinti  érték  a  gyorsított  amortizáció  miatt 
alacsonyabb,  mint  a  valódi  érték.  A működtetésbe  tett  összeget  nyilván  nem tudják 
elszámolni, az nem jelenik meg. Az önkormányzat nem járhat rosszabbul, mint ahogyan 
átvették  a  kórházat.  A  működtetéshez  a  60  millió  Ft  elégséges  lehet,  ezáltal  stabil 
intézményt  tudnak  működtetni.  Átvétel  esetén  a  következő  3  havi  bevétel  már  az 
önkormányzat számlájára fog érkezni. Az alapkoncepció szerint nullszaldóról indulnak.  
Ami a jövőt illeti, értesítést kaptak az OEP főigazgatótól, hogy a november-december 
havi  finanszírozást  megkapták,  a  január  hónap egyenlőre  nem ismert.  Egy bizonyos, 
amennyiben a jelenlegi struktúrában marad a kórház, Körmend városa veszíteni fog és 
hátrányba  kerül.  Ahhoz,  hogy  esélye  legyen,  abba  a  struktúrába  kell  beágyazódnia, 
amibe  az  egészségügy  várható  jövőbeli  iránya  elmozdul.  A  jövő  jelenleg 
kiszámíthatatlan, ami egy vállalkozás számára a legrosszabb, mivel még rövid távon sem 
tud  tervezni.  A  kórháznak  önkormányzati  működtetés  szintjén  van  esélye  a 
megmaradásra.  A  legjobb  esélye  a  kórháznak  akkor  van,  ha  visszakerül  az 
önkormányzathoz.      

Bebes István polgármester  visszatérve  Köbli  József  képviselő felvetésére,  ismerteti  a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 60. § (3) bekezdését: 
„Név szerinti szavazást kell tartani 5 testületi tag indítványára. A név szerinti szavazás  
elrendeléséről a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.” 
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Köbli József képviselő-testületi tag hangsúlyozza, hogy egyforma véleményen vannak, 
valamennyien  a  probléma  megoldására  törekednek.  A  befektetőnek  köszönettel 
tartoznak az eddigiekért.  Annak, hogy eltűnt  a jövőkép nemcsak rövid távon, hanem 
hosszú  távon  is,  megvannak  a  felelősei  és  az  elszenvedői  is.  Semmiképp  sem 
szeretnének rosszat a városnak,  az ellátottaknak és nem utolsó sorban az ott  dolgozó 
mintegy 170 alkalmazottnak. Az is érthető, ha a következő időszakban ez lesz az első 
számú prioritása  a  városnak.   Nem ismert  azonban,  hogy milyen  jogkövetkezményei 
lehetnek a döntésnek, úgy érzi, az nem kellően előkészített. A Szervezeti és Működési 
Szabályzat 60. § (4) bekezdésére gondolt, amikor a 100 millió Ft feletti önkormányzati 
szerepvállalásról beszélt. 

Bebes  István  polgármester  ismerteti  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  60.  §  (4) 
bekezdését. 
„Kötelező  a  név  szerinti  szavazás  azon  önkormányzati  vagy  az  önkormányzat  
részvételével  megvalósuló  beruházásról való  döntéshozatal  esetén,  ahol  az  
önkormányzat szerepvállalása a 100 millió Ft értéket meghaladja.”
Jelen  esetben  nincs  szó  beruházásról,  ezért  nem meríti  ki  a  képviselő  által  említett 
fogalmat. A 60. § (3) bekezdése szerint rendelhető el a név szerinti szavazás. 
Véleménye  szerint   a  mai  döntéssel  azt  a  szándékukat  fejezhetik  ki,  hogy  ezt  a 
szolgáltatást a jövőben Körmend város Önkormányzata lássa el. Ennek vannak kísérő 
döntései,  mint  a  Beruházási  és  Szolgáltatási  Szerződés  közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetése, az Üzletrész vásárlásról szóló döntés, amiket a képviselő-testület soron 
következő ülésein kell hogy meghozzanak megfelelő háttéranyag birtokában. Ebben az 
esetben nem a képviselő-testület érdekei a lényegesek, hanem a városban és a térségben 
élők érdekei. Ez az érdek az, hogy biztosítsák a hátteret  a kórház működtetéséhez. A 
gazdasági  környezet,  az  országos  költségvetés  nem  segíti  jelen  pillanatban  az 
önkormányzatokat,  az  egészségügyi  intézményeket.  Mégis  ebben  a  helyzetben  egy 
önkormányzat biztosabb háttér egy közszolgáltatást nyújtó intézmény működtetéséhez, 
mint  a  magánszektor.  Jelenleg  ilyen  irányban  haladnak a  dolgok. Ugyanez  a  helyzet 
többek közt a közösségi közlekedéssel is. Az állam láthatóan szeretne részben kivonulni 
a  kötelezően  ellátandó  feladatai  alól.  Ezek  a  lépések  nehéz  helyzetbe  hozzák  az 
önkormányzatokat. 

Geosics László képviselő-testületi tag azon véleményének ad hangot, hogy Körmendnek 
mindig volt jól működő kórháza és reméli,  hogy a jövőben is lesz. Egy képviselőnek 
nemcsak a saját körzetében élőkért, hanem az egész város lakosságáért és jelen esetben 
közel  50  ezer  emberért  is  felelősséggel  kell  tartoznia.  Véleménye  szerint  az  elmúlt 
időszak  egészségügyet  érintő  kedvezőtlen  döntései  vezettek  ahhoz,  hogy  ma  erről  a 
kérdésről kell tárgyalniuk. Úgy érzi, ha az önkormányzat megteszi a szükséges lépést, 
továbbra is biztosítható lesz a körmendiek és a térségben élők zavartalan ellátása.  Bízik 
benne, hogy a kórház továbbra is működni fog. 

Bán Miklós képviselő-testületi tag az eddig elhangzottak alapján úgy értelmezi, hogy a 
befektető  Kft.  egyértelműen  kivonul  a  körmendi  kórház  működtetéséből.  Ebből  az 
adódik,  hogy  az  önkormányzatnak  vissza  kell  vennie  a  működtetést,  ami  további 
kérdéseket vet fel, mint például a hagyományos rendszerben történő működtetés, vagy az 
önkormányzat  által  működtetett  kft.,  vagy  nonprofit  szervezet  lesz  a  hatékonyabb 
működési forma.  
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Dr.  Németh  Attila  ügyvezető  igazgató  hangsúlyozza,  nem  arról  van  szó,  hogy  a 
működtető vissza akarja adni a működtetést. Amennyiben olyan döntés születik, hogy az 
önkormányzat nem veszi vissza a kórházat, azt tovább üzemeltetik. Bizonyos döntések 
meghozatala azonban jogi következményeket vonhat maga után. Lokálpatriótaként úgy 
véli, amennyiben 5 évvel ezelőtt az önkormányzat nem hozza meg döntését, a kórház 
megszűnhetett volna. Most ismét olyan pillanat van, mint 5 évvel ezelőtt. Fontos, hogy 
mindenki megtalálja a számítását és a működtetés mindenki számára kedvező legyen. 
Eddig  a  működtető  100  millió  Ft  nagyságrendben  fektetett  be  a  kórházba. 
Magyarországon Vas megye az egyetlen olyan megye,  ahol két kórház működik, míg 
más megyékben 5 vagy 6. Az is világosan látszik, hogy törekvések vannak arra, hogy 
egy kórház maradjon a megyében. 
Az önkormányzat érdeke, hogy megmaradjon a kórház. Egyrészt jobb helyzetben van, 
mint a befektető a Kern úr által felsoroltak miatt. Döntések sorozata tette lehetetlenné a 
magyar egészségügyet, ami a vállalkozási működtetést olyan állapotba hozta, hogy 8-10 
%-al kevesebb pénzhez jut a körmendi kórház kizárólag azért, mivel kft. működteti. A 
kérdés  az,  hogy  a  kórházat  sikerül-e  olyan  pályára  állítani,  hogy  jól  működő,  jól 
szervezett kórházként működjön. Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy nem 
veszi  át  a  kórházat,  a  kondíciók  folyamatosan  romlani  fognak.  Ezért  is  fontos,  hogy 
mindenki jól járjon. 
A körmendi kórház a mai napig működik, pedig meg kellett küzdeni többek közt azért is, 
hogy a sebészetet, a szülészetet ne zárják be. Ahhoz, hogy számolni lehessen vele, mint 
aktív kórház, ennek érdekében kell meghozni a visszavételről szóló döntést. 

Czvitkovics Gyula alpolgármester szerint 2004-ben olyan döntést hoztak, ami 50 ezer 
ember érdekét szolgálta, most ismét 50 ezer ember érdekét szolgáló döntést kell hozniuk. 
A befektető által felsorolt hiányosságok országos szinten is jelentkeznek, ezért nagy a 
felelőssége a politikának. 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottsággal 
közösen  tartott  együttes  ülésen  született  döntést  tolmácsolja,  miszerint  a  határozati 
javaslatban  foglaltakat  támogatják.  Véleményében  kifejti,  hogy látszólag  a  2004.  évi 
döntés és a mai döntés ellentétes irányú. A döntés lényege azonban egy: Körmendnek 
működő kórháza legyen. Az idő igazolta, hogy az 5 évvel ezelőtti döntésük helyes volt, 
hiszen az senki számára nem lehet  kétséges,   ha az önkormányzat  üzemeltette  volna 
tovább a kórházat, ma lehet, hogy nem lenne miről tárgyalni. Meggyőződése, hogy a mai 
döntés is ugyanolyan jó lesz, mint az öt évvel ezelőtti. 

Bebes István polgármester emlékezteti a képviselőket arra, volt időszak, amikor a kórház 
megyei fenntartás alá került. Későbbiekben az intézményt visszavették, hogy szolgálják 
az  itt  élők  érdekeit.  Döntésük  ma  is  ezt  a  célt  szolgálná.  Szükséges,  hogy  az 
elkövetkezendő  időszakban  a  működtetést  az  önkormányzat  lássa  el,  mivel  az 
önkormányzati  rendszer a jelen állapotában biztosabb hátteret  ad az intézményeknek, 
önkormányzati  cégeknek.  Remélhetőleg  lesz  majd  olyan  gazdasági  környezet  és  jogi 
háttér, ami a működtetést erősíteni tudja. 

Egyéb hozzászólás nem lévén, Bebes István polgármester javasolja név szerinti szavazás 
megtartását. 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadja. 
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Név szerinti szavazás: 

Bebes István Igen 
Bán Miklós Igen 
Czvitkovics Gyula Igen
Csák Tamás Igen 
Egyed Gyula Igen 
Faragó Gábor Igen 
Dr. Fehér Tamás Igen
Geosics László Igen 
Kárnics Ferenc Igen 
Köbli József Tartózkodik 
Németh Tamás Igen 
Szabadi István Tartózkodik 
Dr. Szabó Barna Igen 
Szabó Ferenc Igen
Tóth Gábor Igen 

A  fenti  szavazatok  arányában  a  képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  13  igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
     

132/2009. (XI.12.) számú határozat:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Körmend város érdekeinek  
messzemenő  figyelembevételével  a  Dr.  Batthyány  Strattmann  László  Kórház  
működtetésének jogát visszaveszi. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Beruházási  és  Szolgáltatási  
Szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos tárgyalások 
lefolytatásával  és  az  üzletrészek  megvásárlásához  szükséges  megállapodások 
előkészítésével.   

Felelős: Bebes István polgármester 
Határidő: 2009. november 26.  

További hozzászólás nem hangzik el. 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 8 óra 40 perckor bezárja.

K.m.f.

Bebes István
polgármester

Gombásné Nardai Ibolya    
jegyzői feladatokkal megbízott 

aljegyző
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