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Készült: Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-i alakuló 
üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

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

Geosics László a Képviselő-testület korelnöke köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a 12 képviselő-testületi tag közül 11 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend jóváhagyását.

A Képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadja és a következő 
napirendet hagyja jóvá:

1. A  Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  tájékoztatója  az  önkormányzati  választás 
eredményéről
Előadó: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. Képviselők eskütétele
Eskü-vevő: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

3. Polgármester eskütétele
Eskü-vevő: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

4. Megbízólevelek átadása a polgármester és a képviselők részére 
A Megbízóleveleket átadja: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

5. A polgármester illetményének megállapítása
A javaslatot előterjeszti: Geosics László korelnök

6. Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Szavazatszámláló Bizottság létrehozása a titkos szavazás lebonyolításához
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. Összeférhetetlenségről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről való tájékoztatás 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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9. A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  20/2002.  (XII.31.)  számú  rendelet 
módosítása  
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással, eskütétel 
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester
Eskü-vevő: Bebes István polgármester 

11. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása 
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

12. Megbízás  adása  az  SZMSZ és  a  Kistérségi  Társulási  Megállapodás  felülvizsgálatára, 
gazdasági program kidolgozására.  
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

13. Javaslat bizottsági tagok megválasztására
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

14. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Eskü-vevő: Bebes István polgármester

NAPIREND  

1. A Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  tájékoztatója  az  önkormányzati  választás 
eredményéről.
Előterjesztő: Mosonyi Antal a Helyi Választási Bizottság elnöke

Geosics  László a  képviselő-testület  korelnöke  felkéri  Mosonyi  Antal  urat,  a  Helyi 
Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a 2010. október 3-án 
lezajlott helyi önkormányzati választás eredményéről. 
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Geosics László korelnök megköszöni a tájékoztatót és javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a választás eredményéről szóló tájékoztatóban foglaltakat vegye tudomásul. 

2. Képviselők eskütétele
Eskü-vevő: Mosonyi Antal a Helyi Választási Bizottság elnöke
(Az eskü szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Geosics László korelnök felkéri a képviselőket az eskü letételére.

Képviselők eskütétele.

3. Polgármester eskütétele
Eskü-vevő: Mosonyi Antal a Helyi Választási Bizottság elnöke

Geosics László korelnök felkéri Bebes István urat az eskü letételére.
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Polgármester eskütétele

4. Megbízólevelek átadása a polgármester és a képviselők részére.
A megbízóleveleket átadja: Mosonyi Antal a Helyi Választási Bizottság elnöke

Geosics László korelnök felkéri Mosonyi Antalt, a Helyi Választási Bizottság elnökét a 
megbízólevelek átadására.

5. A polgármester illetményének megállapítása.
Javaslatot előterjeszti: Geosits László korelnök

Geosics László, a képviselő-testület korelnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy „A 
polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról szóló, módosított 1994. évi LXIV. törvény alapján a Képviselő-testület a 
polgármester  illetményét  a köztisztviselői  törvényben meghatározott  illetményalap és a 
meghatározott  szorzószám szorzataként  összegszerűen  állapítja  meg.  A  köztisztviselői 
illetményalap 38.650,-Ft. Körmend esetében az irányadó szorzószám 12,5-13,5 közötti. 
Ugyanakkor  a  polgármester  illetménye  nem  lehet  kevesebb  a  jelenlegi  polgármesteri 
illetménynél. 
Fentiek  figyelembevételével  a  polgármester  illetménye  483.125-521.775  Ft  között 
állapítható meg, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester illetményét 
521.775,-Ft-ban állapítsa meg.
Egyben  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  polgármester  költségátalány 
megállapítását nem kérte. 

A  Képviselő-testület  a  javaslatot  9  igen  és  1  nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett 
elfogadja és a következő határozatot hozza:

106/2010.(X.14.) számú határozat: 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete  a  polgármester illetményét a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők  
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § alapján 521.775 Ft-ban 
állapítja meg. 

Megérkezett Bán Miklós képviselő-testületi tag, ezért a Képviselő-testület a munkáját 12 fővel folytatja  
tovább.

Bán  Miklós  képviselő-testületi  tag  leteszi  esküjét.  Eskü-vevő:  Mosonyi  Antal  a  Helyi 
Választási Bizottság elnöke
(Az eskü szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Bán Miklós átveszi megbízólevelét. 

6. Polgármester programjának ismertetése.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
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Bebes István polgármester köszönetet mond azért a lelkiismeretes és magas színvonalú 
munkáért,  amit  a  Helyi  Választási  Bizottság,  a  Szavazatszámláló  bizottságok  tagjai 
elvégeztek  a  választások  zavartalan  lebonyolítása  érdekében.  Megköszöni  a 
városlakóknak,  hogy igyekeztek  minél  nagyobb  létszámban  részt  venni  a  szavazáson. 
Legfontosabb  feladatnak  tartja,  hogy  Körmend  város  fejlődése  a  továbbiakban  is 
töretlenül folytatódjon. Véleménye szerint a megváltozott kormányzati környezet kedvező 
feltételeket  biztosít  arra,  hogy a Képviselő-testület  jól  és  hatékonyan  tudjon működni. 
Igyekszik a korábban elkezdett  munkát folytatni  azért,  hogy a városban és a térségben 
élők minél több lehetőséghez jussanak. Véleménye szerint három főbb terület van, ahol a 
Képviselő-testületnek fontos feladatai vannak.
Elsőként  a  város  tevékenységét  meghatározó  feladatok  körét  említi,  mivel  minél 
elégedettebbek a polgárok, annál jobbak a körülményei. Ezt azonban nem mindenkinek 
tudják biztosítani, de ez elhangzó véleményeket a továbbiakban is igyekeznek figyelembe 
venni.  Ennek  keretében  megpróbálják  kezdeményezni  és  folytatni  az  elkezdett 
infrastrukturális fejlesztéseket, melyek biztosítják Körmend számára a megbízható és jobb 
környezetet  az itt  élőknek és  az itt  letelepedőknek.  Fontosnak tartja,  hogy a városban 
található foglalkoztatók helyzete megszilárduljon, esetenként tovább javuljon, másrészről 
pedig  új  foglalkoztatási  lehetőségek  jöjjenek  létre.  Kiemeli,  hogy  a  megváltozott 
közbeszerzési szabályok között is szeretne több lehetőséget biztosítani a körmendi kis- és 
középvállalkozásoknak, mivel a korábbi jogszabályi környezet ezt nem tette lehetővé. A 
városban  élők  közérzetének  javítása  érdekében  folytatni  kívánja  az  Önkormányzat  az 
útfelújítási  programot,  a  csatornahálózat  bővítését,  valamint  a  csapadékvíz  elvezető 
rendszerek javítását. A megváltozott kormányzati feltételekhez alkalmazkodva szeretné az 
Önkormányzat a Batthyány kastélyt hasznosítani. Igyekeznek elérni azt,  hogy a kastély 
felújításában  részt  vállaljon  a  város,  melyhez  igénylik  és  szükségesnek  is  tartják  a 
kormányzati segítséget mind szerződéskötés, mind pedig az együttműködés tekintetében. 
Második fő feladatként az egészségügyi és szociális rendszer szinten tartásaként a jelenleg 
térségi feladatokat ellátó körmendi kórház további működésének biztosítását jelöli meg. 
Biztosnak tartja, hogy az egészségügyi intézmények más környezetben tudnak működni, 
mivel  az  önkormányzatokhoz  hasonlóan ezek  az  intézmények  is  nagy bajban  vannak, 
ezért szükséges egyes gazdálkodó egységek bevonása a működtetésbe annak érdekében, 
hogy  a  kórház  műszaki  és  szakmai  színvonalát  magasabb  szintre  lehessen  emelni. 
Körmend  város  Önkormányzata  hitet  tesz  a  városi  működtetésű  kórház  mellett  és 
igyekszik  a  legjobb  feltételeket  ennek  érdekében  biztosítani.  A  szociális  ellátással 
kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  egyre  nehezebb  körülmények  között  a  kormányzat 
elengedte  a  szociálisan  rászorultak  kezét,  ezért  egyre  több  feladat  hárult  az 
önkormányzatokra.  Fontos  megtartani  a  már  létező  ellátó  rendszert,  de  a  férőhelyek 
növeléséhez,  illetve  a  gondozóház  felújításához  pályázati  és  adományozói  pénzek 
bevonása  is  szükségessé  válhat.  Elmondja,  hogy  az  oktatási  intézmények  állapotának 
javítása is folyamatos feladatokat biztosít az Önkormányzat számára. 
Harmadik  fő  feladatként  említi  a  közrend,  közbiztonság  kérdését,  valamint  a  város 
lakóival, a kultúra és sport területén működő civil szervezetekkel történő együttműködést. 
Emlékeztet  rá,  hogy  a  közrend  területén  sikerült  jó  együttműködést  kialakítani  a 
Rendőrséggel és a Polgárőrséggel, amely biztosítéka a városban már megteremtett javak 
védelmének.  Kiemelten  említi  a  közterületek  tisztaságát,  mely  területen  hatékonyabb 
munkát vár el Körmend Város Gondnokságától, de az ellenőrzésre is nagyobb hangsúlyt 
fektetnek  majd  annak  érdekében,  hogy  a  közterületek  tisztán  maradjanak,  valamint  a 
rongálások minél  kisebb mértékben forduljanak elő.  Igyekszik az Önkormányzat  olyan 
bűnmegelőzési  és  közbiztonsági  rendszert  felépíteni,  amely  szolgálja  a  városban  élők 
nyugalmát.  Kiemelt  területnek  tartja  a  civil  szervezetekkel  történő  együttműködést,  a 
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város  munkájába  történő  bevonásukat,  melyre  vonatkozó  javaslatát  az  SZMSZ 
kidolgozása során is  ismertetni  fogja. Véleménye  szerint fontos, hogy Körmend Város 
Önkormányzatában  a  civil  szervezetek  szószólói  lehetőséget  kapjanak  az  SZMSZ 
átdolgozása során. 
A  korábbi  ciklusokhoz  kapcsolódóan  igyekszik  az  Önkormányzat  egy  megfelelő 
programot  végrehajtani,  azok  tartalommal  való  megtöltése  a  Képviselő-testület 
ciklusprogrammal  történő  megerősítésekor  fog  megtörténni.  Fontosnak  tartja,  hogy  az 
elkövetkezendő  időszak  kormányzati  tevékenységéhez  igazodva  igyekezzen  az 
Önkormányzat megfelelően megvalósítani azokat a programokat, amelyek már a korábbi 
időszakban kialakításra kerültek. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy szolgálja a várost, fogalmazza meg kritikáit, ugyanakkor 
kéri,  hogy  az  emberi  tartásban  is  tudjanak  fejlődni.  Emlékeztet  rá,  hogy  Körmend 
nyugodt,  jól  működő város volt  mindig,  és kéri  a képviselő-testületi  tagokat,  hogy ezt 
igyekezzenek visszaállítani  a  választás  utáni  időszakban.  Javasolja,  hogy energiáikat  a 
város  hatékony  szolgálatába  állítsák  a  képviselő-testületi  tagok,  melynek  érdekében 
kritikákat fog megfogalmazni az elvégzett  munka tekintetében. Megköszöni a jelenlegi 
korelnök segítségét, és egyben köszönetet mond azoknak a polgármestereknek, képviselő-
testületi  tagoknak,  akik  jelenleg  is  figyelemmel  kísérik  az  Önkormányzat  munkáját. 
Megemlékezik  azokról  is,  akik  már  nem  tartoznak  az  élők  sorába,  ezért  kéri,  hogy 
egyperces néma felállással emlékezzenek az elhunyt képviselő-testületi tagokra. 

7. Szavazatszámláló Bizottság létrehozása a titkos szavazás lebonyolításához
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

Bebes  István  polgármester  javasolja  a  titkos  szavazások  lebonyolításához  szükséges 
Szavazatszámláló  Bizottság  megválasztását  3  fővel,  4  éves  időtartamra  szólóan.  A 
Bizottság  elnökének  Tóth  Gábor  képviselőt,  tagjainak  Auer  Miklós  és  Bán  Miklós 
képviselőket javasolja.

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

107/2010.(X.14.) számú határozat: 

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  titkos  szavazások  
lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek elnöke Tóth Gábor 
képviselő, tagjai pedig Auer Miklós és Bán Miklós képviselők. 

8. Összeférhetetlenségről  és  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségről  való 
tájékoztatás.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bebes  István  polgármester  felhívja  a  képviselők,  valamint  a  bizottsági  kültag-jelöltek 
figyelmét,  hogy a helyi  önkormányzati  képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 
2000. évi XCVI. törvény 5. §., illetve 11. §-a rendelkezik az összeférhetetlenségi okokról. 
Amennyiben  valamelyik  képviselővel  szemben  összeférhetetlenségi  ok  áll  fen,  a 
megbízólevél átvételétől, illetve az összeférhetetlenségi ok bekövetkeztétől számított 30 
napon belül köteles azt megszüntetni.
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Amennyiben valakivel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, és azt a fenti határidőn 
belül nem szünteti meg, úgy az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a képviselő-testület 
megállapíthatja az összeférhetetlenséget.
Bebes István polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőket,  hogy az önkormányzati 
képviselő a megbízólevelének átvételétől számított  30 napon belül vagyonnyilatkozatot 
köteles  tenni.  A  képviselő  saját  vagyonnyilatkozatához  csatolni  köteles  a  vele  közös 
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. A 
vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati 
képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, juttatásokban nem részesülhet.

Javasolja,  hogy  az  összeférhetetlenség  megállapítása  és  a  vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó eljárás az SZMSZ-ben meghatározottak 
szerint történjen. 

9. A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  36/2006.  (XII.31.)  számú  rendelet 
módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bebes István polgármester – az képviselő-testületi  ülésre kiosztott  írásbeli  előterjesztés 
alapján - javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat 72. §-ának módosítását, amely a 
testület  által  létrehozott  bizottságokról  rendelkezik.  Javasolja –  tekintettel  a  képviselő-
testület  tagjai  létszámában  bekövetkezett  csökkenésre  3  állandó  bizottság  létrehozását, 
nevezetesen:

- Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 9 taggal, ebből 5 képviselő,
- Társadalmi Ügyek Bizottság 7 taggal, ebből 4 képviselő,
- Közbeszerzési Bizottság 3 taggal, ebből 2 képviselő.

Ebből  követezően javasolja,  hogy az  SZMSZ 74. §-ában – egyes  bizottságok esetében 
meghatározott  feladatok  is  módosításra  kerüljenek.  Nevezetesen  a  korábban  működött 
Pénzügyi  Bizottság,  valamint  a  Városfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  feladatai  a 
Pénzügyi  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság, 
valamint  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  feladatai  a  Társadalmi  Ügyek 
Bizottsága hatáskörébe kerüljenek. 

Bebes István javasolja, hogy az SZMSZ-ről szóló rendelet az alábbi 80/B.§-sal egészüljön 
ki:
A  Képviselő-testület  a  polgármesternek,  vagy  bármelyik  képviselőnek  a  javaslatára  a 
települési  képviselők  közül  a  civil  szervezetekkel  –  kultúra,  sport  (tömegsport, 
versenysport)  és ifjúsági területen – való kapcsolattartás,  koordináció ellátására egy fő 
tanácsnokot választ.
Az  Önkormányzat  a  képviselő-testület  által  meghatározott  önkormányzati  feladatkör 
ellátására,  az  ellátás  felügyeletére  hozza  létre  a  tanácsnoki  rendszert,  és  ennek 
megfelelően módosítsa,  illetve egészítse ki  a Szervezeti  és Működési Szabályzatot.  A 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 21. §-a lehetőséget biztosít arra, 
hogy a képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára 
a települési képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnokot a képviselő-testület 
minősített többségű döntéssel választja a képviselők közül. Javaslatot a polgármester vagy 
bármelyik képviselő is tehet.  
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A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök 
ellátását.  A törvény  keretjelleggel,  csak  röviden  utal  a  tanácsnok  megválasztásának  a 
lehetőségére, ezáltal tág teret ad a részletesebb helyi szabályozás számára. A tanácsnoki 
tisztség  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  hozható  létre,  amelyben  meg  kell 
határozni a tanácsnokok számát és azokat az ügyköröket, amelyeket a tanácsnok felügyel. 
A  tanácsnoki  tisztséget  a  testület  megbízatásának  időtartamára  hozza  létre,  illetve 
választják.  A  tanácsnok  részére  képviselő-testületei  hatáskör  nem  ruházható  át,  a 
tanácsnok a képviselő-testületi hatáskört nem gyakorolhatja. Javasolja, hogy az  SZMSZ. 
egészüljön ki a civil szervezetekkel – kultúra, sport, (tömegsport, versenysport) és ifjúsági 
területen - való kapcsolattartás,  koordináció ellátására egy  fő tanácsnok választásának 
lehetőségével. 

Bebes István javasolja az SZMSZ. 83. §-ába foglalt testület képviselője, a bizottság elnök, 
a bizottság tagja a testületi munkából eredő feladatai ellátásáért megállapított tiszteletdíj 
módosítását, illetve a tanácsnok tiszteletdíjának megállapítását. 

Az 1994. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő havi 
tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a Ktv. 43. §. (1) bekezdése szerint megállapított 
illetményalap  és  szorzószám  szorzatát.  Az  illetményalap  38.650,-Ft,  a  szorzószám 
Körmend esetében 2,2. Így a képviselői tiszteletdíj (alapdíj) összege a 85.030,-Ft-ot nem 
haladhatja meg. 
Javaslat ezáltal: (SZMSZ. 83. §.)
a.) a testület tagja 80.400,-Ft (alapdíj)
b.) bizottsági tagságért 30.700,-Ft 
c.) több biz. tagságért 38.100,-Ft
d.) bizottság elnökének járó díj 61.500,-Ft
c.) nem testületi biz. tag 30.700,-Ft
d.) tanácsnok díja 69.500,-Ft 

Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag  elmondja,  hogy  az  SZMSZ,  mint  önkormányzati 
rendelet  kerülne módosításra,  melynek végén az szerepel,  hogy az a kihirdetés  napján 
lépne hatályba. Elmondja, hogy a rendelet kihirdetését az SZMSZ 55.§-a szabályozza.  A 
Belügyminisztérium módszertani útmutatója azt mondja, hogy eltérő bizottsági struktúra 
esetén  szükséges  az  SZMSZ módosítása,  és  ebben  az  esetben  az  alakuló  ülésen  nem 
választhatók meg az új bizottsági tagok. Elmondja, hogy ez nem jogszabály, csak egyfajta 
jogértelmezés,  melyet  a  Belügyminisztérium  adott  ki.  Kérdezi,  hogy  technikailag  ez 
megvalósítható-e.

Gombásné  Nardai  Ibolya  jegyzői  feladatokkal  megbízott  aljegyző  elmondja,  hogy  az 
önkormányzati  ülésnek  a  szabályzatát  az  Önkormányzati  törvény  határozza  meg.  Az 
SZMSZ-ből  látható,  hogy  az  alakuló  ülésre  sem  rendeleti,  sem  határozati  formában 
kötelezettséget nem ír elő.  Elmondja,  hogy ebből adódóan az alakuló ülésnek van egy 
forgatókönyve,  amelynek  egyik  alapvető  indoka az,  hogy a képviselőket  megválassza, 
letegyék  az  esküt,  megkapják  a  megbízólevelüket,  és  első,  legfontosabb  feladatként  a 
működésükről  szóló  rendeletet  módosítsa.  Egyetért  abban,  hogy  az  idézett 
belügyminisztériumi állásfoglalás nem rendelet,  nem éri el az Önkormányzati  törvényt, 
ezért  a  polgármesternek  jogában  áll  rendeletet  alakuló  ülésen  –  akár  szóban  is  – 
előterjeszteni.  Az  előzetesen  írásban  kiadott  rendelet-módosítás  csak  a  képviselők 
munkáját próbálta megkönnyíteni. 
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Czafit  Csaba  képviselő-testületi  tag  megköszöni,  hogy  polgármester  úr  lehetőséget 
biztosított előzetes megbeszélésre és megerősíti az ott elhangzottak, mely szerint üdvözli 
azt,  hogy a bizottsági struktúrában az összevonások megtörténtek, mivel a pénzügyi és 
városfejlesztési  terület  a  fejlesztések  összehangolásában  egy  szorosan  összetartozó 
kapcsolatot jelent.  A Társadalmi Ügyek Bizottságánál is előremutató javaslatnak tartja, 
hogy  a  bizottságok  száma  csökkent.  Véleménye  szerint  azonban  a  Közbeszerzési 
Bizottságot is be lehetne integrálni a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságba, azt nem 
tartja  célszerűnek  önálló  bizottságként  működtetni.  A  bizottságokkal  kapcsolatban 
elmondja, hogy véleménye szerint a bizottsági elnökök megfelelő rálátással rendelkeznek 
a  bizottságokat  érintő  ügyekben,  ezért  nem tartják  szükségesnek  városüzemeltetési  és 
kulturális  alpolgármester  választását.  Egyben  elmondja,  hogy  a  tanácsnoki  poszt 
meghatározásával nem ért egyet, ezért módosító javaslatként az alábbi előterjesztést teszi: 
Az SZMSZ 72.§ (1) szakaszánál az a./ és b./ pontot meghagyná, de a c./ pont kikerülne.
A  74.§  (2)  szakasz  a  Pénzügyi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  tevékenységi  körébe 
kapcsolná  a  Közbeszerzési  Bizottság  tevékenységi  körét  azzal  a  kitétellel,  hogy  a 
közszolgáltatások  közbeszerzési  eljárásain  túl  a  nemzeti  értékhatárt  meghaladó 
közbeszerzések  is  kerüljenek  döntés  szinten  a  Képviselő-testülethez,  azoknak  csak  az 
előkészítését  végezze  a  Közbeszerzési  Bizottság.  Javasolja,  hogy  a  Közbeszerzési 
Bizottság  csak  a  nemzeti  értékhatár  alatti  közbeszerzéseknél  rendelkezzen  döntési 
kompetenciával. Elmondja, hogy a tanácsnoki javaslatot nem támogatja, illetve az SZMSZ 
78.§-t  módosítaná  azzal,  hogy „a  testület  a  polgármester  helyettesítésére,  munkájának 
segítésére,  egyes  önkormányzati  feladatok  ellátására  egy  társadalmi  megbízatású 
alpolgármestert  választ.  A fennmaradó  szövegrészt  törölné,  illetve  javasolja  a  további 
szövegrészek egy alpolgármesterhez történő igazítását. 

Bebes  István  polgármester  véleménye  szerint  egy  önkormányzati  munka  szervezése 
megkívánja  azt,  hogy  hatékony  munkavégzés  keretében  rálátás  legyen  mindenre.  Az 
elhangzott  bizottsági  struktúrával kapcsolatban azonban más véleményt  fogalmaz meg. 
Fontosnak tartja, hogy közbeszerzési ügyekben az előkészítések továbbra is ugyanolyan 
jól haladjanak, mint korábban. Jelzi, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban az 
állami szervek sem jelzéssel, sem kifogással, tehát semmilyen törvényességi jelzéssel nem 
éltek  az  Önkormányzat  felé,  ami  jól  elvégzett  munkát  jelent.  Ebből  számára  az 
következik, hogy az előkészítések a törvényi előírásoknak megfelelően történtek az elmúlt 
időszakban.  Véleménye  szerint  az  elvégzett  munkát  egy  másik  testületnek  nem  kell 
felülírnia,  a munkát  a továbbiakban is a bizottság el  tudja látni,  tehát  nem javasolja a 
bizottság  beolvasztását  a  Pénzügyi  Bizottságba.  Az mindig  is  politikai  nézet,  hogy az 
Önkormányzat tekintetében ki kivel gondolja a közös munkát. Több példa is bizonyítja, 
hogy  nem  egységes  az,  hogy  hol,  hány  alpolgármester,  illetve  tanácsnok  segíti  a 
polgármester  munkáját.  Egy  alpolgármesternek,  tanácsnoknak  nagyon  széleskörű 
feladatokat kell ellátni. Példaként említi műszaki témában a Városgondnokság területét, 
melynek  munkáját  szeretnék  hatékonyabbá  tenni.  Erre  vonatkozó  javaslatát  a 
későbbiekben is megteszi.  A kulturális,  oktatási  területtel  kapcsolatban elmondja, hogy 
Körmend  városnak  jól  és  hatékonyan  működő  intézményhálózata  van.  Az  elmúlt 
időszakban  próbáltak  olyan  közös  programokat  megvalósítani,  amely  együttműködést 
próbálnak  kialakítani  a  városban,  illetve  a  környéken  élőkkel.  Ezen  felül  a  kulturális 
alpolgármester  feladata  még,  hogy  a  közrend  és  a  közbiztonság  területén  megfelelő 
kapcsolatokat  tartson.  Véleménye  szerint  a  feladatok  széles  köre  miatt  szüksége  két 
alpolgármester  megbízása,  hogy  a  korábban  problémamentes  területek  továbbra  is 
hatékonyan  tudjanak működni.  Az elmúlt  időszak  alapján  fontosnak tartja  a  városban 
működő civil szervezetekkel való kapcsolattartást. 
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Az SZMSZ átdolgozása során kezdeményezni fogja, hogy a civil szervezetek képviselői – 
akik  nem  kapnak  önkormányzati  képviseleti  lehetőséget  Körmend  város 
Önkormányzatában – kapjanak egy tanácskozási joggal a képviselő-testületi üléseken. A 
Civil  Egyeztető  Fórum  működésével  kapcsolatban  is  vannak  problémák,  melyek 
megoldását  a  tanácsnok  megfelelően  elő  tudja  készíteni.  Ezen  túl  Körmend  városnak 
kiterjedt kapcsolatrendszere van, mely jól és hatékonyan működik. Elmondja, hogy az a 
kollega,  aki  a  közművelődési  területen  ezt  a  feladatot  végzi,  hihetetlen  mértékben 
leterhelt, mivel még kistérségi feladatköre is vannak. Ezen a problémán is tud segíteni egy 
tanácsnok,  akinek  a  feladatköre  jól  meghatározott  módon  rögzítve  van.  Fentiekre 
tekintettel  nem javasolja a korábban,  Czafit  Csaba képviselő-testületi  tag által  javasolt 
módosítások elfogadását, melyek érintették volna a 72.§-ban a Közbeszerzési Bizottságot, 
74.§-ban  a  Közbeszerzési  Bizottság  feladatainak  beillesztését  a  Pénzügyi  és 
Városüzemeltetési  Bizottság  feladatai  közé,  illetve  a  78.§-ban  az  alpolgármesterek 
megbízását és a tanácsnok kinevezését. 

A Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen és 10 nem szavazattal,  1 tartózkodás 
mellett nem támogatja.

Bebes  István  polgármester  a  korábban  általa  elmondott  módosításokkal  javasolja  a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadja, és a következő 
rendeletet alkotja:

13/2010.(X.15.) számú rendelet

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2006. (XII.31.) számú rendeletének módosításáról 

10. Alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással, eskütétel
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester
Eskü-vevő: Bebes István polgármester

Bebes  István  polgármester  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  helyi 
önkormányzatokról szóló törvény értelmében a képviselő-testület saját tagjai közül titkos 
szavazással  alpolgármestert,  alpolgármestereket  választ.  Bebes  István  polgármester 
javasolja,  hogy  a  képviselő-testületet  két  alpolgármestert  válasszon,  akik  társadalmi 
megbízatásban töltenék be tisztségüket. A városfejlesztés területén történő helyettesítésre 
Czvitkovics Gyula képviselőt, a közművelődés és kultúra területén történő helyettesítésre 
pedig Szabó Ferenc képviselőt javasolja alpolgármesterré választani. 

Bebes István polgármester javasolja Czvitkovics Gyula alpolgármesterré választását.

Géppel történő titkos szavazás

A  Képviselő-testület  a  javaslatot  10  igen,  1  nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett 
elfogadja.

Bebes István polgármester javasolja Szabó Ferenc alpolgármesterré választását.
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Géppel történő titkos szavazás

A  Képviselő-testület  a  javaslatot  10  igen,  1  nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett 
elfogadja.

Bebes István polgármester javasolja az alpolgármesterek feladatainak elfogadását.

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

108/2010.(X.14.) számú határozat: 

Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Körmend  város  
alpolgármesterének:  
- a  városfejlesztési feladatok ellátása terén történő helyettesítésre, a polgármester  

munkájának  segítésére  –  különösen  a  képviselő-testület  fejlesztéseket  érintő  
döntései  végrehajtásának  figyelemmel  kísérésére;  szoros  együttműködés  
kialakítására  a  Hivatalnak  a  fejlesztéseket  koordináló  és  végrehajtó  
köztisztviselőivel,  irodáival;  fejlesztési  programok  kidolgozására,  
hatáselemzésekre,  pénzügyi  alátámasztásokra;  a  polgármester  akadályoztatása  
esetén  fejlesztéseket,  befektetéseket  érintő  megbeszéléseken  a  polgármester  
képviseletére; a körmendi vállalkozókkal együttműködés kialakítására, igényeik és  
javaslataik  felmérésére  és  közvetítésére  –  Czvitkovics Gyula képviselő-testületi  
tagot választja meg. 

- a  közművelődés  és  kultúra  területére  eső  kötelező  és  önként  vállalt  feladatok 
ellátása  terén történő  helyettesítésre,  a  polgármester  munkájának  segítésére,  
különösen a városi rendezvények előkészítésére; a rendezvények szervezése terén a  
Körmendi  Kulturális  Központtal  és  Faludi  Ferenc  Könyvtárral  való  
együttműködésre;  a  polgármester  akadályoztatása  esetén  az  állami  és  városi  
ünnepségeken az  önkormányzat  képviseletére;  a  kulturális  tevékenységet  kifejtő  
civil  szervezetekkel történő együttműködés fenntartására; a városi rendezvények  
során a civil szervezetek mozgósítására; Körmend kulturális életének színesebbé  
tételére;  hagyományteremtő  szándékkal  újabb  rendezvények  megszervezésére  –  
Szabó Ferenc képviselő-testületi tagot választja meg. 

Bebes István polgármester felkéri a megválasztott alpolgármestereket az eskü letételére.

Alpolgármesterek eskütétele.

11. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása.
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

Bebes  István  polgármester  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  társadalmi 
megbízatású  alpolgármesternek  a  2000 főnél  több lakosú településen  tiszteletdíjat  kell 
megállapítani, úgy hogy ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 
Ennek  megfelelően  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíja  nem  lehet 
magasabb a köztisztviselői illetményalap 6,5 – szeres szorzatánál. 
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Ennek alapján  az  alpolgármester  tiszteletdíja  251.225,-Ft-nál  nem lehet  magasabb.  Az 
1994. évi LXIV. tv. 18. §. (2) bekezdése alapján az alpolgármester részére tiszteletdíjuk 
20 %-ának megfelelő összegű költségátalány állapítható meg. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az alpolgármesterek tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. 
törvény 4.  §.  (2)  bekezdésében foglaltak  figyelembevételével  230.000,-Ft-ban állapítsa 
meg, az alpolgármesterek tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. törvény 18. §. (2) bekezdése 
alapján 34.500,-Ft költségátalányt állapít meg.

A  Képviselő-testület  a  javaslatot  9  igen  és  1  nem  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

109/2010.(X.14.) számú határozat: 
Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  alpolgármesterek  
tiszteletdíját  az  1994.  évi  LXIV.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  
figyelembevételével az 230.000,-Ft-ban állapítja meg. 
Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármesterek részére  az  
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) alapján 34.500,- Ft –  költségátalányt állapít meg.  

12. Megbízás  adása  az  SZMSZ  felülvizsgálatára,  az  önkormányzat  gazdasági 
programjának kidolgozására, valamint a többcélú kistérségi társulási megállapodás 
felülvizsgálatára.

Bebes  István  polgármester  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  helyi 
önkormányzatokról szóló törvény értelmében az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül 
felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Javasolja megbízni a Jegyzőt a 
felülvizsgálat  elvégzésével,  aki  legkésőbb a 2010.  decemberi  képviselő-testületi  ülésre 
készítsen előterjesztést a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozóan. 
Felkéri  továbbá a bizottságok elnökeit  és tagjai,  hogy javaslataikkal  segítsék a  Jegyző 
munkáját.

A kistérségi társulásokról szóló törvény értelmében a többcélú megállapodást a társulás 
tagjai a helyi önkormányzati általános választást követő 6 hónapon belül felülvizsgálják. 
Felkéri  a  város  Jegyzőjét,  hogy  készítse  elő  a  többcélú  kistérségi  társulás 
megállapodásának  felülvizsgálatát,  és  azt  legkésőbb  2010.  decemberében  terjessze  a 
Képviselő-testület elé.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselő-testület az alakuló ülésétől 
számított  hat  hónapon  belül  fogadja  el  a  gazdasági  programját.  Felkéri  a  bizottsági 
elnököket, alpolgármestereket, hogy a gazdasági program kidolgozásában vegyenek részt 
és javaslataikkal segítsék annak megalkotását. 

110/2010.(X.14.) számú határozat
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy
a./  a  helyi  önkrományzatokról  szóló  törvény  értelmében  végezze  el  az  Önkormányzat  

Szervezeti  és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát,  és azt  követően legkésőbb  
2010. decemberében terjessze a Képviselő-testület elé.

b./ a kistérségi társulásokról szóló törvény értelmében végezze el a  többcélú kistérségi  
társulásról  szóló  megállapodás  felülvizsgálatát és  azt  követően  legkésőbb  2010.  
decemberében terjessze a Képviselő-testület elé.
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13. Javaslat  a  képviselő-testület  bizottságainak  megalakítására,  bizottsági  tagok 
megválasztására. 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Dr.  Szabó  Barna  képviselő-testületi  tag  a  napirendi  pont  zárt  ülés  keretében  történő 
tárgyalását javasolja

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

14. A bizottságok nem képviselő-tagjainak eskütétele
Eskü-vevő: Bebes István polgármester

Kültagok eskütétele

Egyéb hozzászólás nem hangzik el.

élBebes István polgármester a Képviselő-testület alakuló ülését 15.45 perckor bezárja. 

Bebes István Gombásné Nardai Ibolya
polgármester jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
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