
POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsában végzett 2009. II. félévi tevékenységről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. 
§.  (3)  bekezdése  értelmében  a  társulási  tanács  tagjai  évente  legalább  két  alkalommal 
beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
Ezen kötelezettségemnek eleget téve a társulásban végzett tevékenységről az alábbiak szerint 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A társulási tanács 2009. július-november közötti időszakban 4 formális ülést tartott.
A társulás kötelezően ellátja  a területfejlesztésről  és a területrendezésről  szóló törvényben 
szabályozott feladat-és hatásköröket, mint kistérségi fejlesztési tanács. A kistérségi fejlesztési 
tanács a beszámolási időszakában 3 alkalommal ülésezett.

2009. július
- A „Miénk itt a TÉR-ség” című nyári tábor lebonyolítására került sor 5 helyszínnel, 120 fő 

résztvevővel
- Iskolabusz szolgáltatás vásárlásával kapcsolatban egyeztető megbeszélésekre került sor
- Elindult  a  kerékpárút  tervezés  pályázati  program,  amely  a  Körmend-  Egyházashollós 

kerékpárút  kiépítés  tervezését  célozza  meg  együttműködésben  az  érintett  települési 
önkormányzatokkal

- A Tanács  kifejezte  azon  szándékát,  hogy  pályázatot  kíván  benyújtani  az  „Egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázati felhívásra.

- Magyar  Államkincstár  ellenőrzésére  került  sor,  melynek  célja  a  normatív  állami 
támogatások felhasználásának vizsgálata. A vizsgálat a Társulás számára eredményesen 
zárult: összességében többlet támogatás igénybevételére vált jogosulttá.

- „Közfoglalkoztatás  kistérségi  közreműködéssel”  című  pályázat  lebonyolításának 
előkészítése, 24 település önkormányzatával való szakmai, műszaki tartalmú egyeztetés és 
önerő tárgyalás.

2009. augusztus
- Iskolabusz  szolgáltatás  vásárlása  került  sor  külső  vállalkozóktól  és  falugondnoki 

szolgálatot  működtető  önkormányzatoktól,  a  szolgáltatás  vásárlásra  szerződéseket 
kötöttünk 2009. évi költségvetési évre.

- Döntött  a  Tanács  a  „Közfoglalkoztatás  kistérségi  közreműködéssel”  című  pályázat 
keretében elindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról. 

2009. szeptember
- A Társulás Közkincs programban való részvétele elindult serkentve ezzel a települések 

közművelődési területen való együttműködését.
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- Több egyeztetésre került sor az „Út a munkához” program keretében: partnerszervezetek 
kerültek bevonásra (Magyar Közút Kht., Őrségi Nemzeti Park, Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság), valamint a munkavállalók számára képzéseket is szerveztünk

2009. október
- „Közfoglalkoztatás  kistérségi  közreműködéssel”  című  pályázat  keretében  elindított 

közbeszerzési eljárás eredményéről döntött a Tanács.
- Módosításra, aktualizálásra került  a Társulás, valamint a Munkaszervezet Szervezeti  és 

Működési Szabályzata
- A  LEADER  program  keretében  meghirdetett  „Tudományos,  kulturális  rendezvények 

infrastruktúrájának támogatása” pályázat benyújtásáról döntött a Társulás

2009. november
- Elindult az Út a munkához program értékelése, és  a 2010. évi előkészítése
- Költségvetési koncepció és a 2010. évi feladat-ellátási módok egyeztetésére került sor.
- Társulási megállapodás ismételt módosítás előkészítésre került

A Társulás ülésein való részvétel kiegyensúlyozottnak mondható, azonban komolyabb gondot 
okoz a kistérségi fejlesztési tanács esetében az egyhangúság biztosítása. A területfejlesztési 
törvény szabályozását a Társulás nem tudja teljesíteni,  így minden esetben 30 napon belül 
ismételt ülésen tárgyalja meg a kistérségi fejlesztési tanács a döntéseit.

Körmend, 2009. november 18.
Bebes István
polgármester
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