
Körmendi Fórum

Tisztelt 
választópolgárok!

A 2010-es önkormányzati választás kampányának 
finisébe érkeztünk. Önök megismerhették a Fidesz-
KDNP jelöltjeinek programját, amit széleskörű társa-
dalmi egyeztetés, a körmendiekkel való folyamatos 
párbeszéd alapján alkottunk meg. Az önkormányza-
tiságban eltöltött több éves tapasztalat segítségével 
átgondolt, kivitelezhető célokat tűztünk ki magunk 
elé, amelyeket együtt, Önökkel akarunk megvalósítani 
városunk jövője érdekében. 

Mi nem engedtük meg magunknak azt a kényelmet, 
hogy a mások által kimunkált programot a visszájára 
fordítva légből kapott hírek alapján ötleteljünk. Ez 

nem az ötletelés, ez már a megvalósítás időszaka lesz. 
Programunk összhangban áll a kormányzati törekvé-
sekkel, jelöltjeink egy oldalon állnak a kormányzati 
erőkkel. Ez garantálja számunkra, hogy azok a nagy 
ívű fejlesztések, amiket évek óta előkészítünk, most 
megvalósulhatnak.

Most a Tisztelt Választópolgár kezében a döntés. Vá-
lasztási szövetségünk letette a Választó asztalára azo-
kat a lehetőségeket, melyeknek köszönhetően Körmend 
újra helyzetbe kerülhet. Ehhez kérjük a támogatásukat! 
Mondjanak igent a Fidesz-KDNP jelöltek által felvázolt 
fejlődési útra és nemet a gyűlöletkampányra!

A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS KÖRMENDÉRT KIADVÁNYA
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a 8. számú választó-
körzet képviselőjelöltje

Czvitkovics Gyula, 
a 4. számú választó-
körzet képviselőjelöltje

Geosics László, 
a 3. számú választó-
körzet képviselőjelöltje

Bebes István, 
polgármesterjelölt

Faragó Gábor, 
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– Finisébe érkezett a kampány, a legfontosabb elemeket vegyük sorra 
a programjából!

– A munkahely-teremtés az elsődleges. Ezen a téren hamarosan 
kedvező fordulat következik be, hiszen a munkahely-teremtéshez szük-
séges gazdasági környezet kialakítása a mindenkori kormány feladata, 
s az új kormányzattól várhatóan ezt meg is kapjuk. A változás már most 
érzékelhető, hiszen a régi Eybl-üzembe ismét élet költözik, négyszáz 
főt foglalkoztató munkáltatóval. Kedvező hatással lesznek Körmend 
foglalkoztatottsági helyzetére a térségbe települő más beruházások 
is, így például az Opel fejlesztése, ami négy éven belül nyolcszáz em-
bernek ad munkát. A munkahely-teremtést segíti a 8-as út fejlesztése. 
Ebben a projektben Körmend végre meghatározó szerepet tölthet be, 
a fejlesztési tanácsban elfoglalandó vezető pozíciójával. A közlekedési 
infrastruktúra a GyEsEv vasúti fejlesztéssel teljes körű lesz, alkalmas 
minden befektetői igény kielégítésére. 

– De hol kapnak helyet az ide települő cégek?
– Természetesen az ipari parkban, de ha az ottani tulajdonossal 

nem tudnak megegyezni, akkor az ön-
kormányzat biztosít számukra ipari 

területet. Ez csak amolyan bizton-
sági tartalék, hiszen az ipari park 
tulajdonosának sem érdeke, 
hogy üresen álljon a park, lévén 

jelentős tőkéje fekszik benne. 
Ezért sem az önkormányzat 
a tulajdonosa az ipari park-
nak: az önkormányzat nem 

gazdálkodó szervezet, nem 
feladata üzletelni, „csak” alakíta-
ni és befolyásolni a gazdasági 
folyamatokat. E feladatunknak 

pedig eleget tettünk és 
teszünk is: tárgya-

lásokat foly-

tatunk a potenciális befektetőkkel, közvetítünk a felek között és a saját 
eszközeinkkel elősegítjük a letelepedést. Amit a gazdasági válság előtt 
lehetett, megtettük. A könnyűipar összeomlása után, amikor százak 
veszítették el munkahelyeiket, erősítettük a helyi nagy cégek, mint 
az Egis, Ada pozícióját, segítettük a helyi kis- és középvállalkozások 
fejlesztéseit, és lehetővé tettük multinacionális cégek idetelepülését. 

Arról már nem az önkormányzat tehet, hogy a gazdasági válság újra-
rajzolta a foglalkoztatottsági palettát.

– Milyen lehetőségeik vannak a helyi vállalkozóknak?
– A kis- és középvállalkozások életét eddig a törvényi háttér 

nehezítette meg: egyszerűen szinte kizárta őket a közbeszerzési 
eljárásokból. Ezen a mostani kormányzat változtatott, így örömmel 
jelenthetem be, hogy a vasútfejlesztési közbeszerzési eljárásra három 
körmendi céget hívhattunk meg. Ha lehetőségünk lesz rá, a jövőben 
ezt a tendenciát folytatjuk.

– A város másik neuralgikus pontja az egészségügy és a szociális 
helyzet.

– A városi egészségügyi ellátórendszer jó színvonalon működik. 
A kórház száz százalékban a város tulajdona, és terveink szerint 
abban is marad. Fenntartásához azonban szükségünk lesz az állam 
nagyobb szerepvállalására és az eddigieknél szélesebb látókörű, 
kompromisszumkészebb vezetésre. A körmendi kórház ugyanis nem 
szigetelődhet el, különben a nagyobb kórházat megfojtják. Jól mű-
ködő, gyümölcsöző együttműködésre kell tehát törekedni a régióban 
lévő kórházakkal. 

A szociális ellátórendszerünkre büszke vagyok: országosan egye-
dülálló módon gondoskodunk a legkiszolgáltatottabb helyzetben lé-
vőkön. Meggyőződésem, hogy ez a feladat önkormányzati kézben kell 
maradjon, hogy Körmenden ne történhessen meg, ami másutt, vagyis 
hogy az e területre specializálódott rabló cégek markába kerüljenek 
a körmendi szegények és idősek. Az elmúlt kormányzati rendszer 

Körmend a lehetőségek 
kapujában áll

Bebes István polgármesterjelölt pártszínre tekintet nélkül mindenkit képvisel
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hiányosságait csak a körmendi integrált szociális ellátó intézménnyel 
lehetett megoldani, ez a döntésünk vitathatatlanul jó volt.

– Ez az intézmény kistérségi szerepet is betölt, ami illeszkedik azon 
elképzelésébe, hogy Körmend legyen a térség központja. Miként fog ennek 
neki, ha ismét polgármester lesz?

– Az alapok megvannak. Hagyományosan jó a kapcsolatunk a 
környező településekkel, számos területen sikeresen működünk 
együtt, közösen tartunk fenn oktatási, szociális, egészségügyi intéz-
ményeket. Erre a biztos alapra építkezhetünk, s a térségi települések 
támogatását élvezve, az európai kisrégió meghatározó szereplőjévé 
válhatunk. Ezt a törekvésünket határon túli partnervárosaink is segítik. 
Körmend a kistérség nélkül élettelen – a kistérség életét, létezését 
Körmend jelenti.

– A kampány zárása előtt váltsunk szót ismét a politikai közhangu-
latról. Miként értékeli a kialakult helyzetet?

– Mint korábban is említettem, meglepett az a vehemencia, 

amellyel a személyemet és az általam vezetett csapatot támadták. 
Nem a kritika fáj, hanem az arctalanul, gyáván, övön alulra szánt 
ütések. Csalódott vagyok amiatt is, mert abban hittem, hogy az 
ellenzéktől konstruktív észrevételek érkeznek, s egy megalapozott 
érveken alapuló, elmélyült szakmai vitában új megoldások születnek 
a város érdekében. Ehelyett még saját programot sem alkottak, a mi-

énket fordították a visszájára, vagy lyukat beszéltek a választó hasába 
anélkül, hogy mondandójuknak bármi valós alapja lett volna. Fáj ez 
a mindannyiunkhoz méltatlan kampány azért is, mert én minden 
körmendi polgármesterének éreztem magam eddig és minden kör-
mendi polgármestere lennék a következő években is: politikai, vagy 
bármely más hovatartozásra való tekintet nélkül. Ennek a városnak 
ez volt az erőssége: nem lehetett ostoba, légből kapott ígéretekkel, 
gyűlöletbeszéddel megosztani. Remélem, hogy ez a szándék most 
sem ért célt és a körmendiek újra megmutatják, hogy nem lehet éket 
verni közéjük.

Jelentős változást tervez Bebes István 
polgármesterjelölt a következő ciklus ön-
kormányzati munkájában: fontos szerepet 
szán a civileknek

– A civilek a város éltetői, ők maguk Körmend. Helyük 
kell, hogy legyen a város asztalánál. Terveim szerint a 
civil szervezetek maguk választotta képviselőit tanács-
kozási joggal meghívjuk az önkormányzati munkába: 
vegyen részt a döntés-előkészítésben és ötleteikkel, 
tanácsaikkal biztosítsák, hogy a város valamennyi 
rétege képviseltethesse magát a települést érintő dön-
tésekben.
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– A leglátványosabb beruházás most  a városban a főtér-
átépítés. Sokaknak tetszik, másoknak nem…

Czvitkovics Gyula (4-es számú választókörzet):
- A főtér nem csupán esztétikai beruházás: az ott zajló köz-

műcsere 150-200 millió forintjába kerülne az önkormányzatnak, 
ha nem ebből a pályázati pénzből oldaná meg. Az elvadult park 
helyett egy európai színvonalú központi teret építünk, melyben 
rendezett, szépen kivitelezett formában a régivel megegyező 
nagyságú zöldterületnek örülhetünk. Ide már bátran és jó érzéssel 
ülhetnek ki az idősek, találkozhatnak a kisgyermekes családok. 
Ez lehet a városnak az a pontja, ami eddig hiányzott: egy kelle-
mes helyszín, ami arra készteti az embereket, hogy lassítsanak 
és beszélgessenek egymással, nézelődjenek, figyeljék a város 

életét. Később lehetőséget kell keresni arra, hogy a Rába áruház 
és a régi tanácsháza is megújulhasson és harmonizáljon a főtér 
hangulatával .

Tóth Gábor (1-es számú választókörzet): 
– A főtérrel a város század eleji hangulata tér vissza, ami jól 

illeszkedik a Batthyány-kastéllyal kapcsolatos elképzelésekbe. A 
hasznosítási tanulmánytervet akkor vesszük elő, ha tisztázódott, 
hogy az állam milyen sorsot szán a kastélynak. A terveket tehát 
nem készíttettük el hiába: az lett volna  a hiba, ha nem teszünk meg 
mindent annak érdekében, hogy a kastélyt hasznosítani lehessen. A 
projektről nem tett le a város: Németújvárral közösen újítjuk meg az 
épület bizonyos részeit. A kastélyparknál van egy futó projektünk: 
160 millió forintból valósul meg a vártkert vízutánpótlása.

Szabó Ferenc (5-ös számú választókörzet):
– Az átalakított főtér új megjelenésével szerves része lehet a 

későbbi Batthyány-kastélyhoz kapcsolódó turisztikai projektnek, 
ezek egyik vonala a vallási turizmus erősítése. Az egyházakkal az 
önkormányzat hosszú évek óta jó kapcsolatokat tart fenn, melyek-
re ugyan olykor egyéni sérelmek árnyékot vetnek, de hosszú távon 
kiegyensúlyozottak. Úgy vélem, a körmendi kastély az egyedüli, 
hiteles hely, ahol a boldoggá avatott Batthyány-Strattmann László 
emlékét méltón őrizhetjük.

– A főtérrel kapcsolatos kritika, hogy csak a belváros 
fejlődik, külső területek nem.

Tóth Gábor: 
– A Rábán aluli városrészen a csatornaépítés a legfonto-

sabb feladat, azt követően pedig az utak rendbetétele. Ez egy 
viszonylag új lakókörzet, fiatal, gyermekes 
családok költöztek ide. Saját megfogalma-
zásuk szerint csatornára és játszótérre van 
szükségük – ezek összhangban vannak 
az önkormányzat elképzeléseivel. A volt 
cipőgyárnál körforgalmat alakítanak ki, mel-
lette buszfordulót, így az ez alatti városrész 
ezután csendesebb lesz. Szintén ezeknek a 
családoknak az érdekében megerősítettük 
a Rába töltését, így árvízvédelmi szempont-
ból is biztonságban élhetnek.

Faragó Gábor (6-os számú választó-
körzet): 

– A megváltozott határú választókörzet 
egyik kiemelt feladata a csatornázás után 
az utak rendbetétele, melynek felújítási 

tervét vázlatosan elkészítettem. Véleményem szerint a jövő-
ben a következő munkálatok elvégzésére van szükség: a Dózsa 
György utca északi oldalán járda felújításra, Bercsényi utca, 
Honvéd utca és Kis utcában útburkolat- és járda felújításra, 
csapadékvíz-elvezetésre, a Mátyás király utcában csapadék-
víz-elvezetés kiépítésére, lakóövezeti, vagy sebességkorlátozó 
táblák kihelyezésére, az Ady utcában villanyoszlopok cseréjére, 
zárt csapadékvíz elvezetésre, Képúti Ligetben a közvilágítás 
javítására, útburkolat javításra, a Meggyfa és az Ötház utcában 
pedig útburkolat-javításra.

Szabó Barna (7-es számú választókörzet): 
– A 208 lakásnál régi gondokat kell megoldani. Az ingatlan 36 

éve egy társasház. Az önkormányzat megadná a jogi, adminiszt-
rációs, pénzügyi segítséget ahhoz, hogy lépcsőházanként társas-
házzá váljanak szét. Ebből az itt lakóknak sok előnye származna, 
például a fűtéskorszerűsítésnél, a vízfogyasztásnál, vagy a később 

A körmendi szív nem     szűnt meg dobogni
Jelöltekkel a jelentősebb fejlesztésekről
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megjelenő lakásfelújítási pályázatoknál.  A 208 lakásnál a Mátyás 
király úttól az első „alagútig” mintegy 50 méteren elengedhetetlen 
a járda és az út felújítása. Ugyanitt, az épület és a 8-as főút között 
meg kell oldani a közvilágítást. A lakásoktól a piacig rendkívül 
balesetveszélyes a közlekedés, mivel nincs járda, ezt a problémát 
mielőbb orvosolni kell. A 208 lakás – Dózsa György utca közti 
és Kauz rét – Németh Mária utca mögötti játszótereket  fel kell 
újítani, a későbbiekben pedig gondoskodni kell a rendszeres kar-
bantartásukról: a homokozók anyagát cserélni kell, a megrongált 
szemétgyűjtőket, padokat javítani. Nem lehet tovább halogatni 
a piactér rendbetételét, felújítását. A Bercsényi és Katona József 
utcában a nemrégiben megépített szennyvízcsatorna garanciális 
utómunkálatait el kell végeztetni, a minőségi munkát  megkö-
vetelni és ellenőrizni.

– A következő önkormányzatnak munkahelyteremtéssel 
kell kezdenie a munkát. Hogyan fognának neki?

Czvitkovics Gyula:
– A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányuló projektje-

ink hamarosan megvalósulnak. A vasútfejlesztés Körmend térségi 
funkcióját erősíti és vonzó teszi a befektetetők számára. Ehhez 
kapcsolódik a 8-as számú főút fejlesztése, ami felértékeli az ipari 
parkot. A városba nem csak multinacionális nagyvállalatokat vá-
runk. Ahogy eddig is, az önkormányzat saját eszközeivel segíti a 
helyi vállalkozásokat: erre kidolgoztunk egy speciális rendszert. 
Sajnálatos módon nincs sok tőkeerős körmendi vállalkozás, mivel 
az állam által generált gazdasági környezet sem volt kedvező. A 
kis- és középvállalkozások például teljesen kimaradtak a közbe-
szerzésekből. Ezért is fordulhatott elő, hogy egy helyi egyesület, 
mely a választásokon is indul, hiába hangoztatja, hogy a helyi vál-
lalkozókat akarja előnyhöz juttatni, nemrégiben egy közbeszerzési 
eljáráson zalai céget volt kénytelen nyertesnek hirdetni.

Faragó Gábor: 
– A körmendi vasútállomást több, mint száz esztendővel 

ezelőtt építették. Noha az évszázad alatt voltak itt állagmeg-
óvási és felújítási munkák, állapota erősen leromlott, renoválása 
elodázhatatlanná vált. Ez a munka nemcsak az épületet igény-
be vevők személyi biztonsága miatt fontos, hanem a városról 
kialakítandó kép miatt is. Akik vasúton érkeznek hozzánk, az 
első benyomásaikat itt kapják, lényeges a település megítélése 
szempontjából. Fontos nekünk körmendieknek is, mert ez a kép 
minket is ábrázol. Fontos a munkahelyteremtés szempontjából is. 
Ezután már akadálytalanul, a legkorszerűbb technikával működ-
het az áruszállítás, amit az ipari parkba is be lehet kapcsolni. Az 
elmúlt időszak nem kedvezett a vállalkozások letelepedésének:a 
gazdasági válság miatt és mert az állam rossz válaszokat adott 
a válság-hozta problémákra. Ezen a téren változás várható, ami 
Körmenden is meghozhatja a várt ipari fejlesztéseket. A város – a 

hogy eddig is – segíti az ipari parkba letelepedni vágyó cégeket. 
Az önkormányzat ugyan nem tulajdonosa az ipari parknak, de a 
befektetők szempontjából ez nem is lényeges. A területet a város 
sem adhatná kedvezőbb áron. 

– A következő önkormányzatnak gondoskodnia kell az 
elmúlt időszakban kiszolgáltatott helyzetbe kerültekről 
és változtatnia a városon eluralkodó általános rossz han-
gulaton.

Szabó Barna:
– A szociális hálónk erős, jól megépített és a kistérséget 

is ellátja, ezt meg kell tartanunk. A szociális gondoskodást 
bérlakás-építéssel folytatjuk, ha megjelennek a megfelelő 
állami pályázatok. Addig piaci alapú bérlakásokkal, illetve 
a szociális bérlakások felújításával, mobilitásával enyhítünk 
a lakhatási gondokon. A szociális bérlakásokra hihetetlenül 
nagy a túljelentkezés, az igényeket a törvényi előírásoknak 
megfelelően kezeljük. Szigorú előírásoknak kell megfelelni 
az egy főre jutó jövedelemtől a nevelt gyerekek számáig, 
stb. Minden ilyen döntést alaposan körüljártuk és a felülvizs-
gálatokon minden döntésünk megállta a helyét, egyet sem 
kifogásoltak. Szintén szociális gondoskodás az adósságkeze-
lés-nyújtás. A városnak jelentős kintlevősége van közüzemi 
tartozásokból. Minden esetben valamennyi rendelkezésünkre 
álló eszközt bevetjük a tartozások behajtásához, ugyanakkor 
az sem megoldás, ha családokat küldünk az utcára. Az egész-
ségügyi ellátórendszer jól működik, a kórház finanszírozása 
kiegyensúlyozott. A kórház ügyeit sokkal könnyebben tud-
nánk lezárni, ha az előző tulajdonosok nem ragaszkodnának 
irreális pénzügyi követeléseikhez és megelégednének azzal, 
amit az ügyben felkért pártatlan szakértők megállapítottak. 
Kompromisszumkészség híján pereskedünk, de nem hagyjuk 
veszni az adófizetők pénzét.

Szabó Ferenc: 
– A legkiszolgáltatottabb helyzetben mindig a gyerekek van-

nak, ezért az önkormányzat különösen nagy gondot fordít rájuk 
és a környezetre, mely körülveszi őket. Az elmúlt évben szinte 
valamennyi oktatási-nevelési intézmény megújult, korszerűsödött 
a fűtési rendszere, vizesblokkja, könnyebb és biztonságosabb 
megközelíteni. A városi rendezvényeken nem mérhető az állí-
tólagos rossz hangulat. Az elmúlt négy évben 95 kiállítást, 47 
hagyományos rendezvényt, 45 színházi előadást, 45 könnyűze-
nei, 46 komolyzenei előadást szerveztünk és 86 civil szervezetek 
által kezdeményezett programot tartottunk meg önkormányzati 
támogatással. A civilekre erősen támaszkodik a város, hiszen ők 
Körmend szíve, lelke. Az általuk életre hívott rendezvények nagy 
száma és remek színvonala igazolja, hogy a körmendi szív nem 
szűnt meg szeretni.

A körmendi szív nem     szűnt meg dobogni
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Megnevezés
Megvalósítás 

időszaka
A projekt összes  

költsége (eFt)
Finanszírozás 

forrása 
Támogatás 

összege 
Támogatott projekt esetén a támogatási 
program neve

Hegyaljai út melletti kerékpárút megva-
lósítása

2006-2007. 44 401 500 TRFC 16 842 000 NYDRFT szakmai porgramok 

Mátyás király és Ady Endre utca burko-
lat-felújítása

2006. 21 763 800 HÖF/TEUT 10 881 900 NYDRFT szakmai porgramok 

Deák Ferenc utcarész burkolat-felújítása 2006. 1 712 226 HÖF/TEUT 856 113 NYDRFT szakmai porgramok 

Biztonságos utazásért 2007. 11 859 000 TRFC 774 000 Támogató szolgálat működtetése - hazai

Biztonságban az utakon 2007. 11 561 000 Hazai 774 000 Támogató szolgálat működtetése - hazai

Tudásunk mindenkié 2007. 11 347 000 Hazai 262 000 Támogató szolgálat működtetése - hazai

Iparterület közművesítése Körmenden, 
zárt csapadékcsatorna kialakítása, A jelű 
út építése

2007. 84 761 150 CÉDE 8 908 397 NYDRFT szakmai porgramok 

Ifjúság utca burkolat-felújíása 2007. 9 326 057 TEUT 4 398 168 NYDRFT szakmai porgramok 

Nefelejcs utca burkolat-felújítása 2007. 5 102 323 TEUT 2 551 161 NYDRFT szakmai porgramok 

Iparosított technológiával épült 
lakóépületek enetrgiatakarékos  
korszerűsítése,felújítása céljából nyújtott 
támogatás

2007. 30 085 590 LKFT-LA 9 696 158 PANEL Program Rákóczi u. 31-33.

Iparosított technológiával épült 
lakóépületek enetrgiatakarékos  
korszerűsítése,felújítása céljából nyújtott 
támogatás

2007. 2 870 755 LKFT-LA 956 918 PANEL Program Bartók B. ltp. 17 

Mátyás király utca és Nefelejcs utca 
közötti kerékpárútszakasz tervezése

1 560 000 Útpénztár 780 000 GKM

Szennyvízhálózat bővítése 2008. 2008. 58 471 921 CÉDE 17 000 000 NYDRFT szakmai programok

Avar, Platán, Tölgyfa és Arasz utca burko-
lat-felújítása

2008. 11 348 304 TEUT 5 674 152 NYDRFT szakmai programok

Bartók Béla lakótelep 1., 2. és 3. jelű 
utcáinak burkolat-felújítása

2008. 7 329 000 TEUT 3 663 240 NYDRFT szakmai programok

Mátyás király utca és Nefelejcs utca közöt-
ti kerékpárútszakasz építése

2008. 3 000 000 Útpénztár 1 500 000 GKM

Nefelejcs utca - Horvátnádalja közötti 
kerékpárútszakasz felújításának tervezése

2008. 56 687 500 Útpénztár 30 000 000 GKM

Mátyás király Utcai Óvoda és Bölcsöde 
felújítása

2009. 19 412 500 Hazai 15 530 000
Bölcsödék és közoktatási intézmé-
nyek infrastruktúrális fejlesztése-
Önkormányzai Minisztérium

Gizella királyné utca burkolat-felújítása 2009. 18 013 606 TEUT 9 006 803 NYDRFT szakmai programok

Szennyvízhálózat bővítése 2009. 2009. 64 965 363 CÉDE 15 000 000 NYDRFT szakmai programok

Rába áradása Körmenden 2009. Vis Maior 3 024 000 NYDRFT Vis Maior

Családi Kasszasikerek - Erőforrás Alapít-
vány - United Way Magyarország 

2010. 218 750
Erőforrás 

Alapítvány - 
adomány

218 750
Családi Kasszasikerek - Erőforrás Alapít-
vány - United Way Magyarország 

Hazai pályázatok
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Benyúj-
tás

Pályázati konstrukció Pályázat címe
Teljes  

beruházás
saját forrás 

európai 
uniós 

hazai összesen kezdés
befeje-

zés 

2006
Szlovén-Magyarország-

Horvátország INTERREG III/A
Batthyányiak és az Őrvidék a 

lélek fényében
28 987 840 1 839 350 27 148 490 28 987 840

megvalósí-
tott, lezárt 

06.10.15 08.02.15

2008. 
január

NYDOP-5.3.1-Közoktatási 
infrstruktúra és szolgáltatások 

fejlesztése

Óvodai infrastruktúra- és 
szolgáltatásfejlesztés az 
energiatakarákosság je-

gyében

142 868 564 14 286 856 128 581 708 0 142 868 564
megvalósí-
tott, lezárt 

09.11.02 11.04.30

2008. 
május

NYDOP-3.1.1/D-Kisléptékő, 
pontszerő kisvárosi fejlesz-

tések

Körmendi Vasútállomás 
utas-központú rekonstrukci-

ójának I. üteme
55 099 315 5 509 932 49 589 383 0 55 099 315

megvalósí-
tás alatt

09.02.04 10.03.03

2008. 
június

"NYDOP-3.1.1/A- Városköz-
pontok funkcióbıvítı megújítá-

sa a nem megyei 
jogú városokban"

Körmend belvárosának 
komplex funkicóbővítő 

megújítása
868 322 445 305 642 445 562 680 000 0 868 322 445

megvalósí-
tás alatt

09.07.01 11.06.30

2008. 
október

Szlovénia-Magyarország Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013
3 Park 145 825 200 8 101 500 137 723 700 0 145 825 200

megvalósí-
tás alatt

09.05.01 12.04.30

2008

TIOP-1.2.3/08/01-Könyvtári 
szolgáltatások összehangolt 

infrastruktúra-fejlesztése - 
„Tudásdepó-Expressz”

Minőségi információs 
szolgáltatások feltételeinek 
kialakítása és fejlesztése a 

tudás és az esélyegyenlőség 
szolgálatában a "Nyugati 

végek" könyvtáraiban

49 963 626 0 49 963 626 0 49 963 626
megvalósí-

tás alatt
09.07.01 10.09.30

2008. 
novem-
ber

KEOP-1.3.0.-Ivóvízminőség-
javítás kétfordulós pályázati 

konstrukcióban megvalósítan-
dó projektek támogatására

Körmend térségi vízmű 
ivóvízminőség javítása  

(előkészítésre)
11 875 000 3 800 000 8 075 000 0 11 875 000

megvaló-
sított, 2. 

fordulóra 
beadott

09.06.12 10.05.31

2008. 
novem-
ber

KEOP-1.2.0.-
Szennyvízelvezetés és tisztítás 

kétfordulós pályázati konst-
rukcióban megvalósítandó 

projektek támogatására

Körmend város 42 125 000 13 480 000 28 645 000 0 42 125 000

megvaló-
sított, 2. 

fordulóra 
beadott

09.06.12 10.05.31

2008. 
augusz-
tus

NYDOP-5.5.1-Szociális inf-
rastruktúra és szolgáltatások 

fejlesztése

A Körmendi Szociális Szol-
gáltató és Információs Köz-
pont Fogyatékosok Nappali 
Intézményének fejlesztése 
a felmerülő igények kielé-

gítése és a kistérségi ellátás 
megvalósítása érdekében

66 223 916 6 622 392 59 601 524 0 66 223 916
megvalósí-
tott, lezárt 

09.06.01 10.05.31

2008
ÁROP-1.A.2-A polgármesteri 
hivatalok szervezetfejlesztése

Körmend Város Önkormány-
zatának szervezetfejlesztése 
a hatékonyság javításának 

érdekében

21 734 200 1 738 736 18 474 070 1 521 394 21 734 200
megvalósí-

tás alatt
09.06.01 10.11.30

2009. 
január 

"TÁMOP-3.1.4/08/2.Kompe-
tencia alapú oktatás, egyenlő 

hozzáférés - 
Innovatív intézményekben"

A körmendi Dr.Batthyányné 
Coreth Mária Óvoda és 

Pedagógiai Szakszoplgálat, 
valamint a Kölcsey Utcai 

Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
kompetencia alapú oktatá-

sának fejlesztése

42 004 600 0 42 004 600 0 42 004 600
megvalósí-
tott, lezárt 

09.06.01 10.08.31

2010. 
március

TÁMOP 3.1.5-09/A-2 Pedagó-
gusképzések (a pedagógiai 

kultúra korszerűsítése, peda-
gógusok új szerepben)

A gyermekintézmények 
szakmai fejlesztése peda-
gógus szakvizsgára felké-
szítő program szerepe a 

pedagógusok magas szintű 
szakmai képzésében, vala-
mint óvodánk kiemelkedő 
színvonalának biztosítása 
érdekében. (Mátyás Király 
Utcai Óvoda és Bölcsőde - 

Központi Óvoda)

3 847 681 0 3 847 681 0 3 847 681
megvalósí-

tás alatt
10.09.01 12.09.20

2009. 
október

NYDOP 3.1.1/C-09 Kisléptékű, 
pontszerű kisvárosi fejlesz-

tések 

Körmendi Vasútállomás 
utas-központú rekonstrukció 

II. üteme
49 948 159 4 994 816 44 953 343 0 49 948 159

közbeszer-
zés előtt

10.08.18 11.08.17

2010. 
február

Szenvedélybeteg-ellátó-
rendszer tárgyi és személyi 

feltételeinek fejlesztése (KAB-
EF-09-A/B)

Informatika a 
drogprevencióban a XXI. 

század hajnalán. 
469 250 46 925 422 325 0 469 250

megvalósí-
tott, lezárt 

2010. 
április

NYDOP 4.3.1/C_2-09 Belterü-
leti utak fejlesztése 

Dr. Batthyány-S. L- Bajcsy-Zs. 
u. közlekedésbiztonsági 

fejlesztése, körforgargalmi 
csomópont építése 

276 671 291 69 167 823 207 503 468 0 276 671 291
támogatási 
szerződés 

előtt
11.01.17 12.08.17

Európai Uniós pályázatok 
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Ezer éves a magyar államiság. Itt és most új kor köszöntött 
ránk. Egy időben technológiai és kulturális-antropológiai for-
radalom zajlik. Egyénnek, kisközösségeknek, nemzeteknek, 
sőt kontinenseknek, évezredes kultúráknak kell újragondol-
niuk életcéljaikat. Keressük az új korszakban helyünket, mint 
európaiak, mint a kontinens keleti peremvidékén, a kultúrák 
kereszteződésében ezer év óta élő kis népek egyike, mint 
magyarok.

Most, európai megkapaszkodásunk millenniumán, az új hit- 
és életelvek felvételének, az új közösségszervező intézmény, az 
állam, – a keresztény állam – alapításának ezredik évfordulóját 
ünnepeljük. Ünnepeljük és felidézzük – az ezer év tanulságaival 
együtt – az államszervezetet a mai napig összetartó vármegye-
rendszer történelmét, a sorsfordító időszakokat, a létrehozott 
értékeket, az életünk sorát befolyásoló történelmi személyisé-
geket, az ő tetteiket és a vas megyében élők közelmúltjának 
eseményeit. 

Ha visszanézünk az elmúlt ezer évre, azt mondhatjuk: túléltük! 
Most már nézzünk előre és cselekedjünk! Mielőtt cselekszünk – 
mondjuk gyakran magunknak és az immáron a mi sorsunkat is irá-
nyítóknak – gondolkodjunk! visszatekintés, gondolkodás, cselekvés.  
visszatekintés, most már nem a hatvan, vagy negyven évre, hanem 
hosszú, ezeréves távra. 

visszatekintünk, mert hisszük, hogy a történelem tanulmá-
nyozása, ismerete nem pusztán kíváncsiságunk kielégítését 
szolgálja. A dolgok múltjára kérdezni hasznos is: bevált vagy 
sikertelen helyzetmegoldásokra hívja fel figyelmünket, megvilá-
gítja hagyományainkat, amelyek jelenbéli készségeink, képessé-
geink alapjai. Ezek azok a tényezők, melyek alapján felmérhetjük 
erőnket és lehetőségeinket a jelenben és megfogalmazhatjuk 
érdekeinket a jövőben. És amikor visszatekintünk államunk múlt-
jára, gondolkozunk annak közösségmegtartó hasznán, azonnal 
feltesszük a jövőt célzó kérdést: Milyen államot is akarunk a 21. 
századra?

A történelmi vasvármegye kialakulása, létrejöttének méltó 
megemlékezése, vas megye történetének felelevenítése és a 
mai lakosság megyetudatának erősítése érdekében a Megyei 
Közgyűlés Emlékbizottságot hozott létre a megye egészét át-
fogó és az itt élők minél szélesebb korosztályának bevonásával 
tervezett programok kialakítására, koordinálására.  A történelmi 
eseménysort 2009. augusztus 20. és 2010. augusztus 20. között 
szerveztük meg. 

Az évforduló alkalmából ennek érdekében kezdeményeztük 
az  „1000 perc a településért” mozgalmat és akciót, melynek 
során községeinkben születtek újjá, szépültek meg a helyi 
emlékek, értékek az ott élő közösségek munkája, összefogása 
eredményeként. A megye fiataljai, a tanuló ifjúság háromfor-
dulós megyetörténeti vetélkedőn ismerkedett nagyon alapos 
és felkészült kutatómunkával, kreatív gondolatokkal az ezer 
éves vas megye történelmének sokoldalúságával, gazdag ese-

ményeivel. Az épített és természeti örökségünket az ezer éves 
vármegye évfordulója jegyében meghirdetett megyei fotópá-
lyázat képsorozatai örökítették meg. 

A megyei közgyűlés a történelmi évfordulóra emlékezve 
valamennyi vas megyei településnek a zászlójára emlékszalagot 
adományozott, melynek átadása méltó ünnepélyességgel történt 
az év során.  vas megye ajándékként megkapott egy eredeti 17. 

századi történelmi megyezászlót, melyet restaurálás után a vas-
vári múzeumban, a zászló hiteles másolatát pedig a Megyeházán 
helyezzük el.

A történelmi emlékprogramok zárása alkalmából 2010. au-
gusztus 20-án a vasi Múzeumfaluban a megyei és a települési 
önkormányzatok képviselőivel közösen ültettük el „vas megye 
Életfáját”, hogy utódaink is emlékezzenek a vármegye 1000 éves 
jubileumának huszonegyedik századi méltó megünneplésére.

Kívánom, hogy Isten áldása kísérje minden további, összefogáson 
alapuló nemzetépítő közös munkánkat! 

       Kovács Ferenc
a Vas megyei Közgyűlés elnöke

Körmend elválaszthatatlan része 
az ezer éves Vas megyének

Gondolatok Kovács Ferenctől, a Vas megyei Közgyűlés elnökétől
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V. Németh Zsoltot tavasszal immár negyedszer választották 
meg országgyűlési képviselőnek  a körmendi választókerü-
letben. Megkérdeztük, mennyiben különbözik képviselői 
munkája a korábbi időszakokéhoz képest azzal, hogy – a 
miniszterelnök javaslatára – a Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkárának is kinevezték?  

– Egyrészt abban is, hogy itteni  választóimtól  minden eddi-
ginél nagyobb támogatást kaptam, hiszen az országban mind-
össze ketten értünk el 70 százalék fölötti eredményt. Ez egyben 
nagy felelősséget is jelent nem csak rám nézve, de az egész 
kormánykoalicióra is, hiszen a parlamentben létrejövő kétharma-
dos többség teljes felhatalmazással bír a gazdasági, társadalmi 
élet  átalakítása tekintetében.  Azokat a tapasztalatokat, melyeket 
az elmúlt tizenkét évben a vidéki térségekben szereztem, azokat 
akarom kamatoztatni. Azokat a találkozásokat, beszélgetéseket 
melyet akár a falvakban, akár Körmenden a választóimmal folytat-
tam, legyen az fogadóóra, vagy külön egyéni megkeresés, illetve  
bármely más rendezvény. Így célul azt tűzöm ki új, vidékfejlesztési 
államtitkári poziciómban, hogy a vidék meglévő adottságait, érté-
keit, a helyiek erőforrásait mozgásba hozzuk. Így a falunak együtt 
kell élnie a várossal, hiszen nem lehet egyik sem a másik kárára, 
és erre – meggyőződésem szerint – lehetőség van Körmend és 
környező kistérsége falvainak viszonyában is.

– Valóban ennek érdekében három hónap alatt több intézke-
dést is tett az új kormány. Említene ezek közül néhányat?

– Már az első rendelkezéseink között megkönnyítettük a gaz-
dák gazdaságának családon belüli  átruházását, megszabadítván 
őket a korábbi vagyonátruházási illetékterhektől, adótól. A sza-
bályozás módosításával könnyebbé tettük a mezőgazdaságban 
az alkalmi foglalkoztatást.  A legfontosabb szabály talán az, hogy 
szinte osztrák mintára megnyitottuk a kistermelői értékesítést 
az élelmiszerek tekintetében, legyenek azok akár hús, tej, tojás, 
vagy éppen feldolgozott formában, mint  kolbász, sajt, vagy 
lekvár. Ebbe a sorba illeszkedik a pálinkafőzést terhelő jövedéki 
adó eltörlése, illetve magának a házi pálinkafőzés lehetőségének 
a megnyitása, melyre kilencven év után került sor.

– A hírek szerint ez az Ön ötlete volt.
– valóban én javasoltam ezt a miniszterelnök úrnak, aki 

elfogadta, s beemeltük a programunkba. Magam terjesztettem 
elő a törvényjavaslatot a parlamentben.

– Október 3-án újabb fontos döntéseket hoznak a választópol-
gárok. Ön 16 éven át Vasvár polgármestereként is tevékenykedett, 
ismeri a települési vezetők felelősségteljes munkáját meghatározó 
realitásokat és lehetőségeket, de látja a korlátokat is. Fontosnak 
tartjuk hát megkérdezni véleményét  az önkormányzati választás-
sal kapcsolatban.  Mit javasol a körmendieknek, hogy jó döntést 
hozzanak?

–  valóban Körmend, szentgotthárd, vasvár együttműködé-
sében eddig polgármesterként is részt vettem, és polgármester-
ként is arra törekedtem, hogy a közös ügyeinket a településeket 
szolgáló közös haszon alapján alakítsuk, mindannyiunk felemel-

kedésére hasznosítsuk. És vannak ilyen közös ügyek, akár a Rába 
kérdése, akár az M8-as főút fejlesztése. 

– De fontos az is, hogy a térségben milyen munkahelyteremtési 
pezsgés indulhat meg. A városok közelsége révén közös hasznára 

szolgálhat akár a másiknál megvalósuló munkahelyteremtés is 
hisz  egymásra hatással bírnak. Most ezt az együttműködést 
talán még eredményesebben tudom elősegíteni, képviselni. 
Nemcsak a térség országgyűlési képviselőjeként, de a magyar 
kormány vidékfejlesztési államtitkáraként is az a célom, hogy ez 
a térség, s benne Körmend  egyenletesen fejlődjön. Az elmúlt 
időszakban a városok közti hivatalos, de még inkább a szemé-
lyes kapcsolatok közvetlenek, és szinte napi szintűek voltak. Ez 
mind Bebes István polgármester úrra, képviselőtársamra, mind 
a körmendi képviselőkre fokozottan érvényes. Ezért meggyőző-
désem, hogy Körmend és a térség javát is az szolgálja, hogyha az 
eddig bizonyított polgármester és képviselők újabb négy évre 
ismét bizalmat kapnak.   

Míg mások inkább csak beszélnek a várost és térségét 
érintő gazdasági – társadalmi programjukról, addig ők reálisan 
megfogalmazott célkitűzéseikhez  kormányzati támogatást is 
szereznek.                                                                                                                                      

Arra bíztatom a körmendi választópolgárokat, hogy ezt a 
csapatot támogassák szavazataikkal!...

Körmend javát az szolgálja, ha az eddig 
bizonyított polgármester és a képviselők  

is újra bizalmat kapnak…
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Papp László szerint sok esetben bizonyosságot nyert, hogy egy 

város sikere érdekében nem elhanyagolható, hogy milyen érdekérvé-

nyesítő képességgel rendelkező személy vezeti és legalább ennyire 

fontosak a kiváló fővárosi kapcsolatok. Úgy érzi, a város vezetése 

mindent egybevéve jól tette a dolgát. 

– Elsődlegesen közlekedési szakemberként fogalmaznám meg 

azokat a szempontokat, melyeket reményeim szerint az újonnan fel-

álló testület is fontos kérdésként fog kezelni. Az egészséges életkörül-

mények biztosításának fontossága azt hiszem, ma már senki számára 

nem lehet kérdés. Ebben a gondolkodásban a közlekedés előkelő 

helyen kell, hogy helyet kapjon. Mégis, mit jelenthet ez konkrétan? 

Bővülő kerékpárút hálózatot, az igényeket követő helyi autóbusz 

közlekedést, a vasúti és közúti tömegközlekedés együttműködési 

törekvéseinek támogatását és végül, de nem utolsósorban állandó 

és hatékony lobbizást a 8-as és 86-os számú fő közlekedési utak 

fejlesztéséért. Jó érzéssel tölt el, hogy az országot járva Körmendről 

a nagyszerű kosárlabda csapatunk mellett kialakult egy olyan kép is, 

miszerint ebben a városban kiválóan élnek az EU-s pályázatok kínálta 

lehetőségekkel. Fontosnak tartom, hogy ez a jövőben sem legyen 

másként – mondta a szakember, aki a kampányhangulatról nem 

tudott érdemben nyilatkozni, mivel tájékozottsága nem teljes körű, 

„de egy konkrét esetről azért megemlékeznék, mert mint jelenség, 

mélységesen elszomorított.”

– Az egyik nap a postaládámban találtam egy fénymásolt 

papírt, rajta néhány megjegyzést. Kerestem a lap alján, hogy ki 

jegyzi ezeket a sorokat, de hiába, névtelen, a szerző ismeretlen. 

Kampány ide, kampány oda, engem mélységesen elkeserít, hogy 

ma Magyarországon a névtelenség mögé bújva bárki, bárkiről, 

bármit állíthat, mindennemű következmény nélkül. Amikor ez a 

módszer a kampányban kap szerepet, bennem megfogalmazó-

dik az a kérdés, hogy vajon jó választás lenne-e a város számára 

olyan személyek megválasztása akik sommás véleményüket 

inkább névtelenség mögé bújva fogalmazzák meg. véleményem 

szerint el kellene jutnunk odáig nagyon gyorsan, hogy a névte-

len vádaskodással sehol, senki ne foglalkozzon, ugyanakkor, ha 

valakinek tudomása van jogsértő eseményekről, arról nyugodt 

lelkiismerettel értesíthesse – neve vállalásával! – az érintett 

hatóságot.

A névtelen vádaskodással 
senki ne foglalkozzon!

Joó György Attila 20 éve egyéni vállalkozó. 1988-ban kelt egybe 

feleségével, akivel négy gyermeket vállaltak. Keresztény családba 

született, négy testvére van. A keresztény szellemiséget, értékrendet 

követve figyeli a városban zajló kampányeseményeket.

– Az önkormányzati választás legyen méltóságteljes, és tükrözze 

az összefogást a város érdekében. Nem vagyok párttag, de a Fidesz 

KDNP-vel tudok azonosulni, mert ők védik a családot, a gyerekeket, 

az öregeket és a dolgos embereket. A megélt évek mondatják velem, 

hogy ne keressük másokban a hibát, addig, amíg saját magunkon 

is van mit változtatni.

A sokak által ismert vállalkozó arra a felvetésre, miszerint kiveszett 

Körmendről az egymásra való odafigyelés, a segítőkészség, az általa 

megtett lokálpatrióta cselekedetekből elmesél egyet: 

– Amikor a gyermekemet korcsolyázni vittem, eszembe jutott, 

vajon a többi gyereknek van-e lehetősége erre. Egy helyi vál-

lalkozótól béreltem 

buszt és a gyerme-

keim osztálytársait is 

elvittem több éven 

keresztül korcsolyáz-

ni. Remélem, MJUs-

FORTREss Körmend 

tulajdonosai közül 

valaki megvalósítja 

Körmenden a korcsolyapályát. Ez még hiányzik abba a komplexum-

ba, jó szórakozási lehetőség lenne a családoknak, a gyereknek. Azt 

tudjuk, hogy nagyon sok munka áll előttünk, és mostantól a törvé-

nyek módosításának köszönhetően elérhetjük, hogy a magamfajta 

kisvállalkozók is kivehessék részüket, számukra is elérhetővé váljanak 

a közbeszerzésre kiírt megbízatások.

Legyen a kampány 
méltóságteljes!
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Ziccer helyzetben vagyunk!

Hagyják dolgozni a városért!

Hegedűs Lászlót nem kell bemutatni a körmendi fiataloknak: 

számos kulturális rendezvénnyel, fiataloknak szóló programmal szí-

nesíti a város életét. Elhivatott lokálpatrióta, aki nem másutt kereste 

boldogulását, hanem szülővárosában 

próbál meg tenni azért, hogy Körmend 

vonzó hely legyen a fiatalok számára is. A 

sokak által Hegeként ismert fiatalember 

szerint céljait maximálisan támogatta a 

Bebes István nevével fémjelzett válasz-

tási csoport.

– sokakkal ellentétben örülök a 

főtér felújításának, az újonnan elkészült  

kerékpárutaknak és azoknak a beruhá-

zásoknak, melyek gyümölcsét csak a 

jövőben élvezzük. Rengeteg helyen járok 

az országban, van összehasonlítási ala-

pom, s örülök, hogy nem maradunk el a 

többi, hasonló adottságokkal rendelkező 

településtől. Próbálom megtalálni min-

denben a jót – kicsit magyar betegség, 

hogy minden mögött rosszat keresünk és acsarkodunk. Jó lenne, ha 

már végre előre tekintenénk és amellett, hogy a hagyományainkat 

megőrizzük, haladnánk az Európai Unió irányába fejlesztésekkel és 

talán a bérekkel is – értékelte az elmúlt négy önkormányzati eszten-

dőt Hegedűs László, majd így folytatta:

– Mindez alapján az elvárásom a következő önkormányzattal 

kapcsolatban, hogy a legnagyobb energiát a munkahelyteremtés 

elősegítésébe fektessék! Ez az alapja egy növekvő helyi gazda-

ságnak, ami mindenképp pozitív irányba viheti a várost! Fontos, 

hogy a leendő önkormányzati képviselők 

a kultúrát is támogassák, hiszen az így 

közvetített értékek alapján ítélik meg vá-

rosunkat a régióban és az országhatárokon 

kívül is. Kellenek a nagyrendezvények, 

komplex programok, koncertek, színházi 

előadások, melyek vélhetően még több 

látogatót csalogatnak Körmendre. Bebes 

István eddig is a fiatalok pártját fogta, tá-

mogatását minden téren élvezhette mind 

az Ifjúsági Önkormányzat, mind pedig az 

ADI klub programjain, táborain, képzésein 

keresztül az ifjúság. Rendszeresen tartot-

tuk a kapcsolatot a polgármesterrel, így a 

pályázataink 95 százalékban sikeresek vol-

tak, ifjúsági programok terén élen járunk 

a megyében! Bebes István országgyűlési 

képviselőként a legmagasabb fórumokon képviselheti városunk 

érdekeit, ő és képviselőjelöltjei  ugyanazon politikai platformon 

helyezkednek el, mint az országot vezető párt: kapcsolati tőké-

jüket a következő esztendőkben maximálisan tudják kamatoz-

tatni a város érdekében. vétek lenne nem élni ezzel a (körmendi 

szlenggel) „ziccerrel”!

Tahin Gyula neve sokaknak a kosárlabdával fonódik össze: éveken 

keresztül segítette a sportolók, a klub munkáját. Nyugdíjasként is 

részt vesz a város sport- és közéletében, figyelemmel kíséri a városi 

történéseket.

Azt szeretné, ha a következő négy évben olyan önkormányzat 

dolgozna, amely folytatja a megkezdett fejlesztéseket, sort kerít azok-

ra a feladatokra, amikre a leköszönő testületnek nem volt ideje.

– A mostani képviselő-testület becsülettel végezte a munká-

ját, pártállástól függetlenül a városért dolgoztak – mondta Tahin 

Gyula. – Bebes István és csapatának köszönhetően sokat fejlődött 

Körmend: ipar telepedett a városba, munkahelyek születtek, lett egy 

fürdőnk és nekem a főtér átalakítása is tetszik. Hiába volt ez a város 

frekventált helye, elhanyagolt volt, ahová odaszoktak a csavargók. 

szemeteltek, piszkítottak. Most egy szép, rendezett, átlátható tér 

lesz, amire büszkék lehetünk.

Tahin Gyula elismerte, sportszerető ember, szíve csücske a kosár-

labda, ezért is támogatja Bebes Istvánt és társait: nekik köszönhetően 

működik ma is a kosárlabdaklub. 

– Annak idején én hívtam játszani a városba Bebes Istvánt, jól 

ismerem. Amit elért, saját erejéből, tisztességes munkával érte el, 

most pedig méltatlanul otromba módon támadják. Én azt mondom: 

álljon elé a kritikusa, vállalja a nevét és hozzon bizonyítékot arra, 

amit állít. De ilyen nincs, csak névtelenül vagdalkoznak légből kapott 

dolgokkal. Felháborít, hogy a családját sem kímélik: kinek-mi köze 

ahhoz, hogyan, kivel él? Tiszteletet érdemel, ahogy arról a hat gyerek-

ről gondoskodik. Azt mondom, hagyják békén dolgozni a városért!
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A következő önkormányzati ciklus során:

1. Megtartjuk a munkahelyeket és újakat teremtünk.
• Közreműködünk a vállalkozások ipari parkba történő letelepítésében, 

ösztönözzük a kormányzati törekvésekkel összhangban a munkahely-
teremtést eredményező beruházásokat.

• Támogatjuk a városban működő cégek bővítési törekvéseit.
• Elősegítjük a fejlesztéseket a város iparterületein.

2.  Fejlett egészségügyi és szociális rendszerünk megtartását 
   kiemelt célként kezeljük.

• Javítjuk a lakosság egészségügyi ellátásának feltételeit, segítjük a 
kórház felújítását.

• Teljes körű szociális ellátást biztosítunk az idősek, rászorultak, és a 
fogyatékkal élők részére.

• Növeljük a férőhelyek számát és felújítjuk az Idősek Gondozóházát.

3.  Figyelmet fordítunk a közbiztonságra, kiemelten kezeljük a 
   városképet meghatározó tevékenységeket. 

•  Fokozottan ügyelünk a városi vagyon védelmére, a rendőrséggel 
valamint a polgárőrséggel együttműködve növeljük a gyalogos és 
kerékpáros szolgálatok jelenlétét a közterületeken. 

• A városgondnokság munkájának hatékonyabbá tételével rendsze-
resebbé tesszük utcáink, tereink tisztítását, városi hulladékudvart 
alakítunk ki.

• Folytatjuk a játszótér-felújítási és fejlesztési programot.
• Növeljük a zöld területek arányát és szorgalmazzuk a „virágos város” 

kialakítását.

4. Folytatjuk az infrastrukturális fejlesztéseket.
• A közúti (körmendi elkerülő, 8-as gyorsforgalmi út), és vasúti 

(Szombathely–Körmend–Szentgotthárd szakasz villamosítása) 
fejlesztésekhez csatlakozva megtervezzük a Rákóczi út új közlekedési 
rendjét. 

• A buszpályaudvar vasútállomás mellé történő áthelyezésével a kö-
zösségi közlekedést gyorsabbá és egyszerűbbé tesszük. A Vasútállo-

más épületének felújításával kereskedelmi és szolgáltatási funkciókat 
alakítunk ki, létrehozva ezzel egy új városi alközpontot.

• Pályázati források segítségével folytatjuk a szennyvízhálózat kiépíté-
sét, a városi úthálózat valamint a járdák felújítását.

• A városi csapadékvíz-elvezető rendszereket tervezetten megújítjuk.

5. Körmend, a Batthyány-örökség városa.
• Folytatjuk az együttműködést a kialakulóban levő fürdő és szóra-

koztatóközponttal, összekapcsolva a Batthyány-kastély kulturális 
kínálatát a központ rekreációs és szálláskapacitásával. 

• További erőfeszítéseket teszünk Boldog Batthyány-Strattmann László 
személyéhez kötődő vallási turizmus feltételeinek javítása érdekében.

• Szorgalmazzuk az állami tulajdonban lévő Várkert megújítását, és 
segítjük a Rába-part rekreációs és vízi turizmusra alkalmassá tételét.

6.  Megõrizzük a városi közintézmények működõképességét, óvjuk és  
   támogatjuk a kulturális, ifjúsági és civil értékeinket.

• Biztosítjuk az oktatási-nevelési rendszer színvonalas működésének 
feltételeit, elősegítjük megújulásukat. A kistérségi feladatellátás teljes 
körűvé tételével emeljük a közszolgáltatások minőségét.

• A városban meghonosodott kulturális és sportrendezvények lebonyo-
lítását segítjük, támogatjuk az új kezdeményezéseket.

• Továbbra is segíteni kívánjuk a körmendi civil szervezetek, és sport-
egyesületek működését. Kiemelten fontosnak tartjuk az ifjúsági és 
tömegsport-rendezvények önkormányzati támogatását.

7. Törekszünk a még nyitottabb és egyszerűbb helyi közigazgatásra.
• A Polgármesteri Hivatal akadálymentessé tételével még elérhetőbbé 

tesszük az önkormányzati ügyintézést.
• A Civil Érdekegyeztető Fórumot hatékonyabban működtetjük, a lét-

rehozott Civil Honlapon keresztül információkkal segítjük a körmendi 
civil szervezetek működését.

• A képviselőink személyes elérhetősége mellett erősítjük az interne-
tes kommunikációjukat is. A közvetlen és gyors kapcsolattartás új 
csatornáit kívánjuk megnyitni.

Önkormányzati programunk 2010-2014.


