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Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza 

Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton Ferenc, a 

közgyűlés alelnökei, Básthy Béla, Fehér László István, Kerekes Ferenc Béla, Kovács 

Endre, Nagy Gábor, Pajor András, Patyi Elemér, Rába Kálmán, Sőre Zoltán, Szabó 

József, Szakács Marcell, Tausz István Béla közgyűlési tagok; 

 

Tanácskozási joggal vannak jelen: Dr. Kun László címzetes megyei főjegyző, Dr. 

Stankovits György megyei aljegyző, Dr. Halmosi Zsolt r. dandártábornok, az 

Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója, országos rendőrfőkapitány-

helyettes, Dr. Tiborcz János r. dandártábornok, Vas megye rendőrfőkapitány jelöltje, 

Dr. Tánczi Tibor Vas megye megbízott rendőr-főkapitánya, Dr. Orbán Péter, a 

körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója (az 1. napirend tárgyalásánál), 

Mérei Tamás, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója (a 2. tárgysorozat 

tárgyalásánál), Dr. Ipkovich György, országgyűlési képviselő, Dr. Simon Gyula, a 

Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztályának főosztályvezetője, Magyarné Vadász Irén, a Magyar Államkincstár 

Vas Megyei Igazgatósága igazgatója, az önkormányzati hivatal titkárságainak 

vezetői 

 

Egyéb résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető és a 

média tudósítói 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke a megye himnuszának meghallgatása után üdvözli a 

közgyűlés tagjait és a napirendek tárgyalásához meghívottakat, valamint minden 

további résztvevőt, akik jelenlétükkel megtisztelik a közgyűlés rendkívüli ülését. 

               Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a 

meghívóban jelzett napirendeken kívül van-e valami javaslat. 

 

Rába Kálmán képviselő megkérdezi, hogy lesz-e januárban még rendes közgyűlés. Jelzi, 

hogy ezt a konszolidáció kapcsán kérdezi, mivel annak következtében egyes 

bizottságoknak már nincs létjogosultsága, s ezáltal a bizottsági tagságoknak sincs 

már létjogosultsága, ezért kéri, hogy harmadik tárgysorozatként tárgyalja meg a 

testület a szervezeti átalakítást. Tovább nem kívánja az időt rabolni, mert nem 

szeretne úgy járni, mint az a trabantos, aki egy rokkantak számára biztosított 

parkolóban parkoló rendőrautót fényképezett le, s ezért vadásztak rá.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy a szezont a fazonnal ne keverje össze 

Rába képviselő úr. Ő nem javasolja a javasolt tárgysorozatot tárgyalni, mert még 

jövő kedden kerül sor stratégiai pontok egyeztetésére a megyei közgyűlések 

felépítését illetően a minisztériummal. A hét során tárgyalták a minisztériumok a 

vidékfejlesztési feladatokat, valamint a Hungarikum törvényből adódó feladatokat, 

amelyeket a megyei önkormányzatokkal kívánnak végeztetni. Ezek a feladatok 

fogják meghatározni, valamint a kötelezően ellátandó feladatok a bizottsági 

struktúrát. Ugyanez vonatkozik a költségvetésre is, ugyanis a végleges számok még 
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nem ismertek. Biztosan lesz területfejlesztési bizottság, ügyrendi bizottság, de a 

többit az fogja meghatározni, hogy milyen feladat mellé milyen struktúra válik 

szükségessé. Ezek megtárgyalására 2012. február 17-i közgyűlésen kerül sor. 

Szavaztat a módosító javaslatról. 

 

A testület 1 igen 14 nem szavazat mellett a javasolt tárgysorozatot nem tárgyalja. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az ülés eredeti tárgysorozatát. 

 

A testület 1 nem és 14 igen szavazattal meghozza a következő határozatot: 

 

 

1/2012. (I. 20.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés rendkívüli közgyűlésének tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja 

el: 

 

1. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének kinevezésére tett javaslat 

véleményezése 

2. Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekarnak Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére történő átadására 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének kinevezésére tett javaslat 

véleményezése 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a „Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendőrfőkapitány kinevezését 

megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlójának ki kell kérni az illetékességi területén 

működő megyei önkormányzat képviselő-testületének a véleményét. Köszönti Dr. 

Halmosi Zsolt r. dandártábornokot, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti 

főigazgatóját, országos rendőrfőkapitány-helyettest, Dr. Tiborcz János r. 

dandártábornokot, Vas megye rendőrfőkapitány jelöltjét, Dr. Tánczi Tibort, Vas 

megye megbízott rendőr-főkapitányát.  

 

Halmosi Zsolt r. dandártábornok köszönti a képviselő-testületet. Elmondja, hogy nagy 

megtiszteltetés számára, hogy utódját, az országos rendőr-főkapitány úr jelöltjét ő 

mutathatja be. Kellő megfontolással dr. Tiborcz János dandártábornok urat jelöli Vas 

megye rendőr-főkapitányának Néhány adalékkal szolgál a vélemények 

megfontolásához. Megköszöni dr. Tánczi Tibor ezredes úrnak azt a munkát, amelyet 

kiemelt színvonalon látott el az ő távozása után megbízott rendőr-főkapitányként. 

Két beosztást is el kellett látnia, ezért az országos rendőrfőkapitány úr dicséretét 

tolmácsolja ezredes úrnak. Szól arról, hogy dr.Tiborcz urat mindenki ismerősként 

üdvözölte a rendőr-főkapitányságon, hiszen pályája kezdetén, amikor 1980-ban a 

rendőrséghez került, Vas megyében kezdte a pályafutását, s egészen 1998-ig végezte 

itt a munkáját különböző beosztásokban. Volt a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 

Vizsgálati Osztályán vizsgáló, majd fővizsgáló, s kiemelt fővizsgálói feladatokat is 

látott el később. 1986 július 1-jei hatállyal  a Szombathelyi Rendőrkapitányság 
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Bűnügyi osztály Vizsgálati Alosztály alosztályvezetője, majd 1988. július 1-jétől a 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Titkárságának titkárságvezetője lett. 1991. június 

1-jei hatállyal került kinevezésre a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati 

Osztály állományába osztályvezetői beosztásba. 1992. június 1-jétől hivatalvezető 

lett. 1998. március 1-jétől pedig az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatal Jogi és 

Koordinációs Főosztályának lett a főosztályvezetője. 2002. december 23-tól a 

belügyminiszter úr megbízta az APEH Bűnügyi Igazgatóságának a rendőrségbe 

történő integrálásával kapcsolatos miniszteri biztosi feladatok ellátásával. 2004. 

január 1-jétől került kinevezésre a Belügyminisztérium humánpolitikai helyettes 

államtitkárává. 2005-től augusztus 1-től a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 

igazgatója, majd 2007. november 15-én áthelyezték a Zala Megyei Rendőr-

főkapitányság állományába megbízott-, majd 2007. december 1-jei hatállyal 

kinevezett rendőr-főkapitányi beosztásba. Dandártábornok úr kiemelkedő elméleti 

tudással és széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkező vezető. Feladatait minden 

beosztásában nagy felelősségérzettel végezte, illetve végzi. Minősítései, értékelései 

folyamatosan átlag feletti munkát jeleznek.  Vezetői munkájára a 

követelménytámasztás és a határozottság jellemző, ugyanakkor beosztottai, 

munkatársai irányában egyben segítőkész is. Szervezőkészsége, áttekintő-, felfogó-, 

problémamegoldó képessége kiemelkedő. Erkölcsi tartása, szakmai tudása, karrier 

íve példaértékű az állomány számára. Szolgálati viszonya alatt kiemelkedő munkája, 

életpályája elismeréseként több alkalommal kapott különböző szintű jutalmat, 

elismerést és soron kívül előléptetést. 2002. november 1-jétől a belügyminiszter 

rendőrségi főtanácsosi címet adományozott számára. A katonai igazságszolgáltatás 

támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Honvédelmi Miniszter 

2009. október 23-a, Nemzeti Ünnepünk alkalmából a „Szolgálati Érdemjel arany 

fokozata” kitüntetést adományozta számára. A magyar felső vezetés egyik 

legtapasztaltabb tagja 54. életévével. Jogi egyetemi végzettsége mellett jogi 

szakvizsgát is tett, PhD fokozattal rendelkezik, s angol nyelvből középfokú 

nyelvvizsgával rendelkezik. Nemzetközi kitekintéssel is bír. 2011 októberétől a 

főkapitányi klub elnökének választotta. Ez mindig egy nagy szakmai megtiszteltetés. 

Jó szívvel ajánlja Vas megye rendőr-főkapitányának. Ez egy szakmai elismerés, 

mivel elődei is ezt igazolják.  

               Köszönetet mond a testületnek azért, mivel nagyon rövid idő állt rendelkezésére 

akkor, amikor országos-rendőrfőkapitányi helyettes kinevezést kapott, hogy 

munkáját mindig támogatták. Nem volt akkor alkalma elköszönni sem. Szól arról, 

hogy mennyi új munkahelyet sikerült teremteni a rendőrség berkein belül Vas 

megyében. Ma országos jelentőségű és kihatású feladatokat végeznek itt a 

megyében. A 112-es központ egyik központja Szombathelyen lesz, és a 

Terrorelhárító Központ egyik alosztálya is itt kerül elhelyezésre. Kéri, hogy a 

közbiztonság kérdését sohase kezeljék politikai kérdésként. Őszinte párbeszéddel 

tegyék meg mindig észrevételeiket. 

 

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok röviden bemutatkozik a testületnek. Radnóti Miklós 

örökbecsű szavaival kezdi a bemutatkozást. „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék 

mit jelent, nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó 

gyerekkorom világa.” Itt született, itt nőtt fel, itt járt iskolába, focizott a Haladásban, 

lett szerelmes, hiszen felesége is szombathelyi születésű. Kicsit fellengzősen azt is 

mondhatná, hogy ősei a római légióval léptek e földre. Számára óriási 

megtiszteltetés lenne, ha ott lehetne megyei rendőr-főkapitány, ahol egykoron 

próbaidős r. zászlósként, rögös, de nehéz és nagyon szép pályára lépett, s ahol 
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egykoron 18 évet tölthetett el, a megyei rendőr-főkapitányságon, a megye 

városaiban Szombathelyen, Sárváron és Körmenden, mely utóbbinak vezetője is 

volt. Megtiszteltetés volt számára a Zala megyei rendőr-főkapitányi állás is, ahol a 

rendészeti dolgok talán a legösszetettebb módon vannak jelen. Most azonban azért 

áll a testület előtt, hogy támogatásukat kérje Vas megyei rendőr-főkapitányi 

kinevezéséhez. Agatha Christietől idézve elmondja, hogy a tettes mindig visszatér a 

tett helyszínére. Vele is ez történik most. Hiba lenne azonban részéről, ha ott akarná 

folytatni tevékenységét, ahol egykoron abbahagyta, hiszen azóta sokat változott a 

világ. Biztos azonban abban, hogy nincs is szükség gyökeres változásokra. Ezért 

nem is vár mást leendő kollégáitól, mint további becsületes és eredményes munkát. 

Az ismertté vált bűncselekmények száma és az objektív közbiztonsági helyzet 

szempontjából Vas megye 2011-ben a 19 megye közül a 18. helyen van. Ez azt 

jelenti, hogy Vas megye az egyik legbiztonságosabb megye az országban. Ez persze 

nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan bűncselekmények, vagy szabálysértések, 

amelyek felkorbácsolják az indulatokat. Az ismertté vált bűncselekmények közül 

mindössze 2%-ot követnek el itt Vas megyében. A lakosság szubjektív 

biztonságérzete azonban sok helyen rosszabb, mint az objektív biztonságérzet 

helyzete. Abban, hogy milyen a lakosság biztonságérzete, igen nagy szerepe van a 

nyomtatott és az elektronikus sajtónak is. Ezért legfontosabb feladatának tartja, hogy 

a lakosság szubjektív biztonságérzetét minél közelebb hozzák az egyébként 

kiegyensúlyozott objektív biztonságérzethez. Amikor négy évvel ezelőtt megyei 

rendőrfőkapitány lett vezetői ars poeticáját a következőképpen fogalmazta meg: 

tisztességes és eredményes munkát végző, becsületes rendőrökből álló, a megye 

törvénytisztelői állampolgárai által elismert rendőrséget szeretne a megyében, olyat 

ahol a munkatársak is szívesen dolgoznak. E vezetői hitvallását szeretné 

megvalósítani, s ehhez kéri a testület támogatását. 

 

Kovács Endre, a rendészeti szakbizottság elnöke a szakbizottság nevében szól arról, hogy 

Halmosi úr olyan életművet hagyott maga után, amelyet változatlanul csak 

támogatni lehet. Ugyanezt lehet elmondani Dr. Tánczi Tibor megbízott 

rendőrfőkapitány rövid ideig végzett munkájáról is. A megbecsülés és a kölcsönös 

együttműködés jellemezte a vele való együttműködést is. Bízik abban, hogy Dr. 

Tiborcz tábornok úrral is jól fognak tudni együttműködni. Kéri, hogy megválasztása 

esetén fogadja a rendészeti szakbizottság partneri együttműködését is. 

 

Fehér László frakcióvezető elmondja, hogy frakciójuk támogatja a tábornok úr kinevezését. 

Biztos abban, hogy a jövő hónap elejétől már kinevezett főkapitányként 

üdvözölhetik itt a megyében. Szeretné biztosítani arról, hogy nem lesznek olyan 

politikai harcok, amelyek a munkáját hátráltatják.  Egy túlpolitizált hangulatban 

kíván munkájához jó erőt, egészséget. Megköszöni Dr. Tánczi Tibor főkapitány úr 

munkáját is. Városi polgármesterként sokat találkoztak főkapitány úrral kettős 

feladatában, s ő is úgy, mint kistérségi elnök is. Szól arról, hogy talán az országban 

egyedül Celldömölkön van női kapitány. Azzal, hogy a nyugdíjkorhatár közelebb 

került egymáshoz mindenkinél, valószínűleg hosszabb együttmunkálkodásra kerül 

sor. Ehhez kíván mindenkinek erőt és egészséget. 

 

Patyi Elemér képviselő elmondja, hogy Vas megye polgármesterei mindig jó kapcsolatban 

voltak a megye rendőri vezetőivel. Dr. Halmosi Zsolttal való korábbi beszélgetéséről 

szólva elmondja, hogy a jó munka eredményeként valószínűleg őt, mint 

parancsnokot is el fogja veszíteni a megye, mert a feladatok feljebb szólítják. Mindig 
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Vas megye termelte ki az utóbbi időben az országos rendőri vezetést. Ígéri, hogy a 

rendőri munkát ezután is támogatni fogják. Ehhez kíván jó erőt és egészséget 

mindenkinek mind a kistérségi társulásuk, mind pedig a polgármesterek nevében. 

Dr. Tánczi Tibor úrnak is megköszöni az itt végzett eredményes munkát. A jelöltet 

pedig támogatásra javasolja. 

 

Rába Kálmán képviselő elmondja, hogy valóban sikerült a politikát belevinni a 

tanácskozásba. Patyi úrnak mondja, hogy a politika a kistérségeket is kivégezte. 

Valóban hálátlan a rendőri munka ebben a megyében.  Egyik oldalról jó, ez a 

bűncselekmények tekintetében, másrészről viszont nem, mert a lakossági 

ingerküszöb viszont ennek következtében alacsony. A kirívó bűncselekmények nem 

jellemzőek naponta. Meg kell azonban birkózni azzal, ami a közvéleményt 

felháborítja. Azt kérik, hogy a politikát ne vigyék bele a közbiztonságba, akkor ő 

személy szerint azt kéri, hogy a közbiztonságot ne vigyék bele a kulturális 

rendezvényekbe. A Jobbik Magyarországért Mozgalom sok rendezvényt szervez, 

ahol a rendszámaikat felírják, a rendezvényt kamerázzák. Nem érti, hogy erre mi 

szükség van. Azt kéri, hogy a „Szolgálunk és Védünk” szlogen valós tartalommal 

kerüljön megtöltésre. Felháborító szabálytalanságként említi, hogy rendőrautó 

rokkantak számára kijelölt helyen parkol, a fotóst eztán kifigyelik. Kéri, hogy ne 

terrorizáljanak és büntessenek.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy tömegrendezvényeken a világon 

mindenhol készülnek felvételek. Szavazásra bocsátja az országos rendőrfőkapitány 

által javasolt személy, Dr. Tiborcz János kinevezését Vas megye rendőr-

főkapitányává. 

 

A testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

 

2/2012. (I. 20.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés javasolja a belügyminiszternek, hogy – Dr. Hatala József rendőr 

altábornagy, országos rendőrfőkapitány indítványában foglaltaknak megfelelően – Dr. 

Tiborcz János rendőr dandártábornokot Vas megye rendőr-főkapitányává nevezze ki.  

 

Felelős:                    a közgyűlés elnöke 

Határidő:                 azonnal 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke emléktárgyat ad át Dr. Halmosi Zsolt r. 

dandártábornoknak. 

 

 

 

 

(Az ülést Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke vezeti.) 
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A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekarnak Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

részére történő átadására 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a törvény úgy 

rendelkezik, hogy a megyei önkormányzat kulturális intézményt működtethet, 

azonban a finanszírozási háttér valamilyen oknál fogva úgy lett kiírva, hogy ilyen 

intézmény fenntartására kizárólag a megyei jogú városok pályázhatnak. Ezért 

kénytelen a testület átadni a Savaria Szimfonikus Zenekart – amely megalakulásának 

az 50. évfordulóját ünnepli az idén – Szombathely Megyei Jogú Városnak 

működtetésre. Bízik benne, hogy olyan jó gazdája lesz a megyei jogú város is a 

szimfonikus zenekarnak, mint amilyen jó a megyei önkormányzat volt. Itt mondja el, 

hogy december 31-ig szólt a megállapodás Szombathely Megyei Jogú Várossal a 

közös fenntartású intézmények finanszírozására, s a megyei jogú város pont erre az 

intézményre nem adta oda a pénzt, amely a normatíva felett a működéshez 

szükséges volt, ezért a zenekarnak +30 M Ft-ot kellett adnia a megyének azért, hogy 

most január 1-jével gyakorlatilag minden kifizetése rendezve van a zenekarnak.  

Felszólítják azonban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 

minden tartozását, azaz a zenekarral kapcsolatos, a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

40 M Ft-ot és a Szombathelyi Képtárral kapcsolatosan a rájuk jutó részt fizessék ki.  

 

Pajor András frakcióvezető örömének ad hangot azért, hogy a Kultúra Napja alkalmából 

ilyen szép ajándékot tudnak adni a megyei jogú városnak. Megjegyzi azonban azt is, 

hogy igazán mást nem is tud tenni a testület. A gazdasági és ügyrendi bizottság – 

előadó távolléte nélkül – is megtárgyalta az előterjesztést. A feladatellátáshoz 

szükséges források megteremtése már nem a megye kezében van, tehát 

kényszerlépés hozta ezt a megoldást, azon túl, hogy reméli azt is, hogy a zenekar 

olyan gazdálkodást tud majd felmutatni, mint amilyen magas művészi színvonalat. 

Lassan körvonalazódik a megyék új szerepe, amely a területfejlesztés irányába 

mozdul el, de ebbe valószínű a zenekar már nem illene bele. Bízik benne, hogy a 

megyei jogú város jó gazdája lesz az intézménynek.  

 

 

Rába Kálmán képviselő elmondja, hogy kezdi azt hinni, hogy a FIDESZ frakcióba 

bekerülni már valamiféle színészi vizsga szükséges, hiszen úgy elő tudják adni a 

dolgokat, hogy ezek szinte már Oscar Díj-as alakítások. Sajnálja, hogy Szombathely 

Megyei Jogú Város részéről senki nem jött el az ülésre, mert lettek volna kérdései 

felé is. A konszolidációs törvényben benne van, hogy a kormány nem veszi át az 

előadóművészi intézményeket. Azokat az intézményeket ugyanis nem vették át, ami 

pénzbe kerül, pedig az lett volna a legjobb, ha az állam tartaná fenn ezeket is. Pajor 

úr részére pedig elmondja, hogy még nem rajzolódott ki a megyék konkrét feladata, 

csak márciusban fog kirajzolódni a törvény a feladatokat illetően. Elmondja azt is, 

hogy amennyiben a januári tiszteletdíjak úgy kerülnek kifizetésre, hogy nem 

elvégezett munkáért, akkor ő feljelentést fog tenni. Azoknak a felügyelő 

bizottságoknak, amelyeknek nincs jogosultsága, azért nem járhat semmiféle fizetség. 

Szombathely Megyei Jogú Város képviselőjétől pedig azt szerette volna 

megkérdezni, hogy hogyan fogják működtetni a zenekart, amikor még költségvetése 

sincs, sem pedig a finanszírozásra nincs meg a feltétel.  
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Majthényi László, a közgyűlés alelnöke megjegyzi, hogy aki a színházat, meg a 

bohózatot műveli, az nem az ő frakciójuk. Utalva frakcióvezető úr szójátékára 

elmondja, hogy a közös fenntartás egy közös felelősséget is kialakított Szombathely 

Megyei Jogú Város részére is. A változás elkezdődött, s ez azt tűzte ki célul, hogy az 

értékek ne menjenek kárba. A Savaria Szimfonikus Zenekar egy ilyen érték, tehát 

továbbra is fenn kell tartani. Az ajándék pedig nem Szombathelynek szól, hanem a 

kultúra és zeneszerető Vas megyei közönségnek.  

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozza a következő határozatot: 

 

 

3/2012. (I. 20.) számú határozat 

 

 

 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése – a Savaria Szimfonikus Zenekar fenntartásának 

és működtetésének 2012. január 1. napjával történő átadására-átvételére vonatkozóan – 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésével kötendő megállapodás-tervezetet az 

előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.  

 

 

Felelős:                     a közgyűlés elnöke 

Határidő:                 azonnal  

 

 

(Az ülést Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke vezeti.) 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztató jelleggel elmondja a testületnek, hogy a 

annak ellenére, hogy a Szombathelyi Szocialista Párt úgy gondolta, mivel már nem 

ők a város vezetők és nem ülhetnek ők is ott, hogy bojkottálja a Megyebált. Holott 

két évvel ezelőtt még Dr. Czeglédy Csaba és Dr. Ipkovich György is ott ültek. Az 

amit ott csináltak az egyenlő a gyalázattal. Neki politikusként el kell viselnie a 

történeteket, de felháborító volt, hogy odavitték a cigány kisebbségi önkormányzat 

apraját-nagyját, gyerekeket, lejárt szavatosságú élelmiszereket osztottak nekik azért, 

hogy elmenjenek, illetve még aznap fogyasztható volt. A szezont a fazonnal 

összekeverve ott volt még a Rendvédelmi Szakszervezet valamilyen delegációja. 

Úgy látszik, hogy a szakszervezetek az elmúlt 10 évben Csipkerózsika álmukat 

aludták, csak most valaki megcsókolta őket, s most úgy hívják őket, hogy szocialista 

pár, és újra fontos nekik tüntetni. Ez azért volt gyalázatos, mert olyan tisztességes 

embereket fütyültek ki. akiknek csak köszönhet Vas megye közössége. Kiemelt 

néhány személyt: Dr. Gadányi Károlyt, Dr. Horváth Boldizsárt, Dr. Puskás Tivadart. 

Gyakorlatilag öten voltak ott politikusok, s a legmegdöbbentőbb az volt, hogy Fehér 

László polgármester urat is kifütyülték, aki talán egyik legtehetségesebb politikusa 

az MSZP-nek. Ez minősíti a szocialista pártot. Összeszámolva a résztvevőket 200-

300 fő körül voltak, s megállapították polgármester úrral, hogy addig nagy baj nincs, 

amíg csak ennyit tudnak. Ez a bál sikeresebben is végződhetett volna. Gyakorlatilag 

az itt összegyűlt pénzt, 300.000 Ft-ot, gyermekvédelmi intézmények részére 
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biztosítják. Egy-egy félsertést tudnak adni a Dr. Nagy László EGYMI-nek, a 

TEGYESZ-nek, s az ikervári intézménynek, jánosházinak, a ruminak, s 

gencsapátinak. A tombola bevétele tehát erre kerül felhasználásra. Az MSZP pedig 

szégyellheti magát az összes Csőcselékkel együtt, aki ott tüntetett, meg fütyörészett 

a Megyebál előtt, hogy az végül is így sikerült. Bár tudtak volna többet adni, s az 

elég baj, hogy egy ilyen bál ellen ilyen szintű, színvonalú dolgot szerveztek meg. 36 

bál van még idén Szombathelyen. Érdeklődve várja, hogy a többi bál előtt is 

lesznek-e ilyen rendezvények.  

 

Fehér László frakcióvezető örömének adott hangot, hogy megoldódott a szimfonikus 

zenekar sorsa, s bízik abban is, hogy a január havi bérüket is meg fogják kapni. Azt 

hitte ezzel vége is a közgyűlésnek. Elmondta elnök úrnak, hogy a történelem során 

máskor is voltak tüntetések, s erre szokták azt mondani, hogy a történelem ismétli 

magát. A nagy nemzeti ünnepekre Budapesten már a frekventált helyeket 3 évre 

előre lefoglalták a kormánypártiak, s ez a félelemre vall. Neki nem volt kenyere a 

szervezés sohasem. A celldömölki kórház bezárása kapcsán szervezett rendezvényen 

is ki mert állni és elmondani a véleményét és a Regionális Fejlesztési Tanács ülésén, 

amikor más besorolást kaptak, ott is elmondta, hogy nem ért vele egyet. A bálra is 

azért ment el, mert Vas megyében celldömölki embert jelöltek az „Év emberének”, s 

őt felhívta előtte, ezért polgármesterként úgy érezte, hogy ott kell lennie. Azon 

azonban meglepődött, hogy a politikusok közül mindössze 5 fő vett részt. Ez nem jó. 

Az emberek valamire várnak, s valahova elbújnak. Celldömölkön ilyet nem 

próbáltak szervezni. Figyelmeztette elnök urat arra, hogy a megye első emberének 

nem célszerű csőcselékről beszélni. Mérei úrnak gratulált, hogy megoldódott a 

problémájuk és sok sikert kívánt a jövőre vonatkozóan. Megjegyezte, hogy a zene 

talán megbékélést sugároz. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megjegyezte, hogy a csőcselék azoknak szólt, akik Dr. 

Horváth Boldizsár urat kifütyülték, s a bálba érkező köztiszteletben álló urakat. 

 

Rába Kálmán képviselő megjegyezte, hogy ritkán tudnak egyet érteni, de ebben a kérdésben 

most egyetértenek. Azon sem csodálkozott volna, ha megjelent volna ott Kun Béla 

szelleme, mert az a bolsevista propaganda, ételosztás, stb…Gyebrovszky úr 

sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy ők szociális érzékenységükről tettek 

tanúbizonyságot. Azzal, hogy ott egyszer a népet, cigány kisebbséget megetették. 

Megalázó bekiabálások csak őket minősítették. Jó lenne, ha ez a párt egyszer és 

mindenkorra eltűnne a történelem süllyesztőjében, mert gyalázat, amit művelnek. 

Nem elég, hogy szétlopták ezt az országot, most meg ilyeneket művelnek. Ha lehet, 

akkor ő azt mondaná, hogy álszent, álszentebb, s MSZP. 

 

Nagy Gábor tanácsnok szólt a Vas Megyei Sportigazgatóság kiadványáról, amelyet 

az ülésen osztottak ki. Nehéz volt a kiadványt összehozni, de ebben csak szponzori 

pénzek és némi bizottsági támogatás van. Izgalmas olvasmány, amelyben szinte 

minden település érintett, igaz, hogy 2010-es. Külön öröm számára, hogy a sport 

megyei feladat marad. 

 

Patyi Elemér képviselő elmondja, hogy korelnökként kér szót, s azt, hogy a stílus maga az 

ember. Óva intette a képviselőket attól, hogy ilyen pályára tévedjenek, s ő személy 

szerint kifejezetten rosszul érzi magát az elhangzottak után. Arra kérte képviselő 

társait, hogy ha csak keresetlen szavakat tudnak használni, mert nem találnak 
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munkát, akkor inkább oszlassák fel magukat. Hosszú ideje tagja a közgyűlésnek, de 

ilyen hangnem még soha nem volt a testület ülésén. Jó lenne megtartani a megyei 

önkormányzatnak az egyébként amúgy is megtépázott tekintélyét. Az állampolgárok 

a szavazófülkékben majd minősíteni fogják a munkájukat, ez nem ennek a 

testületnek a feladata. 

 

Szabó József képviselő megköszöni Patyi Elemér szavait, Rába Kálmán képviselő úrnak 

pedig nem kíván reagálni.  

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke elmondja, hogy a gyermekintézményekben történő 

disznóvágásokról a képviselőket időben értesíteni fogják, hogy részt tudjanak venni 

a rendezvényen, s a gyermekek is örülni fognak ennek. Rácz Károly gazdától 

vásárolták az 5 sertést. 

 

Mérei Tamás, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója köszönetét fejezi ki a testületnek 

a zenekar nevében és a koncertlátogatók nevében is azért, hogy 2012-ben az 50. 

évfordulót ünnepelhetik. Szól arról, hogy 1933. év is egy rendkívül jelentős év volt, 

ugyanis Kodály Zoltán vezényelte a zenekart, ami a városban működött., de 1962 

volt az a sorsfordító pillanat, amikor a városi tanács a zeneiskola ifjúsági zenekarát 

összevonta az egyébként ad hoc működő zenekarral és létrehozta a Szombathelyi 

Szimfonikus Zenekart. 1969-ben már a megyei tanács volt az, aki fél 

függetlenítésben, majd 1974-ben hivatásossá válásában már a kulcs szerepet 

játszotta, mint fenntartó, Gonda György tanácselnök úr idején egyedüliként. A 

minisztérium évekig nem állított ki alapító okiratot, annyira ellenezte a zenekar 

létrehozását. Szól a továbbiakban a zenekar és a fenntartó kapcsolatáról, amely a 

családokéhoz hasonlítható elsősorban. Külön köszönetet mond azért, hogy nem 

kötelező feladatként ennyire kiálltak a zenekarért a megye vezetői. Szól a kiemelt 

feladataikról, amit sikerült az elmúlt évtizedek során megvalósítani, s a zeneszerető 

magyar és külföldi közönségnek nyújtani. Elmondja viccesen azt a megítélést, hogy 

a szombathelyi a vidék legjobb pesti zenekara. Köszönetképpen ajándékot ad át a 

képviselő-testület tagjainak Beethoven: V., Sors szimfóniája CD-t. 

 

 

Több tárgy nem volt, a közgyűlés elnöke az ülést berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 


