
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. február 29-én 10.00 órától a Megyeháza 

Címertermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

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

közgyűlés alelnökei, Kerekes Ferenc Béla, Kovács Endre, Nagy Gábor, Pajor 

András, Patyi Elemér, Rába Kálmán, Szabó József, Szakács Marcell, Tausz István 

Béla közgyűlési tagok; 

 

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

Stankovits György megyei aljegyző, Lazáry Viktor, Szombathely Megyei Jogú 

Város alpolgármestere, Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Sportági 

Szakszövetségek Tanácsának elnöke, Dr. Varga Zoltán, a Vas Megyei 

Sportigazgatóság igazgatója, Pálóczi László, a Vas Megyei Sportigazgatóság 

igazgató helyettese, az önkormányzati hivatal titkárságainak vezetői, Dr. Kovács 

Györgyi, a Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály főosztályvezető-helyettese. 

 

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 résztvevőket. Megállapítja az ülés határozatképességét és azt 

megnyitja. Szavaztat az ülés tárgysorozatáról.  

 

A testület 12 igen és 1 nem szavazattal az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

20-0/2012. (II. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés ülésének tárgysorozata: 

1. A Vas Megyei Sportigazgatóság megszüntetése. 

 

(Az ülést Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke vezeti.) 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Sportigazgatóság megszüntetése 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke néhány gondolattal egészíti ki az előterjesztést. 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy a megyei önkormányzatok feladatai között 

szerepel - többek között – a sportági szakszövetségek, és a sport tevékenység 

igazgatásának végzése is. Eredetileg az volt a szándék, hogy az eddig meglévő 

formában működnének tovább a sportági szakszövetségek is és a Vas Megyei 

Sportigazgatóság is. Erre voltak különböző szinten különböző ígérvények, 

elsősorban finanszírozásiak. Elsősorban az derült, hogy önálló intézményként nem 

tudjuk működtetni a sportigazgatóságot. Ettől fogva úgy gondolták, hogy a 

közgyűlés hivatali apparátusába integrálva fogják szervezni ezeket a munkákat. 

Későbbiek során kiderült, hogy finanszírozást nem kap a megye erre a 

tevékenységre, ezért teljesen át kell gondolni, hogy hogyan fogják a továbbiakban 
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koordinálni, szervezni a sporttevékenységet. Azt a döntést, amelyet a mai napon meg 

kell hozni a testületnek, az elsősorban anyagi okokra vezethető vissza. Mindenki 

által ismert, hogy negatív szaldós költségvetéssel a megyei közgyűlések nem 

kalkulálhatnak, ezért a 30-31 millió Ft-os költségvetési mínuszunkat, amelyet 

kalkuláltak a költségvetés tervezésénél csak úgy tudják megszűntetni, ha a 

sportigazgatóságot, mint önálló intézményt megszűntetik, s ezen keresztül a  

költségvetés nullszaldóssá tételét garantálni tudják. 

 

Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

meghozta azt a döntését, miszerint indítványozza a sportigazgatóságot, mint önálló 

intézményt megszűntetni. Elmondja azt is, hogy a döntés meghozatalakor olyan 

érzése volt, mint amikor a hóhért akasztják, hiszen 13 éven keresztül mindig azért 

küzdött, hogy a sport mindig kiemelt szerepet, jelentőséget kapjon a megye életében 

és igazi zászlós hajós legyen. Megjegyzi, hogy a megye mindig azon volt, hogy az 

önkormányzat erőn felül támogassa a sportot. Köszönetet mond Dr. Varga Zoltán 

igazgató úrnak és az intézmény valamennyi dolgozóinak a végzett munkájukért. 

Elmondja azt is, hogy az önkormányzat azért nem fogja elengedni a sport és a 

sportági szakszövetségek kezét, mert egy irodát fog továbbra is biztosítani teljes 

infrastruktúrával. Ezzel azért tudunk még segíteni. A hét végi MOB döntés pedig 

már előre is vetítette, hogy a MOB hogyan fogja átvenni a sporttevékenység 

irányítását az ország területén.  

 

Patyi Elemér képviselő szól arról, hogy a megye himnuszának hallgatása egyre inkább a 

bánat érzését hozta benne elő. Az ősz folyamán kellett volna közösen tenni azért, 

hogy a megyék ne kerüljenek ilyen helyzetbe. Tudja, hogy valamennyien nehezen 

élik ezt a helyzetet meg, de azért valamilyen önkritikát azért kellene gyakorolni. 

Visszafogottságot, empátiát kért azon kistelepülések iránt, akik az utolsó 

segítségüket is elveszítették a sport területén. A szakszövetségek és a 

sportigazgatóság a helyi sportegyesületek munkáját szakmailag nagyban segítették. 

A jelenlegi helyzet nem egy biztos helyzet. Érthetetlen ez a jelenlegi kormánytól, aki 

a sportot tűzte ki egyik céljául, de elég csőlátó módon. Néhány sportágat 

támogatnak, a többit nem. Ezt még az előző kormányzat sem tette meg. 

Mindannyian tudják, hogy a közművelődésre és a sportra kell adni pénzt. Ez a sport 

megfojtását jelenti. Kell ide adni pénzt. El nem fogadja, de szomorúan veszi 

tudomásul a kialakult helyzetet. A megye vezetését arra kéri, hogy jobban 

érvényesítse a megye érdekét azért, hogy ne hogy így járjunk a területfejlesztési 

feladatok terén is, hiszen ez is egy ígérvény volt. Szól arról is, hogy kiosztott egy kis 

szemelvényt – habár Básthy Béla úr nincs jelen, mert neki szólna elsősorban – a 

régiók kialakításáról. 

 

Szabó József képviselő  elmondja, hogy Mária Terézia jutott eszébe, amikor valamit kért a 

magyar uraktól, s visszaüzentek neki, hogy életünket és vérünket igen, de zabot azt 

nem. Mindenki bizonygatja, hogy milyen fontos a sport, a sportigazgatóság, de zabot 

azért nem tudunk adni. Nem tudja elképzelni, hogy nem volt annyi lobby erő, hogy 

ne ezt kelljen tenni. Szól Prof. Dr. Gadányi Károly által küldött e-mail-ről, amelyben 

a sporttal kapcsolatos nyilatkozatok szerepeltek. Ezelőtt fél évvel még biztatások 

volta, hogy mi leszünk a bezzeg megye. A sportigazgatóság pedig egy olyan biztos 

pont, amelyre lehet építeni. Ez a huszárvágás, hogy a sportigazgatóságot 

megszüntetjük nem marad következmények nélkül. A sportot nem félti, mivel a 

sportági szakszövetségek tovább fognak működni és megkeresik a saját országos 
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szakszövetségükkel a kapcsolatot. 10 éve már a Vas Megyei Kézilabda 

Szakszövetség elnöke, s tagja a Sportági Szakszövetségek Elnökségének is, ezért 

még nehezebben éli ezt meg. Bízik, illetve reménykedik az új finanszírozási 

rendszer kialakításában, abban az egy csatornás rendszerben, amelyet a MOB fog 

kialakítani.  Köszönetét fejezi ki a sportigazgatóság dolgozónak a végzett 

munkájukért, s köszönetet mond a testületnek is a sport melletti eddigi 

elkötelezettségéért. Bejelenti, hogy ő nem fogja a sportigazgatóság megszűntetését 

megszavazni. A sportági szakszövetségeknek nem hely gondja van, számítógépe is 

van neki is otthon, hanem azok a szakszövetségek, akik nem rendelkeznek országos 

kapcsolatokkal, azok el fognak sorvadni. 

 

Rába Kálmán képviselő nem értéséről szólt azért, hogy miért van itt az ülésen Szombathely 

Megyei Jogú Város alpolgármestere. Ő nem optimista, s nem is kíván finoman 

fogalmazni.  Elmondja, hogy ez a mai ülés egy tükörképe a mai magyar 

társadalomnak, ez a kórképe, ez a rákfenéje. Kifejti azt, hogy a mai ülést azért kellett 

összehívni, mert a 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadták, amellyel 

kapcsolatban akkor is aggályának adott hangot a sportigazgatóság fenntartására 

szánt forrásokkal kapcsolatban. Ő akkor is kért információt, hogy mire alapozták azt, 

hogy lehet majd pályázni forrásra. Megköszöni Dr. Gadányi professzor úr levelét. 

Elnök úr a sportigazgatóságot a parlamentben fejezte le a konszolidációs törvény 

elfogadásakor. A MIK nem vette át a sportigazgatóságot, a megye meg nem tudja 

fenntartani, nyilatkozta elnök úr a sajtónak. Idézi, hogy a megye helyi 

önkormányzat. A sport, mint közszolgáltatás települési önkormányzati feladat, de azt 

nem kötelező finanszírozni, támogatni, arra saját bevételt kell generálni. Ki lehet 

vetni pl. kapuadót, s abból lehet finanszírozni. A megyei önkormányzat már területi 

önkormányzat, tehát ha a sportra nincs forrás, akkor azzal nem kell foglalkozni. 

Mellszélességgel kiáll pártja és ő maga is a tömegsport és a versenysport mellett. 

Felveti, hogy Vasvár város alpolgármestere is – tudomása szerint – bekerült a 

sportigazgatóság állományába. Megkérdezi, hogy ő ott most milyen feladatot lát el, s 

ezért mennyi fizetést kap. Ha ez az intézmény olyan jól működött, akkor most miért 

is kell megszüntetni? Szól még Tállai úr nyilatkozatáról is, amely szerint nyugodt és 

kiegyensúlyozott rendszer fog létrejönni az önkormányzatok finanszírozását illetően. 

A gazdasági bizottság eltanácsolt elnöke nyugodt szívvel ajánlotta a költségvetési 

koncepciót elfogadásra. Az elmúlt 20 esztendőben a FIDESZ és az MSZP 

összeácsolt egy disznóólat, amelyben nyakig hempergünk a trágyában. Ideje lenne, 

ha elbontanánk ezt a sok mocskot és szemetet.  

 

Pajor András frakcióvezető személyes érintettsége kapcsán szól, miszerint őt senki semmi 

tanácsolta el a gazdasági bizottság elnöki posztjáról, hanem saját maga mondott le, 

hiszen meg is szűnt ez a bizottság.  Új struktúra alakult ki. Ezt a 2012. évi 

költségvetést pedig nyugodt szívvel ajánlotta, mert ő jól ismeri Tállai Andrást, de 

legalább is jobban, mint Rába úr. 

 

Lazáry Viktor SZMJ Város alpolgármestere mindig felüdüléssel hallgatja Rába Kálmán 

képviselő úr felszólalását. A Haladás VSE-vel kapcsolatban megjegyzi, hogy mielőtt 

nyilatkozik a sajtónak, azelőtt az információkat szerezze be, és ne a szombathelyi 

kollégájától, mert mindkettőjük tudatlansága látszik a sajtónyilatkozatokból is. A 

mostani ügyet illetően elmondja, hogy a város részéről nyitottak bármilyen 

megoldásra, amely a feladatellátást illeti. A nonprofit szervezetük ezeknek a 

feladatoknak ellátásában a jövőben részt tud venni, de ezt át kell beszélni. A 
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szakszövetségek előtt pedig nyitva van a kapu, hogy milyen segítséget várnának. 

Bízik abban, hogy tudnak segítséget nyújtani. Várják a szakszövetségek 

jelentkezését, hiszen nekik kell megtenni az első lépéseket. 

 

Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas Megye Sportági Szakszövetségek Tanácsának elnöke 

szól arról, hogy egy egyetemi sportrendezvényről érkezett ide. Nem temetni jött a 

megye és a vidék sportját, hanem kiutat találni arra, hogy sportos megye maradjunk. 

Köszönetet mond az elmúlt 22 évért. A kényszer szülte döntés fog következni. 

Hamis az az ábránd, hogy a sport önszerveződéssel működni fog. Nem, a sportot 

szervezni kell, de a fiatalokat meg is kell nyerni a sportért. Ezeket a gondolatokat 

február 27-én éjszaka két órakor jegyezte le. Dokumentum a szálloda jegyzettömbje.  

Köszönetet mond Dr. Varga Zoltán sportigazgatónak és az egész kollektívának is a 

végzett munkájáért.  

 

 

Vargyas Csaba, az Atlétikai Szakszövetség Tanácsának elnöke elmondja, hogy a megyei 

önkormányzat segítségével mit értek el és hova jutottak. Kifejti, hogy amit akarunk, 

az majdnem olyan, mintha meg is lenne. Lett atlétikai dobócentrum, amely egy 

nemzetközi edzőcentrum. Öröm kimenni a pályára. Háromszor rendeztek már itt  

egymás után kalapácsvető világdöntőt. Ezzel mindenki megismerte a megyét és 

Szombathelyt. Minden évben megünnepelték a sportolókat is. Elmondja, hogy most 

már egység van az egyes szövetségek között. Mindenki örül mindenki 

eredményének Molnár Zoltán a MOB főtitkára lett, ehhez gratulált. Információkkal 

azonban nem rendelkeznek, az új sportvezetés még a meghívásaikra sem reagál. 

Köszönetet mond a testületnek az eddigi segítő munkájáért, a hogyan tovább-ot 

pedig már kezdik tapogatni. Saját erőből a feladataik 70-80 %-át tudják megoldani, a 

többit sajnos nem. Köszönetet mond az atlétika sportág eddigi támogatásáért. 

 

Rába Kálmán képviselő szól arról, hogy az átpolitizált csonka hazában a 

következményektől. A tárgysorozat kapcsán kritikát nem hallott, akkor ő is 

megszavazza. Véleménye szerint a nagyképűség és a gőgösség mondatja Lazára 

úrral azt, amit mondott. Át fog adni számára egy dokumentumot, ha az abban 

foglaltak nem tetszenek neki, akkor tegyen feljelentést.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy lehet bátornak lenni, kritikát gyakorolni, 

de elegánsan, sértés nélkül. A radikalizmusba belefér minden, csak az ocsmányság 

nem. 2012. év az olimpia éve. Nagyfokú politikai bátorságra van szükség, mert a 

háttérben mozgó pénzek nagyon csökkentek. Köszönetet mond Dr. Varga Zoltánnak 

és a sportigazgatóság minden eddigi és továbbiakban sport munkát végző 

dolgozónak, akik szolgálták a sportot: a tömegsportot, a diáksportot, szakági sportot. 

A versenysport is koordinálva volt. A közgyűlésnek e téren nem szűnik meg a 

felelőssége. Öt irodát és komplett felszerelést biztosítanak továbbra is. Szükség 

esetén akár a könyvelést is megoldják. Nem mondanak le a sportról, itt van pl. a 

Dobó SE, Pannonia Ring stb. Volt itt egy konferencia is, amelyen mindössze egy 

közgyűlési tag vett részt. Kívülről könnyű bekiabálni, belülről kell teljesíteni. A múlt 

hét pénteki konferenciáról szólt, amelyen csak egy képviselő volt jelen. Ilyen 

sportigazgatóság Magyarországon csak egy volt. A mindenkori megyei vezetés 

feladata volt, hogy felállított-e erre a feladatra hivatalt, vagy sem. Nem jó szívvel 

mondja, hogy kéri az előterjesztés támogatását. Meg kell találni az új rendszeren 

belül annak lehetőségét, hogy az eddigi értékek megmaradjanak.  
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Rába Kálmán képviselő felvetette, hogy elnök úr nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Tóth 

Balázs hogyan került a sportigazgatósághoz, most meg hova fog kerülni. A 

konferenciával kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy február 23-án kaptak e-

mailben értesítést, holott 20-ig kellett volna regisztrálni a részvételt.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszában elmondja, hogy Tóth Balázs azért került a 

sportigazgatósághoz, hogy pénzt szerezzünk a sporttevékenységre. Ő jelenleg is 

pályázatokkal foglalkozik. A sportigazgatóság dolgozónak is próbálnak munkahelyet 

teremteni. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 10 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

20/2012. (II. 29. )számú határozat 

 

A megyei közgyűlés 

 

1. a Vas Megyei Sportigazgatóság megszüntető okiratát az előterjesztés mellékletével 

egyezően jóváhagyja; 

 

2. megbízza elnökét, hogy az intézmény megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket – 

a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 14. §-a figyelembevételével - tegye meg, s arról a 

legközelebbi közgyűlésen számoljon be. 
 

Felelős:         Kovács Ferenc 

Határidő:      azonnal 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke egyebekben elmondja, hogy a jövő hét péntekén 

Szombathely Megyei Jogú Várossal lesz együttes ülés, amelyre a képviselők 

meghívót kapnak. Minden parlamenti párt 5-5 perces felszólalásra kap lehetőséget. 

Döntsenek arról, hogy hogyan használják fel a rendelkezésre álló időt. 

Tájékoztatja a testületet továbbá arról is, hogy március 14.én 14.00 órakor a 

Díszteremben kerül sor a március 15-e alkalmából adományozandó kitüntetések 

átadására ünnepi közgyűlés keretében. Erre a kitüntetési rendezvényre is meghívót 

fognak kapni. 

A következő közgyűlésre pedig munkaterv szerint kerül sor, amelyen költségvetési 

módosításra is sor kerül. 

Több tárgy nem volt, az ülést 11.03 órakor berekesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a megyei közgyűlés elnöke 
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