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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és 

azt megnyitja. Szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy 6. tárgysorozatként 

kerüljön megtárgyalásra a „Javaslat ingyenes használati szerződések megkötésére” 

című tárgysorozat, továbbá 7. tárgysorozatként „a Vas Megyei Önkormányzat 

2012. évre ÖNHIKI pályázat során igényelt támogatás összegéről” készült 

előterjesztés, melyek az ülés előtt kerültek kiosztásra, s ezzel az eredeti 6. 

tárgysorozat számozása 8-ra változik.  

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

50/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság értekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

3. A megyei önkormányzat 2012-2014 közötti időszakra vonatkozó társadalmi-gazdasági   

programjának felülvizsgálata 

4. Előterjesztés egyes rendeletek módosításáról 

5. Együttműködési szándéknyilatkozat a Pannon Megújuló Energia Klaszterrel 

6. Javaslat ingyenes használati szerződések megkötésére 

7. A Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi ÖNHIKI pályázat során igényelt támogatás 

összegéről 

8. Előterjesztés „Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele”-i adományozására 
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Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

51/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta hozott döntésekről, eseményekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló Vas megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság értekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

Dr. Tiborcz János, Vas megye rendőr-főkapitánya szóbeli kiegészítést fűz az 

előterjesztéshez. Megköszöni, hogy a testület a beszámolójukat napirendre tűzte, 

továbbá, hogy az országos rendőrfőkapitány-helyettes részvételével megtiszteli a 

beszámoló meghallgatását. Úgy véli, hogy a beszámoló kellően részletes 

mellékleteivel együtt. Kihangsúlyozza, hogy a megye közbiztonsági helyzete 15 

évre visszatekintve stabil. Az ismertté vált bűncselekmények 1,75, illetve 2,31 %-

át követték el Vas megyében. Ez azt jelenti, hogy 15 év átlagában 2,003 

bűncselekmény történik Vas megyében. 1999-ben volt legutóbb 10.000 fölötti az 

ismertté vált bűncselekmények száma, azóta minden évben 10.000 alatti volt. 

Ennek megoszlása a következő 10 településen nem volt bűncselekmény, 120 

településen 10 alatti, 46 településen 20 alatti és volt a bűncselekmények száma, 16 

településen viszont 40-nél több. Ez tartalmazza a 12 várost, Sé, Torony, Nádasd és 

Jánosháza településeket. A főváros és a 19 megye közül Vas megye a 18. helyen 

végzett tavaly. Idén viszont csak Tolna megyében volt az I. negyedévben kevesebb 

bűncselekmény a Vas megyeihez képest. A közterületen töltött idő tekintetében 

súlyozni kellett, mivel Magyarország volt az EU soros elnöke, s ebben a rendőrség 

is komoly feladatot végzett, amelynek elvonó hatása volt. A közlekedési 

bűncselekmények száma az I. negyedévben csökkent az előző évihez képest, de 

sajnos májusra romlott a helyzet. Szól arról, hogy a közbiztonsági munka nem 

csak a rendőrségről szól. Kiemeli a polgárőrséget, a társ rendvédelmi szerveket, az 

önkormányzatokat, az igazság szolgáltatási szerveket, a társadalmi és civil 

szerveket. A polgárőrség az a jogilag felhatalmazott szervezet, amely a 

közterületek közbiztonsága érdekében jogosítványokkal rendelkezik. 216 település 

van a megyében, körzeti megbízottak száma 100 fő körüli, mivel kb. ennyire van 

szükség. Gyakorlatilag nem tudnak ott lenni minden településen, csak formálisan. 

Ebben óriási partner a polgárőrség, hiszen a lakosság részére fontos, hogy 

hivatalos ember legyen a környezetükben. A szubjektív biztonságérzet ugyanis 

nem azonos az objektív biztonságérzettel. A lakosság részére a szubjektív 
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fontosabb, s ebben a médiának is nagy szerepe van, mivel csak a negatív hír számít 

hírnek, s ezt azokon a településeken is hallják, olvassák, ahol egyáltalán nincs is 

bűncselekmény. Igen fontosnak tartja a megyében a rendőrkapitányok, 

őrsparancsnokok, KMB-sek által tartott beszámolókról szóló önkormányzati 

véleményeket.  Fontosnak tartja a személyes kapcsolatokat is. Már járt mind a 12 

városban, továbbá három kistérségben is, hiszen az önkormányzatok véleményére 

nagyon is kíváncsi, s ezért igyekszik mind a 216 település polgármesterével évente 

találkozni. Munkatársaitól és elvárja, hogy legalább osztályvezetői szinten 

képviseltessék magukat a kistérségi tárgyalásokon, hogy az aktuális problémákról 

tájékozódjanak. Évente egyszer a belügyminiszter adományozza „Az év rendőre” 

címet, amely erkölcsi elismerés, s nagyon büszke arra, hogy az idén is volt Vas 

megyei, mégpedig Finta Gábor bűnügyi technikus személyében. Zala megyei 

főkapitányként már létrehozta a Zala megye rendőrségéért címet is, amelyet Vas 

megyében is létrehozott azzal a céllal, hogy bár erkölcsi elismerés, de aki ezt 

megkapja az büszke legyen rá. Ez egy Szent György plakett. Tájékoztatta a 

testületet arról is, hogy Szombathely az elsők között volt, ahol gyermekbarát 

kihallgató szobát hoztak létre komoly önkormányzati támogatással. IV. 1-jei 

hatállyal ismét létrejött a Gazdasági Főigazgatás is a rendőrségen belül. Ezt azért 

értékeli nagyra, mert a korábbi megoldás számára úgy tűnt, mintha nem maga 

gazdálkodhatna a nem túl bőséges pénzekkel. Ez évi feladatok között legfontosabb 

feladatnak tartja a rendőrségi állomány átlagéletkorából adódó jelenlegi helyzetet. 

2007-2008 között két, de akár három generáció is nyugdíjba vonult, e ezáltal az 

átlagéletkor 33 év, s a közterületi átlagéletkor ennél is kevesebb. Ez egy komoly 

tehertétel a rendőrség számára. A 2-3 generáció komoly szakmai és gyakorlati 

tudást vitt magával, amelyet most kellene átadni a helyükre kerülő állománynak. 

Biztos abban, hogy Vas megyében az illegális migráció nagyon komoly tehertételt 

fog jelenteni. Szerbia területén nagyon sokan várnak arra, hogy Nyugat-Európa 

területére jussanak, s Magyarország ehhez komoly átvonuló terület. Az uniónak is 

komoly szervet kellett megmozgatni arra, hogy az osztrák és a magyar 

rendőrséggel együtt ezt a folyamatot megakadályozzák. Ebben szeretné kérni a 

Vas megyei lakosság segítségét is. Komoly feladat lesz  a 112-es segélyhívó 

rendszer kialakítása, de  ez 120 új munkahelyet fog jelenteni a megyében. Kiemelt 

feladatként fogják kezelni a kézben tartott használatát vezetés közben és a 

biztonsági öv használatát. Végül köszönetet mondott az önkormányzatok által 

nyújtott segítségnyújtásokért, hiszen a rendőrség csak az önkormányzatoktól 

fogadhat el támogatást. 

 

Dr. Petőfi Attila, országos rendőrfőkapitány helyettes röviden értékelte az itt dolgozó 

rendőrök munkáját. A személyi és tárgyi feltételeket az ORFK biztosította erejéhez 

mérten, de az itteni szellemiség tovább él. A beszámolót jónak értékelte. A 

közlekedési bűncselekmények ügyében azonban véleménye szerint is tenni kell. 

Amin még javítani szükséges az a bűncselekmények összetételének 

megváltoztatása. Ehhez akár személyi átcsoportosításra is szükség lehet. A 

közterületi jelenlét összehangolása talán még rejt belső tartalékokat, ezt kérték 

még a kollégáiktól. 

 

Fehér László frakcióvezető gratulál a beszámolóhoz. Kéri, hogy lehetőségeikhez mérten 

javítsanak a gyalogos járőrözésen. Felveti továbbá még a kiskeresetűeknek 

kiszabott büntetések kifizetésének gondját is. Felajánlja, hogy rendezvények 

biztosításánál továbbra is nyújt az önkormányzat segítséget, ha igény van rá. 
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Kovács Endre, a rendészeti szakbizottság elnöke tájékoztatja a testületet arról, 

hogy a rendészeti szakbizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 

javasolja a testületnek. Kifejezi köszönetét a parancsnok-helyetteseknek, akik az 

előző év munkájához nagyban hozzájárultak. Szól arról, hogy a polgárőrök 

valóban nagyon hatékonyan tudtak együttműködni a rendőrséggel. Példaként 

elmondja, hogy a téli hónapok során felderített hajléktalan ügyében közösen tettek 

nagyon sokat azért, hogy a fagyhalált elkerüljék.  

 

Rába Kálmán képviselő köszönetet mond a beszámolóért. Megemlíti azonban, hogy nem 

minden bűncselekményt jelentenek be a lakosok. Óva int ezért mindenkit, hogy 

hátradőljenek, mert itt jó a közbiztonsági helyzet. Komoly munkát végez a 

rendőrség, de negatív példákat is említ, pl. a színesfém lopások és a falopások 

számának növekedését, amely jobbára egy nemzetiségi csoporthoz tartozik. 

Fontosnak tartaná nevén nevezni a gyermeket. Tavaly nagy dicséretet mondott, de 

most nem. Fontosnak tartaná már általános iskolai korban megismertetni a 

rendőrök munkáját. A megelőzésre kellene helyezni a hangsúlyt. Az oktatások 

ugyanakkor visszafejlődésben vannak. A rendőrség két embertípust különböztet 

meg a jogsértőt és a jogkövetőt, de itt tartaná fontosnak nevén nevezni a gyereket. 

Szomorú, hogy az oktatók száma is lecsökkent, akik az iskolában az oktató munkát 

végezni tudnák, akár társadalmi munkában is. Az objektív felelősség alapján a 

rendőrségnek 16 Md Ft-ot kell betenni a központi költségvetésbe. Ezt szinte már 

arcpirító módon végzik. Jó a kapcsolata a rendőrségnek az osztrákokkal. Náluk a 

bírság 20-30 euro, nálunk 50.000.- Ft egy közlekedési szabálysértés, amely már a 

megélhetését veszélyeztetni a családoknak. Hogyan legyen így bizalmi kapcsolat a 

lakosság és a rendőrség között. A cigánykérdést nem szabad a szőnyeg alá seperni, 

hiszen egyre nagyobb fontosságú lesz. Őszinteséget és megfelelő párbeszédet kér a 

főkapitány úrtól. Több kapitánnyal van személyes kapcsolata, bármely kérdésben 

tudnak beszélni egymással. A további munkavégzéshez jó erőt és egészséget 

kíván. 

 

Kerekes Ferenc tanácsnok a sebességmérés kérdéskörével foglalkozik. Vas megyében nem 

tapasztal olyan problémákat, hogy a sebességmérésnek a pénzbeszedés lenne a 

célja, s a táblákat sem feleslegesen helyezik ki. Ahol veszély van, ott igen is 

legyenek kinn. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy a traffipaxos méréseknek a helyét egy 

hónappal korábban már lehet olvasni az interneten és a sajtóban is. 

 

Básthy Béla tanácsnok elmondja, hogy ez az ország már sokat szenvedett azért, hogy 

valamilyen okból megkülönböztetés érte. Valóban nevén kell nevezni a gyereket, 

de kijelenti, hogy Kőszegen ettől még cigányüldözés nem lesz.  

 

Dr. Tiborcz János, Vas megye rendőr-főkapitánya válaszol a kérdésekre, felvetésekre. 

Szól arról, hogy ő élt olyan társadalomban is, amikor még a bűnözésről azt 

mondták, hogy idővel el fog halni. Nos, ez nem így van, hiszen amíg két ember 

lesz a földön, addig bűnözés is lesz. Ezt még a biblia is igazolja. Az azonban nem 

mindegy, hogy Vas megye a bűnözési szempontból a rangsorban melyik helyen 

áll. A bírságolásokkal kapcsolatban elmondja, fontos leszögezni, hogy a rendőrség 

nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó. Nekik nincs joguk mérlegelni, mert a 

jogszabályokat nem ők hozzák. Az EU Fehérkönyvében szerepel, hogy a 
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közlekedési balesetben elhunytak számát milyen mértékben kellene csökkenteni. 

Egy közlekedési balesetben elhunyt ember is sok. A jogszabály pontosan 

megmondja, hogy milyen szabálysértésért, bűnelkövetésért milyen és mennyi 

szankció, bírság jár. Gondoljanak bele, amikor a rendőrnek a hozzátartozókkal 

közölni kell, hogy a vétlen hozzátartozójuk közlekedési balesetben elhunyt. Ennél 

nehezebb feladat nincs. Ausztriában sokkal szigorúbbak a szabályok és sokkal 

jobban be is tartják. A határt átlépve ez már valóban nem mindig igaz. A 

statisztikai adatokat tekintve jóval kevesebb ember hal meg a közutakon. A 

szabálysértéshez azonban nem a Vas megyei rendőrök döntik el, hogy milyen 

szankciót rendelnek. Nem az számít, hogy mennyi a jövedelme az illetőnek. 

Amikor beül a gépkocsiba már döntött arról, hogy a szabályokat be kell tartania. A 

szakbizottság ülésén is konstruktív beszélgetést folytattak erről. Nem dőlnek hátra, 

mert nincs itt az ideje, hiszen tudják, hogy vannak további feladataik. Ismertek a 

fém- és falopások előttük is. Nem mondhat mást, csak azt, hogy ebben az 

országban csak két ember létezik, aki bűnt követ el és aki nem. Olyan 

statisztikával pedig nem rendelkeznek, amely bármely módon megkülönbözteti az 

embereket. Véleménye szerint 6 éves korig a családban már minden eldőlt. Az 

oktatás terén tudják, hogy nekik is van feladatuk, de ehhez partner is kell. A 

bizalmi kapcsolat a lakossággal egyik tényezője lehet annak, hogy mennyi bírságot 

szabnak ki. Mivel azonban a csekket mindenki Vas megyéből kapja, így itt nem 

tudnak semmit sem tenni. Partnerségéről garantálja a testületet, de csakis politika 

mentesen, s kizárólag objektív módon. Párbeszédre azonban mindig hajlandóságot 

mutat, ha ez lehetséges.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke köszönetet mond a főkapitánynak és a városi 

kapitányoknak a végzett munkájukért, amely az országos helyzethez képest sokkal 

jobb. Megköszöni a jelenlétet is. Szavaztat a beszámolóról. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

52/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. Vas megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja; 

2. köszönetét fejezi ki a megye rendőri vezetésének és állományának azért a színvonalas 

munkáért, amelyet Vas megye kedvező közbiztonsága fenntartásáért végeztek. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal   

 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke átadja az ülés vezetését Marton Ferencnek, a közgyűlés 

alelnökének. 
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A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei önkormányzat 2012-2014 közötti időszakra vonatkozó társadalmi-gazdasági   

programjának felülvizsgálata 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke bejelenti, hogy a tárgysorozat tárgyalására 

közmeghallgatás keretében kerül sor.  

 

(A közmeghallgatáson jelen van Horváth Ferenc, Szombathely Megyei Jogú Város 

képviselője.) 

 

Patyi Elemér képviselő szól arról, hogy az előző programmal kapcsolatban is voltak már 

fenntartásai. Ez a testület most pedig odaérkezett, hogy a társadalmi-gazdasági 

programot a megyében a legkevésbé sem tudja befolyásolni. Ehhez pénz, politika 

és fegyver is kellene. A pályázatokba a kistelepülések pedig már bele sem mernek 

kezdeni. Kéri, hogy a megye vezetői minden politikai befolyásukat vessék latba, 

hogy a pályázatok finanszírozása folytatódjon, mert a hiteleket mind prolongálni 

kell, s komoly adósságokat visznek magukkal tovább a települések. Ennek a 

módszertanát kellene megváltoztatni. Szükség lenne sikerélményekre is. Ehhez 

azonban sokkal nagyobb rugalmasságra lenne szükség.  

 

Fehér László frakcióvezető csatlakozik az előtte szólóhoz. Látszik az anyagból, hogy 

rendkívül gyengült a megye pozíciója. A járások kialakulása még odább van. Sok 

a kérdőjeles helyzet. A központi pénzekre azonban szükség van. A folyamatban 

lévő pályázatoknál is jelentkeznek a finanszírozási gondok, nem csak az újaknál. 

1,5-2 éve nincs kiírva járda- útfinanszírozási pályázat. Ebben valakik hibásak. 30 

napon belül hozzá kellene jutni a pénzükhöz, de állandóan hiánypótlás van, s így 

mindig újból indul a 30 nap. Az EU-s pénzek még mindig a vidék 

felzárkóztatásáról szólnak elsősorban. Ha így megy tovább a finanszírozás, akkor 

komoly pénzek maradnak benn a nagy kalapban.  

 

Rába Kálmán képviselő úgy véli, hogy ebben az anyagban sok a másolás néhány mondattal 

kiegészítve, pedig a helyzet nem ugyanaz, mint 2011-ben volt. Kifogásolta, hogy 

tiszta lappal indultak a megyék, mert ez nem igaz, nincs meghatározva konkrétan a 

megyei önkormányzatoknak a feladata. Legfeljebb a kifosztásuk történt meg. A 

Körmendet elkerülő útról érdeklődött, mert szerinte már rengeteg változatról volt 

eddig szó. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszát a Körmendet elkerülő út helyzetéről való 

tájékoztatással kezdte. Valóban nincs konszenzus az érintett önkormányzatok 

között, de véleménye szerint ez már a tervezési szakaszban van, csak az 

önkormányzatoknak kell végre megegyezniük. A pályázatok kapcsán tényleg 

nagyon rossz a helyzet, melynek oka a minisztériumokban történt váltásoknak is a 

következménye. Elsősorban a pénzügyi válság és a bankvilág a felelős a 

történtekért. Ennek ellenére minél több tervet kell megfogalmazni, hogy 2014 

utánra minél több program legyen előkészítve, amelyet be lehet adni. A nyertes 

pályázatok szép sikert arattak. Példának említette a Celldömölkön avatott 

szakközépiskolát, amelyet állítólag a szocialisták hoztak létre.  

 

Fehér László frakcióvezető reagál a megjegyzésre. Elmondja, hogy a VASI  TISZK 

avatására ő kapott meghívást. Sokan azonban nem kaptak meghívót, ami számára 
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is kellemetlen volt. Az avatási ünnepséget egy civil szervezet szervezte. Ő személy 

szerint a beszédében kiemelte Kiss Péter urat és Szabó Lajost is. Azóta volt egy 

váltás, s mellé állt mindenki, ezért ő mindenkinek köszönetet mondott. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke megjegyezte, hogy nem pontos a frakcióvezető által 

elmondottak az ott elhangzottakkal. Voltak ott csúsztatások. A megyei közgyűlés 

elnöke valóban megtett mindent ezért a pályázatért, de  nem Szabó Lajos, aki 

először kivette ezt a pályázatot. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

(Tausz István Béla nem tartózkodik a teremben.) 

 

A testület 11 igen, 1 nem szavazat ellenében meghozza a következő határozatot: 

 

 

53/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés – az előerjesztéssel egyezően – 2012. január 1-i hatállyal elfogadja 

a megyei önkormányzatnak a 48/2011.(III. 24.) sz. határozatával megállapított társadalmi-

gazdasági programja felülvizsgálata alapján a módosított szövegezésre vonatkozó javaslatot. 

 

Felelős:           a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:       folyamatos 

                        beszámolásra: 2014. június 30. 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés egyes rendeletek módosításáról 

 

Rába Kálmán képviselő megkérdezi, hogy a sportigazgatóság, mint egy megszűnt 

intézmény, vagy kik azok akiknek ingyenesen átadják a helyiségeket, ez  

milyen pénzből történik. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke elmondja, hogy 34 szakszövetség és a 

szakszövetségek tanácsa fog itt dolgozni, nem a sportigazgatóság dolgozói. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy a kérdés nem tartozik a 

tárgysorozathoz. További szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a testület 12 igen szavazattal 

elfogad, s megalkotja a 9/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletet, melyet a 

jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

(Tausz István Béla visszajön a terembe.) 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Együttműködési szándéknyilatkozat a Pannon Megújuló Energia Klaszterrel 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy az előterjesztés javított változata az ülés 

előtt került kiosztásra. Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

54/20012. (V. 25.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Pannon Megújuló Energia Klaszterrel együttműködési 

megállapodást köt az előterjesztés mellékletében foglalt szövegezésnek megfelelően. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal   

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Javaslat ingyenes használati szerződések megkötésére 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a 2012. február 29-én 

meghozott döntést ezekkel a szerződésekkel rendezik. Szóbeli kiegészítés, kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatokat: 

 

55/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Szakszövetségek Tanácsával, továbbá a MLSZ Vas 

Megyei Igazgatóságával kötendő használati szerződés tervezetét – az előterjesztéssel egyező 

tartalommal – jóváhagyja, s felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződések aláírására. 

 

Felelős:           megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi ÖNHIKI pályázat során igényelt támogatás 

összegéről 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

56/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

A közgyűlés hozzájárul, hogy mindösszesen 265.893,- e Ft összegben pályázatot nyújtson be 

az önkormányzat a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. számú törvényben 

a megyei önkormányzatok részére biztosított tartalék terhére. 

Az igényelt támogatási összegből a működési célú kiadások fedezetére 108.777,- e Ft –ot 

vissza nem térítendő támogatásként a többi 157.117,-e Ft-ot (az uniós pályázatok 

előfinanszírozására kapott előlegként) visszafizetési kötelezettség terhe mellett kérje. 

Az előlegként engedélyezett összeg visszafizetéséről - a pályázatok VÁTI-val történő 

elszámolását követően – lehetőség szerint 2013. II. féléve során gondoskodjanak. 
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Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő: 3/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti határidők 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 11.30 órakor zárt ülés tartását rendeli el a 8. tárgysorozat 

tárgyalásánál.  

 

A zárt ülés döntése az alábbi: 

 

 

57/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a Kápolnai Boszorkányok részére megalakulásuk 10.,    

2. a Kőszegi Sport Egyesület részére alapításának 100., továbbá  

3. a Sárvár Városi Mazsorett Együttes részére fennállásának 20. évfordulója   

 

alkalmából elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       a jubileumi évfordulók napja  

 

 

Az ülés 11.31 órától nyílt keretek között folytatódik. 

 

Rába Kálmán képviselő megjegyzi, hogy ijesztő volt az összeveszés, hogy kinek az érdeme 

volt a celldömölki szakközépiskola létrehozása, avatása stb. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy senki nem veszett össze senkivel, 

mindössze nézetkülönbség volt. 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke több tárgy nem lévén az ülést 11.32 órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 
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