
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. június 29-én 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében 

megtartott 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, Sőre Zoltán, Szakács Marcell, Tausz István 

Béla közgyűlési tagok; 

 

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

György megyei aljegyző, Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal 

igazgatója (a 3. tárgysorozatnál), Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja igazgatója (a 4. tárgysorozatnál), Holdosi Dániel 

titkárságvezető 

 

Egyéb résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető, 

valamint a média tudósítói 

 

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

közgyűlés tagjait és a napirendek felkért előadóit, valamint a további résztvevőket. 

Megállapítja, hogy az ülés 13 képviselő jelenlétével határozatképes és azt megnyitja. 

Lehetőséget biztosít napirend előtti felszólalásokra közérdekű ügyekben. Szót ad 

Patyi Elemér képviselőnek, aki június 27-én  bejelentette napirend előtti felszólalási 

szándékát „A megyei közgyűlés helye és szerepe, a megyei közgyűlés tagjainak 

feladata” témakörben”. 

 

 

Patyi Elemér képviselő elmondja a testületnek, hogy úgy érzékeli, hogy a Vas megyei 

közgyűlés szerepe és feladata az utóbbi időben alapvetően megváltozott. Keresik 

maguknak a munkát, feladatot.  Köt egy sor együttműködési megállapodást, keresi a 

kapcsolatokat, azaz kezd a közgyűlés úgymond népfrontosodni, ugyanakkor 

semmilyen befolyása, hatása sincs a különböző feladatokra. Szól egy sitkei 

rendezvényről, amelyre ő személy szerint meghívást kapott, mint megyei közgyűlési 

tag és úgy is, mint egy kistérségi társulás elnöke. Elmondja, hogy nagyon rosszul 

esett neki, amikor elnök úr azt mondta üdvözlésekor, hogy te is itt vagy megint? Erre 

ő visszakérdezett, hogy miért nem kellene itt lennem? Egy korábbi büki 

rendezvényről és egy korábbi sitkei rendezvényről is szól, mert őt oda is meghívták, 

s akkor is ott volt, amikor Sitke gázellátásáért és csatornázásáért kellett harcolni a 

területfejlesztési tanácsban. Kockázatot kellett vállalni az adott támogatásért is. Ez a 

megjegyzés nemcsak őt, hanem a környezetében lévőket is sértette, hiszen meg is 

kérdezték tőle, hogy mi a baj vele, miért nem lehet itt. Véleménye szerint ezeket a 

kérdéseket rendbe kell tenni. Ő polgármesterként is meghívta mindig a megyei 

testületet a rendezvényeikre, s úgy véli, hogy nem helyén való az ilyen fajta 

magatartás, még akkor sem, ha a megjegyzést a megyei közgyűlés elnöke teszi.  

 

Nagy Gábor tanácsnok szól arról, hogy az 1978-ban alapított Alpok-Adria Közösségnek a 

15. nyári játéka volt az ausztriai Hartbergben. Nagyon kitűnő rendezvény volt. 

Köszönettel tartoznak a szervezőknek, hiszen hozzájárultak ahhoz, hogy napi 
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kiutaztatással vegyenek a versenyzőik részt a versenyeken. 28 fős delegációval 

vettek részt. Köszönetet mond azért is, hogy a kiutaztatást a megyei önkormányzat 

támogatta. Atlétikában és kosárlabdában indultak versenyzőink. Kosárlabdában két 

2. hely jutott. Atlétikában pedig a legeredményesebben szerepeltek. Ez a verseny 

bebizonyította számára, hogy az Alpok-Adriának van létjogosultsága, s a 

tapasztalatok a bővítés irányába mutatnak. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke úgy gondolja, hogy az ő véleménye szerint a 

megjegyzését tréfásnak szánta, de amennyiben ezzel ő Patyi urat megsértette, úgy itt 

és most kér elnézést. Nem ez volt a célja, a szándéka, inkább örül annak, hogy az 

utóbbi időben egyre több képviselő tesz eleget a meghívásoknak. Ezzel egyidejűleg 

utasítja a megyei főjegyzőt, hogy azokra a rendezvényekre, amelyekre bármelyik 

megyei vezető kap meghívást, erről minden képviselőt értesítsen ki e-mailben azért, 

hogy legyenek ott, s reprezentálják a megyei közgyűlés létét. A feladatok, amit 

pedig a megyéknek szántak, igen is nagyon sok munkát ad. Kéri ezért, hogy a 

megyei képviselők a bizottságokban és a képviselő testület ülésein is legyenek jelen, 

s mondják el véleményüket. 

               Szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy 7. tárgysorozatként tárgyalja meg a 

testület az ülés előtt kiosztott: a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Klaszter megalakítására vonatkozó szándéknyilatkozatról 

készített előterjesztést, s ezzel a 7-9-ig tárgysorozatok számozása 8-10-re változik.  

               Megállapítja a szavazás eredményét. 

 

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

 

 

58/2012. (VI. 29.) 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, valamint jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról 

2. A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször 

módosított – 10/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelete módosítása és az új 

vagyonrendeletének megalkotása 

3. Együttműködési lehetőségek feltárása és koordinálása a Vas Megyei Kormányhivatal 

szervezetébe integrált, a megye fejlesztésében közvetve, illetve közvetlenül érintett, 

területi államigazgatási szervekkel, a TV. 13. § (1) bekezdése értelmében 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a 

foglalkoztatást és a foglalkoztathatóságot elősegítő támogatásokról, valamint a 

munkaerő-piaci folyamatok alakulásáról Vas megyében 2011-2012. I. negyedév során, 

valamint május végéig  

5. Együttműködési megállapodás a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

és a Vas Megyei Önkormányzat között 

6. A 2007-2013 közötti európai uniós költségvetési ciklus eddigi fejlesztési eredményei, 

tapasztalatai Vas megyében 

7. A Vas Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Klaszter megalakítására 

vonatkozó szándék kinyilvánítása 
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8. Tagdelegálások jóváhagyása a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába, valamint az uniós támogatási programok 

monitoring bizottságába 

9. Előterjesztés Gayer Gyula Emlékplakettek adományozására 

10. Javaslatok „Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele”-i adományozására   

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről, 

valamint jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy neki, mint a 

közgyűlés elnökének módjában állt az első európai térségi társulási 

csatlakozási, illetve alapítói tagságunkat dokumentáló okmányokat aláírni két 

nappal ezelőtt, ennek értelmében az M-9-es Európai Közlekedési Korridor 

létrehozása érdekében öt megye, amely középszintű önkormányzatot jelent, 

(Lengyelországban nem megye, hanem Vajdaság van), és egy svédországi 

megye megalakította a CETC-t. A partnerek elfogadták a társulás 

alapszabályát is. Az Európai Területi Társulás, angol nevén EGTC új 

lehetőséget kínál az önkormányzatoknak, régióknak és államoknak arra, hogy 

határon átnyúló, transznacionális vagy régiók közötti együttműködést 

hozzanak létre az érintett szereplőivel és így valósítsák meg közös céljaikat. 

Az EGTC-nek lehetősége van pályázni uniós támogatásra is. Ígéretet tett arra 

vonatkozóan, hogy a Régiók Bizottságában élni fog előterjesztési jogával, s 

kérni fogja a többi érdekelt régiót, támogassák a folyosó kialakítását. 

Módosultak a korábbi elképzelések is, a közlekedési folyosó Svédországból 

indulva, a Balti-tengeren, Lengyelországon, Szlovákián, Csehországon és 

Magyarországon át, egészen az Adriai-tengerig vezet. A szerveződés a közúti 

közlekedés mellett a vasúti és a vízi összeköttetés fejlesztését is célul tűzte ki. 

               Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a 

szóbeli kiegészítéssel együtt. 

 

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

 

 

59/2012. (VI. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről, 

valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

tudomásul veszi. 

 

 

 

 

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

A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször 

módosított – 10/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelete módosítása és az új 

vagyonrendeletének megalkotása 

 

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

az előterjesztést – a tervezettel azonosan – javasolja elfogadni. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

60/2012. (VI. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/1995. (VI. 19.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) függelékeiről az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

 

- a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének 1., 3., 4.2., 4.3., 7.1. pontjait az 

előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja, a többi pontot tudomásul veszi 

(SZMSZ 1. számú függeléke); 

- közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatok ellátásának rendjéről szóló szabályzatát az 

előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja (SZMSZ 2. számú függeléke); 

- a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről 

szóló szabályzatát az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja (SZMSZ 3. 

számú függeléke); 

- a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonaláról szóló szabályzatát az 

előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja (SZMSZ 4. számú függeléke); 

- Vas Megyei Önkormányzati Hivatal kockázatkezelési szabályzatát az előterjesztés 

mellékletének megfelelően elfogadja (SZMSZ 5. számú függeléke). 

  

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat 

Szervezeti ás Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítását. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 10/2012. (VII. 3.) önkormányzati 

rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat új 

vagyonrendeletét. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 11/2012. (VII. 3.) önkormányzati 

rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 
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(Az ülést Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke vezeti.) 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

Együttműködési lehetőségek feltárása és koordinálása a Vas Megyei Kormányhivatal 

szervezetébe integrált, a megye fejlesztésében közvetve, illetve közvetlenül érintett, 

területi államigazgatási szervekkel, a TV. 13. § (1) bekezdése értelmében 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke köszönti a tárgysorozat előadóját, Popovicsné dr. Tisza 

Editet, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatóját, aki vetített szóbeli kiegészítést kíván a 

tárgysorozathoz fűzni. 

 

Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója tájékoztatja a 

testületet a Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeiről, s azon 

egységek feladatairól, amelyben az együttműködés lehetősége biztosított, s 

amelyeket vázlatosan tartalmaz a jegyzőkönyv. 

 

 

Együttműködési lehetőségek a megyei területfejlesztésben 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

 

- Felszín alatti vízkincs megőrzése 

-  Talajok termőképességének megőrzése 

-  Térinformatikai infrastruktúra fejlesztése 

-  Turizmus 

Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

 

- Termőföld mennyiségi védelme 

-  Területrendezési tervek véleményezése 

-  Településrendezési tervek elkészítésének támogatása 

Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

 

- Részvétel térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok 

ellátásában. 

- Tájékozódás az önkormányzat területén lévő mezőgazdasági utak, vízelvezető árkok 

állapotáról, a termőföld külön jogszabály szerinti hasznosítási-, illetve termőképesség 

fenntartási kötelezettség betartásáról. 

-   Részvétel a parlagfű mentesítési program végrehajtásában. 

-   Segítség nyújtás a helyi állattartási rendelet elkészítésében. 
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- A mezőőri szolgálat létrehozásának, a működtetéshez kapcsolódó hazai vissza nem 

térítendő támogatás ügyintézésének segítése. 

A területfejlesztés javasolt irányai: 

 

- kistermelői élelmiszer-előállítás és a helyi piacok működésének elősegítése 

- mintafarmok, bemutató kertek létrehozása 

- szociális gazdaság működéséhez nyújtott szaktanácsadás, támogatás ügyintézése, 

- falusi turizmus. 

Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatósága 

 

- Együttműködés települési önkormányzatokkal, jegyzőkkel. 

- Élelmiszerekkel, állategészségüggyel kapcsolatos építésügyi eljárásokban 

szakhatósági közreműködés. 

- Állati eredetű melléktermékek kezelésének engedélyezése, ellenőrzése.  

 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

 

- Tájékoztatás:  

- a megye munkaerő-piaci helyzetéről, munkaerő-piaci folyamatokról, 

- munkahelyek teremtését, megőrzését elősegítő pályázatokról, támogatásokról, 

- foglalkoztatást és foglalkoztatottságot elősegítő támogatásokról. 

- Közreműködés: 

- területfejlesztési koncepciók véleményezésének munkaerőpiacot érintő 

részeiben, 

- a megyében kialakuló gazdasági válsághelyzetek kezelésében, 

- Operatív programokkal kapcsolatos feladatok munkaerőpiacot érintő részeiben. 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 

- Területrendezési tervek véleményezése. 

- A lakosság egészségügyi állapotának felmérése, elemzése, adatok közzététele a 

területfejlesztési koncepciók kialakításához. 
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- Egészségügyi szolgáltatások helyzete, fejlesztési igénye, az ellátás jellemzőinek 

elemzése. 

Együttműködés a megye fejlesztési feladataiban az alábbi területeken: 

 

- emberi fogyasztásra szolgáló víz hatósági felügyelete 

- természetes fürdőhelyek engedélyezése és hatósági felügyelete 

- közfürdők létesítésének, üzemeltetésének hatósági felügyelete 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 

- Erdőtelepítések lehetősége a megyében. 

- Közjóléti erdei berendezések helyzete a megyében. 

- Parkerdők fejlesztése. 

- Arborétumok fejlesztése. 

- Erdei iskola létrehozása. 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 

 

- Közérdekű munka büntetés végrehajtásának felügyelete és ellenőrzése. 

- Elkövető közérdekű, ingyenes munkavégzésének megszervezése. 

- Pártfogó felügyelet végrehajtása során az elítélt bűnismétlésének megelőzése, a 

társadalomba való reintegráció érdekében tett intézkedések megtétele 

- Szociálisan hátrányos helyzetben lévőknek jogi problémáik intézésében 

segítségnyújtás. 

- Bűncselekmény következtében krízishelyzetbe jutóknak segítség nyújtása 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

 

- Információ adás a közúti közlekedés területén a közlekedési alágazatok 

vonatkozásában. 

- A közúthálózat fejlesztési elképzeléseiről, elfogadott fejlesztési terveiről a fejlesztések 

tervezésével, előkészítésével foglalkozó szervezetektől információ gyűjtése, azok 

összegzése az együttműködés lehetséges területe. 

- A közúthálózatot is érintő fejlesztési kérdésekben szakmai állásfoglalás. 

 



Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatósági 

Főosztály 

Törvényességi 

Ellenőrzési és 

Felügyeleti  

Főosztály 

Koordinációs és 

Szervezési 

Főosztály 

Oktatási 

Főosztály 

Pénzügyi 

Főosztály 

Informatikai 

Főosztály 

Szociális és 

Gyámhivatal   
 

Építésügyi Hivatal  
Igazságügyi Szolgálat 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság  Erdészeti Igazgatóság Földművelésügyi 

Igazgatóság 

Élelmiszerlánc-b. 

Állateü. Igazgatóság 
 

Földhivatal 

Egészségbiztosítási 

Pénztári Szakig. Sz. 
Nyugdíjbiztosítási 

Igazgatóság 
Munkaügyi Központ 

Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakig. Sz. 

Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség 

Kulturális 

Örökségvédelmi Iroda 

Népegészségügyi 

Szakig. Szerv 

Közlekedési 

Felügyelőség 

Humánpolitikai 

Főosztály 

 kormánymegbízott 

főigazgató 

igazgató 

 

Ügyfél-

szolgálati 

Osztály 

Rehabilitációs 

Hatóság 

2012.07.01-től 

Védelmi 

Titkárság 

 

Szabály-

sértési 

Osztály 

Belső 

ellenőrzési 

Osztály 

Költségvetési 

Osztály 

Üzemeltetési és 

Vagyon-

gazdálkodási 

Osztály 

Számviteli 

Osztály 

Szakigazgatási szervek 

Törzshivatal 

Hatósági 

Főosztály 

Törvényességi 

Ellenőrzési és 

Felügyeleti  

Főosztály 

Koordinációs és 

Szervezési 

Főosztály 

Oktatási 

Főosztály 

Pénzügyi 

Főosztály 

Informatikai 

Főosztály 

Szociális és 

Gyámhivatal   
 

Építésügyi Hivatal  
Igazságügyi Szolgálat 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság  Erdészeti Igazgatóság Földművelésügyi 

Igazgatóság 

Élelmiszerlánc-b. 

Állateü. Igazgatóság 
 

Földhivatal 

Egészségbiztosítási 

Pénztári Szakig. Sz. 
Nyugdíjbiztosítási 

Igazgatóság 
Munkaügyi Központ 

Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakig. Sz. 

Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség 

Kulturális 

Örökségvédelmi Iroda 

Népegészségügyi 

Szakig. Szerv 

Közlekedési 

Felügyelőség 

Humánpolitikai 

Főosztály 

 kormánymegbízott 

főigazgató 

igazgató 

 

Ügyfél-

szolgálati 

Osztály 

Rehabilitációs 

Hatóság 

2012.07.01-től 

Védelmi 

Titkárság 

 

Szabály-

sértési 

Osztály 

Belső 

ellenőrzési 

Osztály 

Költségvetési 

Osztály 

Üzemeltetési és 

Vagyon-

gazdálkodási 

Osztály 

Számviteli 

Osztály 

Szakigazgatási szervek 

Törzshivatal 



Patyi Elemér képviselő örömmel hallja, hogy a kormánynak van olyan szándéka, hogy 

partnernek tekintse a megyéket, sőt a vállalkozókat és még az állampolgárokat is. A 

hatóságoknak nemcsak a jogszabályokat kellene végrehajtaniuk, hanem azt is meg kellene 

valósítaniuk, hogy jogszabály változtatásokat kezdeményezzenek, ahol szükségesnek látják. 

Ebben a megye is segítségére lehet a kormányhivatalnak. Példákon keresztül érzékelteti 

gondolatait, mint polgármester is. Népegészség ügyben is példákat mond, pl. a 

mammográfiát. Megye szűrővizsgálatok szerepét emeli ki.  

 

Pajor András frakcióvezető elmondja, hogy ezen utóbbi példát nem tartja megfelelőnek, 

mivel a mammográfián a megyében 60 %-os a részvételi arány, amely 

országos szinten nem mondható rossznak. A kormány törekvései a jó állam 

irányába polgárbarátnak mondható. Jó alap került kialakításra a járások 

létrehozásához is. Csak gratulálni tud az eddigi eredményekhez. Több mint fél 

száz olyan törvényi kötelezettsége van a megyének, amelyeket még fel sem 

tártak, tehát lesz sok olyan feladat, amelyben együtt kell működnünk. 

 

Marton Ferenc alelnök köszöni a tájékoztatót. A cél, hogy az ágazatokat megszólítsuk 

megvalósult, s sikerült a közös munka alapjait kialakítani. Jó a mammográfiai 

vizsgálaton megjelenők aránya az országoshoz képest, de Ausztriában ez 90 

%-os. Van itt mit tenni. Végre kellene nemcsak megyei szinten, hanem 

országosan is szűrőcentrumokat létrehozni az egészségügyi helyzet érdekében 

még a gyerekek vonatkozásában is. Van itt még bőven tennivaló. 

 

Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója válaszol a 

felvetésekre, pozitívnak értékelve a kritikákat is. A hivatal megpróbál minden 

jogszabály változtatási igényt továbbítani. Az állampolgári észrevételeket is 

örömmel várják. Véleménye szerint a - döccenőket leszámítva - eredményesek 

a kormány átalakítási szándékai, a továbbiak is, a kormányablakok bővítése és 

a járási hivatalok kialakítása. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a területfejlesztési 

koncepció elkészítésében számítanak az egész megye és a kormányhivatal 

együttműködésére is, amelyet szeptember közepéig kell elkészíteni. A 

körlevelet ez ügyben már kipostázásra kerültek. Ez egy nagyon feszített munka 

lesz, amelyhez minden szereplő közreműködésére igény lesz, a megye pedig 

igyekszik a pályázati források előteremtése érdekében tevékenykedni. 

 

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

 

 

61/2012. (VI. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „Az együttműködési lehetőségek feltárása és koordinálása a Vas 

Megyei Kormányhivatal szervezetébe integrált, a megye fejlesztésében közvetve, illetve 

közvetlenül érintett területi államigazgatási szervekkel, a tv. 13. § (1) bekezdése értelmében” 

című tájékoztatót tudomásul veszi. 
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A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a foglalkoztatást 

és a foglalkoztathatóságot elősegítő támogatásokról, valamint a munkaerő-piaci 

folyamatok alakulásáról Vas megyében 2011-2012. I. negyedév során, valamint május 

végéig 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke köszönti Rodler Tamást, a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatóját, aki rövid szóbeli 

kiegészítést kíván az előterjesztéshez fűzni. 

 

Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatója 

tájékoztatja a testületet arról, hogy a munkaügyi helyzetért felelős állam titkár 

mindig arra hívja fel hivataluk figyelmét, hogy a munkahelyteremtésért tenni 

tudók cégek fejlesszenek, a munkahely megőrzését biztosító cégek pedig a 

munkahelymegőrzést támogassák. A bérkompenzáció területén is kaptak 

támogatást a kormányzattól. A helyi eszközeikről elmondja, hogy a 

foglalkoztatási keretük jelentősen lecsökkent, jelentős viszont a 

közfoglalkoztatásra biztosított keretük, itt a hatékony felhasználás érdekében 

kell elsősorban munkálkodniuk. Az álláskeresőket is tudják átképzésekkel stb. 

támogatni. Egy szűk körnek még a minimálbér összegének megfelelő 

mértékben tudnak támogatást nyújtani, ha vállalkozik. Megyénkben 

meghatározó az ipar jelentősége. Ennek válsága megjelent a foglalkoztatási 

adatokban. A tendencia biztatónak mondható, de azért ez hullámzást mutat. A 

regisztrált munkanélküliek száma is hullámzást mutat. Nemek szerint 50-50% 

volt az adat. A téli és nyári adatok is különbözőek a nemek között, amely a 

közfoglalkoztatással függ össze. Az állást keresők ellátás szerint három 

csoportba sorolhatók, járadékosok és segélyesek, szociálisan ellátottak, és az 

ellátatlanok csoportja. Márciustól ez az adat növekvő. Tartják a kapcsolatot 

velük. A közfoglalkoztatás kapcsán megjegyzi, hogy májusban 1961 fő volt 

közfoglalkoztatott. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

62/2012. (VI. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a 

foglalkoztatást és a foglalkoztathatóságot elősegítő támogatásokról, valamint a munkaerő-

piaci folyamatok alakulásáról Vas megyében 2011-2012. május végéig szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Együttműködési megállapodás a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a 

Vas Megyei Önkormányzat között 
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Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

A testület 11 igen, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

63/2012. (VI. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét az előterjesztés mellékletét képező Nyugat–

dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő 

„Együttműködési megállapodás” aláírására. 

 

Felelős:    a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

A 2007-2013 közötti európai uniós költségvetési ciklus eddigi fejlesztési eredményei, 

tapasztalatai Vas megyében 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés alelnöke megköszöni az aljegyző úrnak és a titkárságvezető 

úrnak, hogy sikerült mindössze 6 hét alatt összehozni ezt a kis anyagot.  

Néhány településen lenne még mit fejleszteni, tehát szorgalmazni kell az ottani 

aktivitást is annak érdekében, hogy ezen településeket is helyzetbe hozhassuk. 

Meg kell vizsgálni, hogy miért nincs ezeken a helyeken fejlesztési készség.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 11 igen, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

64/2012. (VI. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „A 2007-2013 közötti európai uniós költségvetési ciklus eddigi 

fejlesztési eredményei, tapasztalatai Vas megyében” című tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:    azonnal  

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Klaszter megalakítására 

vonatkozó szándék kinyilvánítása 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy leültek a 

szereplőkkel, s egy klaszter létrehozásában állapodtak meg. Szakmai 
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szempontok szerint fog a klaszter létrejönni. Lesz egy munkacsoport, amely 

részletesen kidolgozza a feladatokat és a munkamódszereket. Így lesz 

lehetőség fejlesztési pénzekhez jutni. Amennyiben céget kell létrehozni, akkor 

azt is megtesszük annak érdekében, hogy pénzekhez juthassanak a szereplők. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést a szóbeli 

kiegészítéssel együtt.  

 

A testület 11 igen, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

65/2012. (VI. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy az érintett Vas megyei cégekkel, 

szereplőkkel hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi klasztert kíván létrehozni az 

előterjesztésben meghatározott célok érdekében. 

 

Felhatalmazza elnökét a tárgyalások lefolytatására, az Alapító Okirat aláírására. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      beszámolásra a 2012. szeptemberi közgyűlés 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 10.12 órakor zárt ülés tartását rendeli el a 8-10. 

tárgysorozatok tárgyalásánál. 

 

Az ülés10.15 órakor nyílt keretek között folytatódik. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a legutóbbi ülés óta interpelláció, kérdés 

nem érkezett. Lehetőséget biztosít azok megtételére. 

 

Majthényi László, a közgyűlés alelnöke megköszönte a bizalmat, hogy a testület a Nyugat-

dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-be FB-be tagként delegálta, s 

tájékoztatta a testületet arról is, hogy Németh Lászlóné miniszter asszony május 1-jétől 

kinevezte őt az FB elnökének. Hetedik éve tagja a bizottságnak, s most ő az FB elnök, amely 

munkáért eddig sem vett fel, s eztán sem fog felvenni tiszteletdíjat. 

 

Több tárgy nem volt, a közgyűlés elnöke az ülést 10.17 órakor berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 
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1. számú melléklet 

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a 

megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször 

módosított – 10/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 18. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontja 

szerinti feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a 

következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti a 10/1995. (VI.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 79. §-a.  

 

2. § 

 

A Rendelet 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„85. § A megyei beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 

rendjéről szóló szabályzat e Szabályzat 12. számú mellékletét képezi. 

 

3. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 86. §-a. 

 

 

4. § 

 

A Rendelet 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„91. § A megyei önkormányzat a főjegyző útján gondoskodik az önkormányzat 

hivatala ágazati-szakmai, törvényességi, pénzügyi rendszer- és szabályszerűségi 

ellenőrzéséről.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„94. § (2) A Szabályzat kimutatásainak folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről, 

azoknak, valamint a függelékek mindenkor hatályos szövegének a Szabályzattal együtt 

történő őrzéséről a megyei főjegyző gondoskodik. A Szabályzat függelékei a 

következők: 

1. számú függelék a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje; 

2. számú függelék a Vas Megyei Közgyűlés közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatok 

ellátásának rendjéről szóló szabályzat 

3. számú függelék a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal szabálytalanságok 

kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat 

4. számú függelék a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonaláról 

szóló szabályzat 
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5. számú függelék a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal kockázatkezelési 

szabályzata 

6. számú függelék a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2012. (VII. 3.) 

önkormányzati rendelete a Vas Megyei Önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról  

 

6. § 

 

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

7. § 

 

A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

8. § 

 

A Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 

 

9. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Hatályát veszti a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/1995. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2005. (VI. 17.) 

önkormányzati rendelet, továbbá a Szabályzat 9/C, 9/D és 9/E melléklete. 

 

 

 

Szombathely, 2012. június 29. 

 

 

 

Kovács Ferenc  Dr. Kun László  

a közgyűlés elnöke megyei főjegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdethető: Szombathely, 2012. július 3. 

 

 

 

 

Dr. Kun László 

                                                                                                 címzetes megyei főjegyző 
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2. számú melléklet 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 11/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 

a Vas Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 

 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, 109. § (4) bekezdésében, továbbá a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés és c) pontjában, 6. § (6) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a Vas Megyei Önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:  

1. A rendelet hatálya  

1. §  

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Vas Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 

tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő minden vagyonra, így ingatlanokra, ingó 

dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre és 

részvényekre (továbbiakban: üzletrész), valamint más egyéb értékpapírokra.  

 

2. Az Önkormányzat vagyona  

2. §  

Az Önkormányzat vagyona a tulajdonából és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű 

jogokból áll. Az Önkormányzat vagyona nemzeti vagyon, amely törzsvagyonból és a 

törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll.  

 

3. §  

Az Önkormányzat törzsvagyonát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

4. §  

Az Önkormányzat üzleti vagyonát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  

 

5. §  

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén, azt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 5. § (2) bekezdése szerint kell besorolni. 

Tulajdonjognak megszerzését, elidegenítését követően a Vas Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) jelen rendelet módosításával biztosítja a tényleges 

vagyonállapot és a nyilvántartás összhangját. 
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3. A vagyon nyilvántartása  

6. §  

(1) Az Önkormányzat vagyonáról az Nvtv. 10. § (1) bekezdésében foglalt követelmények 

betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti nyilvántartásokat kell 

vezetni. A törzsvagyont és az egyéb vagyont egymástól elkülönítve kell nyilvántartani.  

(2) Az Önkormányzat vagyonállapotát rögzítő – külön jogszabályban meghatározott – 

vagyonleltár az éves zárszámadás mellékletét képezi.  

(3) Az önkormányzati ingatlanvagyon részletes adatait az ingatlankataszter tartalmazza, 

amelynek folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a főjegyző felelős.  

 

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása. Az önkormányzati vagyon hasznosítása  

7. §  

Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, 

amelyek a tulajdonost megilletik és terhelik. Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi 

jogokat a Közgyűlés gyakorolja.  

8. §  

 

(1) Vagyonkezelő a kezelésében lévő vagyonnal történő gazdálkodás keretében köteles 

gondoskodni az önkormányzati vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, 

üzemképes állapotának fenntartásáról. Köteles továbbá a vagyonkezelésében lévő 

önkormányzati vagyonnal rendeltetésszerűen, az adott ágazati szabályok szerint, az 

általában elvárható gondossággal gazdálkodni. Ezen tevékenységéért a polgári jog 

általános szabályi szerint felelősséggel tartozik.  

(2) A vagyonkezelői jog gyakorlását, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok, 

kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat évente – a Hivatala útján – ellenőrzi. A 

vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető 

minden - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és 

vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.  

9. §  

A rendeltetésszerű vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás érdekében a Közgyűlés 

ciklusonként – közép,- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít és meghatározza 

ennek részfeladatait.  

 

 

5. A vagyonértékesítés szabályai  

10. §  

 (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant értékesítésre kijelölni csak 3 hónapnál nem 

régebbi, igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés birtokában 

lehet.  
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(2) A Közgyűlés a kijelöléssel egyidejűleg meghatározza az értékesítés módját, a minimális 

eladási árat és megjelöli az eladással megbízott szervet is.  

(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni ingatlan 

esetén 20 millió forint, ingó dolog esetén 3 millió forint értékhatár felett csak 

versenyeztetés, nyilvános – indokolt esetben zártkörű – pályázati eljárás útján, a 

legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

értékarányosságával lehet. A versenyeztetés az e rendelet 3. számú mellékletében 

meghatározott értékesítési szabályzat alapján történik.  

 

6. Záró rendelkezések  

11. §  

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat 

vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) önkormányzati rendelete, 

valamint az annak módosításáról szóló 16/2007. (VII. 30.), 20/2007. (IX. 28.), 10/2009. 

(XI. 16.), 9/2010. (V. 6.),16/2010. (IX. 20.), 7/2011. (IV. 26.), valamint a 13/2011. (IX. 

23.) önkormányzati rendeletek.  

Szombathely, 2012. június 29. 

 

   Kovács Ferenc    Dr. Kun László 

           a közgyűlés elnöke               megyei főjegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdethető: Szombathely, 2012. július 3. 

 

 

 

 

 

        Dr. Kun László 

címzetes megyei főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

1. számú melléklet a 11/2012.(VII.3.) önkormányzati rendelethez 

 

 

T= természetvédelem alatt  

M= műemlék  

MK= műemléki környezet  

 

 

Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes  

 A B C D  E  

 Használója/közfeladat 

megnevezése  

Település, cím  

Helyrajzi  

szám  

Ingatlan 

jellege  

Terület  

Ha-m2  

Tulajdoni 

hányad 

T  

M  

MK  

1. Vas Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal, 9700 

Szombathely, 

Berzsenyi D. tér 1. 

6271 Megyeháza 4357 892/10000 M 

2. Vas Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal, 9700 

Szombathely, 

Berzsenyi D. tér 2. 

6272/1/A/11 Irodaház 307 1/1 MK 

3. Vas Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal, 9700 

Szombathely, 

Berzsenyi D. tér 2. 

6272/1/A/12 Irodaház 308 1/1 

 

MK 
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2. számú melléklet a 11/2012. (VII.3.) önkormányzati rendelethez 

 

ÜZLETI VAGYON 

GÉPJÁRMŰ-TULAJDON  

 A B C D E F 

 Típus  Rendszám  Motorszám  Alvázszám  Évjárat  Jármű  

fajtája  

1.  Mercedes-Benz 

Vito 

JRS-750 6469815013

9550 

WDF6397051314

6362 

2005 Szgk.  

2.  Opel Insignia  LRT-785 A20DTH17

410607 

W0LGT67M2910

14649 

2008 Szgk.  

3.  Opel Zafira  LTU-030 A17DTR21

12740 

W0L0AHM75B2

024045 

2010 Szgk.  

4.  Volkswagen 

Golf  

IAE-368 BCB022336 WVWZZZ1JZ2

W636291 

2002 Szgk.  

5. Volkswagen 

Jetta 

BIT-964 BXE449143 WVWZZZ1KZ8

M010195 

2007 Szgk. 

6. Volkswagen 

Passat 

VAS-100 CAW03431

9 

WVWZZZ3CZ9P

053013 

2009 Szgk. 
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3. számú melléklet a 11/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 

 

ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. A versenyeztetési eljárási rendje 

 

1.1. A versenyeztetési eljárás főszabályként nyilvános pályázat útján történik. 

1.2. Zártkörű pályáztatásra (zártkörű pályázat) kerül sor, amennyiben:  

a) teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak, vagy 

b) a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint 

annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása a pályázaton 

előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét 

teszi szükségessé. 

1.3. A pályázat jellegéről (nyilvános vagy zártkörű) a kiírásról történő döntés alkalmával kell 

rendelkezni. 

1.4. A pályázat kiírója bármikor dönthet úgy, hogy az e rendelet szabályai szerint: 

- versenyeztetési eljárás nélkül elidegeníthető, hasznosítható vagyontárgyat 

versenyeztetési eljárás keretében értékesíti, 

- zártkörű pályázati eljárás helyett nyilvános pályázatot ír ki. 

1.5.  A pályázat kiírója a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 

1.6.  A nyilvános pályázat során is – speciális feltételek meghatározásával - szűkíthető a 

pályázók köre, ha az szakmai érdekből indokolt. 

1.7.  A zártkörű pályázatra - ha e rendelet másként nem rendelkezik- a nyilvános pályázatra 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

1.8. A pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 7 

munkanapon belül írásban kell közölni valamennyi ajánlattevővel. 

1.9. A pályázati eljárás eredményeként csak azzal a pályázóval köthető szerződés, aki a 

pályázatot megnyerte. 

1.10.  A pályázat nyertese az, aki az elbíráló döntése alapján a kiírásban foglalt 

szempontoknak megfelel és a legmagasabb árajánlatot adta. Összegszerű egyenlőség esetén az 

önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tevő pályázó 

a nyertesnek. 

1.11.  Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, kezelésbe adására 

vonatkozóan a felek a megkötendő szerződés tartalmát a közzétett pályázati feltételek, illetve 

a pályázatot megnyert ajánlattevő ajánlata alapján alakítják ki. 

1.12. A szerződésben szerepeltetni kell az önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket, az 

esetleges biztosítékokat és mellékkötelezettségeket, továbbá lehetővé kell tenni a szerződés 

teljesítésének ellenőrizhetőségét és a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén 

alkalmazható szankciókat. 

1.13. A szerződést a pályázat elbírálásáról történt értesítéstől számított legkésőbb 30 napon 

belül kell megkötni. 

1.14. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a pályázat nyertesének felróható okból 

a szerződéskötésre nyitva álló határidőben meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes 

pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől 

eláll vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval szerződést kötni, 

vagy új pályázatot kiírni.
 

1.15. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha a pályázati 

kiírás erre lehetőséget adott és 

a) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön 

értesítették, továbbá 
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b) a szerződésnek a kiíró által történő - az 1.14. pontban foglalt okok miatti - felmondása 

vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el. 

2. A pályázat kiírása, meghirdetése 

2.1. A pályázatot a kiíró hirdeti meg. A pályázati kiírás jogszerűségi szempontból történő 

véleményeztetéséről a főjegyző gondoskodik. 

2.2. A pályázati kiírás elkészítése, annak közzétételével kapcsolatos intézkedés megtétele a 

Főjegyzői Kabinet vagyongazdálkodásért felelős munkatársának a feladata.  

2.3. A nyilvános pályázatot a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

hirdetőtábláján és a www.vasmegye.hu honlapon kell megjelentetni. A Közgyűlés a pályázati 

felhívás megtárgyalásakor a pályázati felhívásnak a megyei vagy országos napilapban való 

közzétételéről is dönthet. 

2.4. A pályázatok leadására határnapot kell megjelölni. Az ajánlatok benyújtására nyitva álló 

határidőt úgy kell meghatározni, hogy a felhívás közzétételének napja és a pályázatok 

benyújtására megjelölt határnap között a pályázók rendelkezésére álló határidő ne legyen 

kevesebb 15 naptári napnál. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő indokolt esetben - 

egy alkalommal- legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. 

2.5. A zártkörű pályázatról az érintett ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül kell értesíteni. 

2.6. Zártkörű pályáztatás esetén legalább 3 ajánlattevőnek kell megküldeni a pályázati 

felhívást a 2.4. pontban foglaltak betartásával. 

2.7. Pályázatot az érintett önkormányzati vagyon egészére, illetve annak meghatározott 

részére lehet meghirdetni. 

2.8. A pályázati eljárás folyamán – a 2.9. foglaltak kivételével - a kiíró a pályázat feltételeit, 

az eljárás és az elbírálás módját nem változtathatja meg. 

2.9. A kiíró a kiírásban szereplő, illetve a pályázó tudomására hozott pályázati feltételeket, 

illetve szabályokat vagy azok bármelyikét csak abban az esetben változtathatja meg, ha ezt a 

jogát a pályázati kiírásban kifejezetten fenntartotta magának s erről a pályázókat tájékoztatta, 

vagy ha a pályázatok benyújtási vagy elbírálási határidejét hosszabbítja meg megfelelő 

tájékoztatás mellett. 

2.10. A pályázati felhívásnak (ajánlatkérésnek) tartalmaznia kell: 

a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,  

b) a pályázat célját, jellegét (nyilvános vagy zártkörű) és az arra vonatkozó utalást, 

hogy a pályázó titkosan (a pályázó neve külön zárt borítékban szerepel) vagy név 

megjelölésével pályázhat, 

c) a pályázat tárgyaként az értékesítendő, hasznosítandó vagyon (vagyonrész) 

megnevezését, ingatlan esetén az ingatlan tulajdoni lapján szereplő adatokat, és a 

megalapozott ajánlattételhez szükséges egyéb információkat,  

d) az értékesítés, hasznosítás, vagyonkezelés szabályait és ezek műszaki, gazdasági, 

jogi feltételeit, 

e) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját, idejét, 

f) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, 

g) pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helyét és idejét, 

h) pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének 

szabályait, 

i) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot - akár indokolás nélkül is - 

eredménytelennek minősítheti, 

j) a vagyontárgy jellege szerint szükséges további információkat. 

 

2.11. A 20 millió forintot meghaladó önkormányzati portfolió vagyon értékesítése, 

vagyonkezelésbe adása esetén a pályázati felhívás mellett a pályázati kiírásnak tartalmaznia 

http://www.vasmegye.hu/
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kell a 2.10. pontban foglaltakon túl az értékesítésre, illetve vagyonkezelésre vonatkozó 

részletes információkat (pl.: értékpapír fajtái, típusa, alapítói előjogok, névérték). 

2.12. Ingatlan vagyon értékesítése esetén a pályázati felhívás mellett a pályázati kiírásnak 

tartalmaznia kell: 

a) ingatlan tulajdoni lap másolatot és helyszínrajzot (3 hónapnál nem régebbi), 

b) a terület övezeti besorolását, 

c) az érvényes rendezési terv szerinti beépíthetőséget vagy beépítési tilalomkorlátozást, 

d) a megtekinthetőség idejét, módját. 

 

2.13. Ingatlan és ingó vagyon értékesítését nem eredményező hasznosítása esetén a pályázati 

kiírásnak a 2.10. pontban túl tartalmaznia kell: 

a) az ingatlan és ingó vagyon azonosítására vonatkozó adatokat, 

b) a lehetséges hasznosítás céljának, időtartamának megjelölését, 

c) az ingatlan állapotának, felszereltségének ismertetését, a vagyonkezelő 

megnevezését, 

d) a bérleti, használati díj mértékét, 

e) a jogviszony megszűntekor az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kikötéseket. 

 

2.14.  A pályázó a pályázat eredményének a közzétételéig köteles titokban tartani ajánlatát. 

2.15. A benyújtott pályázatokat a pályázat lezárásáig titkosan kell kezelni. 

 

 

 

3. Pályázati biztosíték 

3.1. A pályázaton való részvétel biztosíték adásához is köthető, melyet az ajánlat 

megküldésével egyidejűleg vagy a kiíró által a pályázati felhívásban meghatározott időpontig 

és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani. 

 

3.2. A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének 

megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után – a 3.3. pontban foglalt kivételektől 

eltekintve – vissza kell adni. A biztosíték nyújtható készpénz, bankgarancia, kötelezvény, 

vagy más elnevezés alatti olyan nyilatkozat formájában, amelyből megállapítható, hogy a 

pályázati biztosíték fedezete a pályázó rendelkezésére áll. 

3.3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést 

biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati 

kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható 

vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. 

4. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga 

4.1. A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van. 

4.2. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva 

álló határidő lejárt. 

4.3. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha erre a 

pályázati kiírás lehetőséget biztosít, és ha a kiíró a pályázót – határidő kitűzésével - 

módosításra hívja fel. 

5. A pályázati felhívás visszavonása, kizárás a pályázatból 
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5.1. A kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. 

5.2. Ha az ajánlattevő, vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát 

megsértette, a pályázó kizárható az eljárásból. 

5.3. A pályázati kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, 

továbbá az adatszolgáltatási, illetve az ajánlattevőt az eljárási rend alapján terhelő egyéb 

kötelezettség súlyos megszegése a pályázatból történő kizárást vonhatja maga után. 

5.4. Ingatlan és ingó vagyon értékesítésére, illetve értékesítést nem eredményező 

hasznosítására kiírt pályázati eljárásban csak olyan személy vehet részt pályázóként, amely 

személy vállalja, hogy az Önkormányzattal, illetve az Önkormányzat tulajdonosi 

részesedésével működő gazdasági társasággal szembeni, bármilyen jogügyletből kifolyó, 

lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében 

kiegyenlíti. Azt a pályázót, aki tartozását a pályázatok benyújtásának határidejéig sem 

egyenlítette ki, a pályázati eljárásból ki kell zárni. 

5.5.  Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor 

visszavonhatja. 

5.6.  Az ajánlattevő ajánlata kidolgozásáért nem igényelhet költségtérítést a kiírótól. 

6. A pályázati ajánlat 

6.1. Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 3 példányban aláírva, személyesen 

vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. 

6.2. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. 

6.3. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag 

kötelező erejű nyilatkozatát, különösen: 

a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 

b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, 

c) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, 

d) az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, 

e) egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra. 

 

6.4. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az 

ajánlattevő igazolja - vagy kétséget kizáróan igazolható -, hogy a kiírásban megjelölt összegű 

biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró vagy az általa megjelölt személy 

rendelkezésére bocsátotta, illetve igazolja a biztosíték összegének letételét. 

6.5.  Az ajánlattevő az ajánlatában közölt egyes adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja. 

7. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása 

7.1. A pályázatok beérkezése során az átvevő - a kiíró képviselője - az átvétel pontos 

időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel 

tényét. 

7.2. Az ajánlati dokumentumok beérkezésük sorrendjében kapnak sorszámot. 

7.3.  A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a kiíró képviselője, az ajánlattevők, 

illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt. 

7.4. Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, 

székhelyét, az ajánlatok lényeges tartalmát azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra 

hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 
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7.5. Amennyiben a pályázat nem tartalmazza az e rendeletben és a pályázati felhívásban előírt 

nyilatkozatokat, dokumentumokat, úgy – minden pályázó esetén azonos határidő tűzésével – a 

főjegyző a pályázót hiánypótlásra hívhatja fel. 

7.6. Azok az ajánlattevők, akiknek a pályázatát érvénytelenítették, a pályázati eljárás további 

szakaszában nem vehetnek részt. 

7.7. A kiíró képviselője annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése és összehasonlítása 

jobban elvégezhető legyen, az ajánlatok felbontása után felvilágosítást kérhet a pályázótól, 

ezeket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

7.8. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, 

valamint az e rendeletben foglalt feltételeknek, illetve ha a pályázó a hiánypótlási 

kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. 

8. A pályázatok értékelése, elbírálása 

8.1. Az érvényes pályázati ajánlatokat a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése bírálja el. 

8.2.Az ajánlatok elbírálásában résztvevő személyeket és az általuk felkért szakértőket 

titoktartási kötelezettség terheli. 

8.3. Ha a kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat 30 napon belül kell elbírálni. 

8.4. A pályázat értékelésében résztvevő szakértőként megbízott személy nem lehet: 

a) az ajánlatot benyújtó pályázó közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), 

b) az ajánlatot benyújtó pályázó alkalmazottja, 

c) az ajánlatot benyújtó pályázónál más szerződéses jogviszony keretében 

foglalkoztatott, 

d) az ajánlatot benyújtó pályázó tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, vezető 

tisztségviselője, amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság, 

e) az, aki vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa (résztulajdonosa) olyan jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, amelynek az 

ajánlatot benyújtó pályázó, vagy a pályázó tulajdonában (résztulajdonában) álló jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a tulajdonosa 

(résztulajdonosa) vagy tagja, továbbá vezető tisztségviselője. 

 
 

8.5.Az elbírálásra jogosult dönt arról, hogy a pályázat eredményes volt-e vagy sem. 

8.6. Eredménytelen a pályázat, ha: 

a) a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, 

b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek, 

vagy más, a pályázatra vonatkozó előírásnak, 

c) a kiíró élt azon jogával, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is - 

eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírását rendelje el. 

 

8.7. A pályázat elbírálását nem akadályozza az, ha a pályázati felhívásra csak egy pályázat 

érkezett. 

8.8. A kiíró a három legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót a pályázatok felbontását követően 

ajánlataik módosítására hívhatja fel akkor, ha a pályázatok azonos, vagy közel azonos 

tartalmúak, továbbá akkor, ha ettől kedvezőbb eredmény várható. 

8.9. A kiíró az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről a pályázókat közvetlenül, postai úton 

értesíti az 1.8. pontban meghatározott határidő betartása mellett. 

 


