
 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 28-án 9.00 órától a Megyeháza 

Dísztermében megtartott nyílt üléséről 

 

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

közgyűlés alelnökei, Fehér László, Kerekes Ferenc Béla, Kovács Endre, Nagy 

Gábor, Pajor András, Patyi Elemér, Rába Kálmán, Sőre Zoltán, Szabó József, Tausz 

István Béla közgyűlési tagok; 

 

Igazoltan van távol: Nagy Gábor tanácsnok; 

 

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Szakács Marcell képviselő; 

 

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

Stankovits György megyei aljegyző, Bodó Imre, a NIF gyorsforgalmi utak referense, 

Wagner Balázs.(a 6. tárgysorozatnál), Halinka Péter, a Nyugat-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség stratégiai igazgatója (a 7. és a 9. tárgysorozatnál), Wächter 

Balázs tervező, a Vitalpro Kft. munkatársa ( a 8. tárgysorozatnál), Holdosi Dániel 

titkárságvezető, Sali Bernadett csoportvezető; 

 

Egyéb résztvevők: Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja, 

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 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnoknak, aki a maga, valamint Tausz István Béla nevében 

jelezte az ülést megelőzően felszólalási szándékát. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok: napirend előtti felszólalásában megemlékezik egy 

kiemelkedő történelmi eseményről, aminek szeptember 27-én volt a 25. évfordulója. 

Ez az esemény az első Lakitelki Találkozó volt, amely mérföldkő volt a magyar 

történelemben, mert az 1956-os eseményeket követően először gyűlt össze 

nagyszámú  részt vevő – társadalmilag elismert emberek - , akik arról kezdtek 

beszélni, mint a magyarság, és mint a nemzet függetlensége. Ők Tausz úrral 

nemcsak a FIDESZ-nek a tagjai, hanem a Nemzeti Fórum Egyesületnek is. Azok az 

emberek, akik akkor összeültek, bátor emberek voltak. Lezsák Sándor telkén 

felállított sátorban a részt vevők itt mondták ki először, hogy az országnak meg kell 

újulnia, hogy Kádárnak és az orosz katonaságnak el kell hagynia ezt az országot. 

Több pártrendszerre, demokratikus választásokra van szükség. Itt pattant ki a szikra, 

ami a rendszerváltáshoz, a kommunista diktatúra megbukásához vezetett. Persze 

nem mindennek sikerült úgy megvalósulnia, mint ahogy ott megálmodták. Nem ezt 

a jövőt vizionálták, de ott zökkent egyet a nemzetünk történelmének kereke, s 

elindult egy folyamat, amely más volt, mint az eddigi. Ez teremtette meg a 

lehetőségét az új, független demokratikus Magyarország, az önkormányzatiság, 



ideértve a megyei önkormányzatokat is, létrejöttének. Számos dolgot azonban nem 

sikerült megvalósítani, csak mára sikerült, mivel szükség volt ehhez az abszolút 

többségre. Sikerült azonban az örökké toldozott, foltozott Alkotmányból mára egy új 

Alaptörvényt megalkotni, s most értünk el oda, hogy sor kerül az első 

számonkérésekre. Kérte a testületet, hogy emlékezzenek a lakitelki gondolatokra, s 

munkájukban használják fel jól Lakitelek gondolatait. 

 

Szabó József képviselő, aki az ülés megkezdése előtt jelezte napirend előtti felszólalási 

szándékát elmondta, hogy három dologról szeretne beszélni, kérdezni, illetve 

véleményt formálni. Elsőként elmondja, hogy ma hét hónapja szűnt meg a Vas 

Megyei Sportigazgatóság. Akkor is elmondta, hogy amikor megszűntetünk valamit, 

azt azért tegyük, mert rosszul működik, vagy jobbat tudunk létrehozni helyette. Úgy 

véli, hogy az elmúlt hét hónap során a sportszövetségek helyzete nem sokat 

változott. Ugyan helyiséget biztosított az önkormányzat részükre, de ez csak a jó 

szándékot jelzi. Az azonban, hogy szándék van, de megoldás nincs nem vigasztalja a 

szövetségeket. Azt kérdezi, hogy milyen konkrét dolgokat tudnak tenni a 

szövetségek a közel jövőben. Másodikként a váti reptérrel kapcsolatos a felvetése. 

Megkérdezi, hogy lesz-e Váton reptér, hiszen a miniszterelnök úr szerint annak kell 

örülni, hogy nem lesz, mivel ez betenne a turisztikának. Harmadikként pedig a 

Szeleste-Csorna szakasz megépítésével kapcsolatban veti fel, hogy kiemeltté lett 

nyilvánítva, ami jó, de két ütemre lett bontva. Kiderült, hogy a Hegyfalu-Beled-i 

szakasz hátrébb lett sorolva, ezáltal Répcelak is kikerült a kiemelt kategóriából. 

Elnök úrtól kérdezi, hogy erre miért került sor, s tud-e valamit tenni azért, hogy ez 

ne így legyen.  

 

Rába Kálmán képviselő szintén jelezte a közgyűlést megelőzően írásban napirend előtti 

felszólalási szándékát a Vát és Porpác közé tervezett több mint 100 milliárd forint 

értékű beruházás témakörében. Felveti, hogy meddig köntörfalaznak Vas megye 

kormánypárti politikusai a Vát-Porpác reptér ügyében. Naponta látnak napvilágot 

ellentmondásos vélemények. A zajszint emelkedés miatt talán jó lenne, ha nem 

lenne. Inkább szeretné felnyitni a szemeket különböző oligarchiákra, amit még Csák 

Máté is megirigyelhetne. Ismerteti a tervezett beruházás sarkalatos pontjait. A 

lényeg, hogy Orbán Viktor teljesen ellentétesen nyilatkozik erről, mint a korábban 

Bajnai Gordon.  A beruházást megtorpedózó Fejlesztési Kabinetnek tagja Németh 

Lászlóné is, akinek az egyik főtanácsadója Nyerges úr. A lényeg, hogy itt egy 

Vadásztársaság működik, s a területnek a tulajdonosa Simicska Lajosnak az 

üzlettársa. Simicska úr is terület vásárlásba kezdett a reptér tervezett helyszínén, 

továbbá a HÍR Tv egykori munkatársa is, aki a földügyekben is érintett, hiszen 

Kercaszomoron is van egy bejelentett lakása. A kérdése tehát az, hogy elnök úr 

milyen alapkövet akar letenni, mikor és hova, a másik pedig az, hogy a különböző 

oligarchiák megszüntetése ügyében mikor akarja már végre kinyitni a száját a 

parlamentben is, mert ez az egyik kiburjánzása a lakitelki örökségnek is.  

 

 Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke válaszol Szabó József képviselő felvetésére a sporttal 

kapcsolatban. Elmondja, hogy a sportági szakszövetségek tanácsának helyet 

biztosítottak a Megyeházán. Az adminisztratív feladatokat is megoldották az itteni 

humán erőkből. November 1-jétől pedig A sportági szakszövetségek tanácsának 

könyvelésére egy könyvelő irodát bíznak meg, mert ez nem volt megoldva, ezt pedig 

még eddig nem sikerült megoldani.  

 



Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszában kitér arra, hogy több Vas megyei nagyobb 

vállalkozás támogatja a kiemelt sportágakat. Az Opel a kézilabda szövetséget 

támogatja országos szinten. A megye vezetése részéről továbbra is kérik a cégek 

menedzsmentjének tagjait, hogy támogassák a sportszövetségeket. Kiürült a korábbi 

sportigazgatósági épület, ott volt egy márványtábla, amely most az egyetem 

sporttanszékének a bejáratánál került elhelyezésre és erre az idei olimpikonok neve 

is felkerült. Október 12-én emlékfákat, szelídgesztenye fákat ültetnek a Kőszegi 

hegységben. Erre sikerült eu-s forrásokból támogatáshoz jutni. Partner ebben az 

Erdészeti Igazgatóság is, az Őrségi Nemzeti Park és az ERTI is. Így folyamatosan 

sikerül talán kicserélni a megbetegedett szelídgesztenye fa teljes állományát.  

               Szabó József részére elmondja, hogy nem tud a kiemelt beruházás szakaszolásáról, 

de utána fog olvasni, s mindenképpen választ fog kérni rá hétfőn, s utána válaszol a 

kérdésre. Mindenképpen azt fogja képviselni, hogy a 86-os út Vas megye 

legfontosabb beruházása legyen. Másik ilyen fontos beruházás a Vát-Porpác 

logisztikai központ, amelynek ötletet már 2002-ben megfogalmazódott egy osztrák 

vállalkozó részéről. 2004-ben a Szombathelyi Ipari Parkban már letelepült egy kínai 

cég, amelyik segíti ennek a beruházásnak a megvalósítását. Három repteret 

szeretnének kivitelezni az országban. Most is folytatódnak az egyeztetések, amelyet 

Matolcsy úr folytat. Nekünk nagyon fontos lenne ez a beruházás. Ő eddig is megtett 

mindent ennek az ügynek az érdekében, de valóban vannak más érdekcsoportok is. 

Magyarországnak a három logisztikai központ létrehozása nagyon fontos lenne. Az 

oligarchákról pedig elmondja, hogy lehet nézni bárhonnan ezt, de az soha sem baj, 

ha Magyarországon alakulnak ki olyan gazdag tőkéscsoportok, akik itt szeretnének 

befektetni, vásárolni, Az csak jó, ha egy országnak saját tőkés rétege van. Nem az a 

jó, ha a nagy befektetők nagy része nem magyar. Ez nem jó. Az az ország tud csak 

megerősödni, amely saját erőből is el tudja tartani magát, s ehhez kellenek helyi 

gazdag emberek is. Így kell minősíteni a gazdasági élet minden területét. Tiszta 

szívből gratulál azoknak, akik a rendszerváltás megalapozásán dolgoztak, s a 

napjainkban zajló folyamatoknak alapul szolgáltak. Teljesen újra kell gombolni a 

kabátot, s ennek most van itt a lehetősége. Fontosnak véli, hogy elmondták a 

képviselők a véleményüket.  

 

Szabó József képviselő Rába Kálmán képviselő felé reflektál. Elmondja, hogy ebben a 

testületben ő régóta tag, de az MSZP-s képviselők soha nem fogják a másik párt 

tagjait különböző jelzőkkel illetni. Nem tiszte megvédeni azokat, akiket Rába úr 

különböző dolgokkal megvádolt, de kéri őt, hogy másokat ő sem sértegessen, 

nyilvánosan válogassa meg a jelzőket.   

 

Kovács Ferenc a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy mindenkit a saját mondanivalója 

minősít. Ezt követően szavazásra bocsátja az ülés tárgysorozatát azzal az 

indítvánnyal, hogy a meghívóban szereplő 6. tárgysorozatot nem javasolja ezen az 

ülésen tárgyalni.  

 

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

 

 

69/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

 

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



 

nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

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

2. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi előirányzatai módosítása 

4. Vas Megye Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 21.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

5. a.) A Vas Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Klaszter megalapítása 

b.)   A Vas Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Klaszterbe tag delegálása 

6. Tájékoztató a megye épülő és tervezett gyorsforgalmi útjairól. Az ország gyorsforgalmi 

és főúthálózata hosszú távú (2014-2020) fejlesztési programjának Vas megyét, illetve a 

Nyugat-Dunántúlt érintő része (M87, M8, M9, M86), a 86-os főút Szombathely, 

Körmend-megyehatár szakaszának kiépítése 

7. ESPAN: a Nyugat-dunántúli (Pannon) Energia Stratégia Projekt jóváhagyása 

8. Vas Megye Fejlesztési Koncepciója – megyei területfejlesztési koncepció és program 

(2014-2020) tervezésének elindítása, kapcsolat a párhuzamosan készülő OFTK-val, 

együttműködés a megyei jogú várossal 

9. Előterjesztés a Vas Megyei Önkormányzat hatáskörébe utalt decentralizált programok 

támogatási szerződéseinek módosításáról 

10. Együttműködési megállapodás a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetével 

 

törvény erejénél fogva zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

11. Javaslatok a 2012. október 23-i kitüntetések adományozására 

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

13. Regionális Területfejlesztési Fórumba tag delegálása 

14. Egyebek 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről  

 

Rába Kálmán képviselő visszavág Szabó József képviselőnek a napirend előtti felszólalása 

kapcsán tett észrevételére, miszerint az elmondottak során Orbán Viktor és Lázár 

János szavait közvetítette. Elnézést kér, ha ez képviselő társai előtt nem volt ismert. 

Hiányolta az írásbeli anyagból Hollósy Gábor szombathelyi rendőrkapitány 

leváltásáról a tájékoztatást. Nem hivatalos forrásokból arról értesült, hogy a 

lakosságnak nem volt jó a szubjektív biztonságérzete, a nyomozások nem voltak 

megfelelőek. Felvetette, hogy a megyei rendőr-főkapitány beszámolójakor még 

semmi ilyen probléma nem volt, a mutatószámok is inkább javulást mutattak. 2010-

ben pedig a Magyar Köztársaság elnöke tüntette ki Hollósy urat. A felderítési 

eredményesség is megfelelő volt, s az önkormányzat véleménye is ellentétes volt az 

indoklással szemben. Indítványozza, hogy a testület Dr. Tiborcz János megyei 

rendőr-főkapitánytól kérjen tájékoztatást meghatározott időn belül arra 

vonatkozóan, hogy mi volt a valós oka a megyei jogú város rendőrkapitánya 

leváltásának. 

 



Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy véleménye szerint a képviselő úr 

szereptévesztésben van, hiszen a rendőrség egy független szervezet. Hollósy Gábor 

urat rendelkezési állományba helyezték, tehát valahol máshol számítanak a 

munkájára a jövőben. Független szervezetről lévén szó a testületnek csak az a tiszte, 

hogy a beszámolót elfogadja, bírálja, észrevételeket tegyen, de beleszólni a 

rendőrség működésébe nincs joga. Egyébként meg nem a megyei testületnek, 

hanem a megyei jogú város képviselő-testületének lenne a feladata ezzel 

foglalkozni. Teljes átalakítás folyik most országosan a rendőrség állományában. A 

Vas megyében dolgozó rendőrök tisztességesen végzik a munkájukat, Tolna megye 

után itt van a legkevesebb elkövetett bűncselekmény, valamint a legtöbb felderített 

bűncselekmény. A felső rendőri vezetésben rengeteg vezető Vas megyéből került 

ki. Pontosan a kitüntetés kapcsán gondolja, hogy valami más szerepet szántak a 

kapitány úrnak. Ha nem így van, akkor ennek is meg van a maga oka biztosan. Ez 

az átszervezés is csak a megújulást szolgálja az országban.   

 

Rába Kálmán képviselő úgy véli, hogy elnök úrral elbeszélnek egymás mellett, hiszen a 

tájékoztatás megilleti az embereket. Ő csak ezt kéri.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke ismét megjegyzi, hogy a megyei jogú városnak van 

hatásköre ebben az ügyben. A jövő évi beszámoló során lesz lehetőség a megyei 

rendőr-főkapitánytól tájékoztatást kérni, ha érdekli.  

               Szavazásra bocsátja Rába Kálmán úr indítványát. 

 

A testület 1 igen, 10 nem és 2 tartózkodás mellett az indítványt elutasítja és meghozza a 

következő határozatot: 

 

 

 

70/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Rába Kálmán képviselő indítványát - miszerint Szombathely város 

rendőrkapitánya felmentésének indokáról Vas megye rendőr-főkapitánya meghatározott 

határidőn belül írásban tájékoztassa a testületet – nem támogatja. 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az eredeti beszámolót. 

 

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

 

  

 

71/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

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

szóló beszámolót - az előterjesztésben foglaltak szerint – elfogadja. 

 

 

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

 

 



A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról 

 

Tausz István Béla, a pénzügyi és ügyrendi bizottság alelnöke tájékoztatja a testületet 

arról, hogy a bizottság a határozati javaslatot támogatta. Elmondja azonban azt, 

hogy a sportigazgatóság megszűntetéséből adódó pénzügyi feszültséget, 34,37 M 

Ft-ot önhikivel sikerült rendezni, s Vas megye részesült az egyik legnagyobb 

támogatásban.  

 

Básthy Béla tanácsnok a területi tervezési és területfejlesztési bizottság nevében kíván 

szólni, mint a bizottság elnöke. Bizottságuk megállapította, hogy a megyei 

önkormányzat az elmúlt időszak során aktív feladatellátó volt. A 

sportigazgatóságról már esett szó, de hangsúlyozza ezen kívül a határon átnyúló 

pályázatok során mutatott aktivitást. Mindezt nem lehetett volna megvalósítani, ha a 

megye a pályázatokhoz az önrészt nem biztosította volna. Ez mindenképpen 

örömteli visszajelzés, hiszen hat határon átnyúló projekt zajlik párhuzamoson, 

amelyben a bizottságuknak is jelentős eredményeket sikerült elérni. Kiemeli mind a 

politikusok, mind pedig a hivatal munkatársainak nagyszerű munkáját a pályázatok 

terén, hiszen a pályázati partnereinkkel, mind a belföldi, mind pedig a külföldi 

partnerekkel szemben nem történt hitelvesztés, és ez nagyon fontos, hogy a megyei 

önkormányzattal ők is csak jól jártak. 

 

Fehér László frakcióvezető a pénzügyi és ügyrendi bizottság napirenddel kapcsolatos 

állásfoglalását ismerteti, miszerint a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra 

javasolták a beszámolót. Elmondja azonban, mint régi közgyűlési tag, hogy 

korábban milliárd Ft feletti éves árbevétel feletti költségvetésről szoktak tárgyalni a 

mostani egy-kétszáz millió Ft-os költségvetéssel ellentétben. Az önkormányzati 

hivatal apparátusa is mindössze huszon egynéhány fő. Az önhiki 34 M Ft-os 

nagyságrendje szép és nemes az egyik oldalról, de a másik oldalt tekintve, hogy Vas 

megye elsők között írta alá a kormányzati intézkedéseket, amelyben azonban 

szerepelt Büki Gyógyfürdő Zrt., balatonberényi üdülő, stb. azt a látszatot keltik, 

hogy ez az un. fájdalomdíj nincs egymással arányban. Emellett azonban gratulál a 

főjegyző úrnak és az apparátusnak is azért, hogy e csekély pénzből is keresik a 

megye feladatát és igyekeznek minél többet kihozni belőle. Elnök úr felé kéréssel 

fordul frakciója nevében azért, hogy tegyen meg mindent, mint országgyűlési 

képviselő, hogy a jövő évi költségvetés összeállítása során szorgalmazza azt, hogy a 

területfejlesztésre legalább milliárd Ft nagyságrendű pénz álljon rendelkezésre 

annak érdekében, hogy a megye települései, természetesen ideértve a kis 

településeket is, támogatásokat tudjon nyújtani a megye. A jövő év már ne csak az 

útkereséssel teljen el, hanem már 2013-tól álljon rendelkezésre forrás a 

területfejlesztésre. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság álláspontját 

ismerteti a napirend kapcsán. Bizottságuk a hivatal munkáját pozitívan értékelte. 

Látszik, hogy Vas megye él és egyre többet tud tenni, mondja ezt a tartalékba 

helyezett civil alap kapcsán, amelynek felhasználásra egy technikailag is jól 

kidolgozott megoldást találtak. A hivatal dolgozói nagyon komoly munkát végeztek 

és ezt a bizottságuk külön is kiemelte. Sokat jelentett a lobby tevékenység is. Kis 



civil szervezetek számára tudnak segítséget nyújtani. Továbbra is pályáznak, hiszen 

az mint látható is, van szerepük és rengeteg feladatuk.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszában örömének ad hangot azért, hogy az 

apparátus munkáját a képviselők korrektnek értékelték, és ezért ő maga is 

köszönetet mond. Elmondja, hogy a sportági szakszövetségek helyzete szép lassan 

rendeződik. Remény van arra is, hogy a könyvelést is meg tudjuk számukra oldani, 

amint arra a korábbiakban ígéretet tettek. Szól arról, hogy a területfejlesztési 

törvény fogja meghatározni a prioritásokat. A tervek szerint a megyei 

területfejlesztési tanácsok megmaradnak, s benne képviselve lesznek a járások, 

megyei jogú városok delegáltjai is. A cél továbbra is az, hogy a korábbi 

grémiumhoz hasonlóan helyben lehessen döntéseket hozni. A fejlesztésre szánt 

pénzeknél az a terv, hogy nagyjából lakosság arányosan kerüljön elosztásra. Ez 

azonban még csak egy munkaanyag, amelyet ha megkap, rendelkezésre fogja 

bocsátani, s kér véleményeket ezzel kapcsolatban, ami az ő parlamenti munkáját is 

segíteni fogja. A tekintetben is újra kívánják gombolni a kabátot. 

 

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

 

 

72/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat I. félévi összevont 

gazdálkodása helyzetéről adott beszámolót. 

 

Megbízza elnökét, hogy 

 

a) tegye meg a szükséges intézkedéseket a követelések szerződésszerű teljesítésének 

biztosítása érdekében; 

b) nyújtson be pályázatot a központi költségvetésben tervezett megyei önkormányzati 

tartalék terhére. 

 

Felelős:          a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal, 

                 beszámolásra: 2012. december 15. 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

 

A Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi előirányzatai módosítása 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

73/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés elfogadja a 2012. I. félévi előirányzatai javasolt módosításait azzal, 

hogy a testület a Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott 1/2012. (II. 



21.) sz. önkormányzati rendeletét – az előterjesztés melléklete szerinti tartalomnak 

megfelelően módosítsa, illetőleg a tervezet szerint alkossa meg a 12/2012. (X. 3.) számú 

önkormányzati rendeletét. 

 

Felelős:            a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Vas Megye Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 1/2012. 

(II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a 12/2012. (X. 3.) 

önkormányzati rendeletét - Vas Megye Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről 

szóló 1/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról -, melyet a jegyzőkönyv 

melléklete tartalmaz. 

 

 

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

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

a.) A Vas Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Klaszter 

megalapítása 

b.)   A Vas Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Klaszterbe tag 

delegálása 

 

 

Fehér László frakcióvezető dilemmája az, hogy egyik oldalról jónak értékelhető, hogy 

elkezdődik a munka a területfejlesztés és a természetesen így a hulladékgazdálkodás terén is, 

de több mint 100 település és a megyei jogú város sem lépbe ebbe a klaszterbe, akkor milyen 

a jövő cél, mit lehet ezzel kapcsolatban már tudni. 

  

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke válaszol a felvetésre, kérdésre. Elmondja, hogy első 

körben a SZOVA Zrt-től Németh Gábor úr is részt vett valamint az önkormányzati társulások 

képviselője is. Jelezték akkor, hogy a célt jónak tartják, részt kívánnak benne venni, de a 

testületi döntéseket előbb meg kell hozni. Meg kívánják várni a hulladékgazdálkodásról szóló 

törvényt is. Mindenképpen a szelektív hulladékgyűjtés előtérbe helyezése a cél, és a pályázati 

lehetőségek kihasználása, s a lakosság környezettudatos gon 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés alelnöke megnyugtatásul elmondja, hogy a klaszter 

működését be kellene indítani, még pedig jól, s akkor a működtetés lenne az, amiért 

azok is csatlakoznának, akik eddig még gondolkodtak, hogy ez egy jó dolog-e. 

Véleménye szerint egy fél éves előkészítés után már nem lehetnek kétségeink. Kár 

lenne több időt veszíteni. 



 

Kovács Ferenc a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a FIDESZ-KDNP 

frakció Vas megyében tartotta a közelmúltban az ülését, amelyen a parlament 

Környezetvédelmi Bizottsága is részt vett, amelynek vezetője Dr. Nagy Andor. 

Több helyen megtekintették a hulladékfeldolgozást a megyében, nevezetesen 

Celldömölkön és Sárváron is. A tapasztalatok nagyon kedvezőek voltak, s csak 

ámultak rajta, hogy milyen jól meg van oldva pl. a műanyag újrahasznosítás is. 

Ebben van a nagy felelőssége a testületnek, hogy az újrahasznosítást elterjesszék, 

hogy minél kevesebb legyen a tényleges hulladék. A hulladékgazdálkodási klaszter 

létrehozása pedig példaértékű lesz az országban. 

 

 

A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alapító okiratot elfogadja, továbbá 13 

igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja Marton Ferenc delegálását, s meghozza a 

következő határozatot: 

 

 

74/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Klaszter alapító okiratát – 

az előterjesztés mellékletének megfelelően - elfogadja; 

 a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Klaszterbe (továbbiakban: 

Klaszter) érdekeinek képviseletére döntéshozatali és tisztségviselési jogkörrel Marton 

Ferencet, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét bízza meg jelen önkormányzati ciklus 

végéig (2014 ősz); 

 a Klaszter tagdíjának megfizetésére 100.000 Ft-ot biztosít a Vas Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetése dologi kiadásai, tagdíjak sorának 

terhére, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a tagdíj összegét mindaddig, amíg a 

Klaszternek tagja, éves költségvetési rendeletében megtervezi.  

 

Felelős:             a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:         beszámolásra a 2012. novemberi közgyűlés 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a megye  épülő és tervezett gyorsforgalmi útjairól. Az ország 

gyorsforgalmi és főúthálózata hosszú távú (2014-2020) fejlesztési 

programjának Vas megyét, illetve a Nyugat-Dunántúlt érintő része (M87, 

M8, M9, M86), a 86-os főút Szombathely, Körmend-megyehatár szakaszának 

kiépítése 

 

Bodó Imre, a NIF gyorsforgalmi utak referense, aki Rékasi Győzőt képviselte az ülésen 

tájékoztatta a testületet arról, hogy a tárgysorozat címében szereplő feladatokkal két 

projektiroda is foglalkozik. Az ő irodájuk a 8-as, M9-es és a 87-es utakkal 

foglalkozik. A 8-as út esetében két projekttel is foglalkoznak, amelyek Vas megyét 

érintik, nevezetesen 11,5 tonnás burkolat megerősítéssel Szemenyétől Vasvárig és azt 

követően pedig Körmendig. Ez 2x12 km-es szakasz. Jövőre kezdik a területszerzést, 

és ha támogatást kapnak, akkor 2014 elején indíthatnák el a beruházás folyamatát. A 

másik projektjük a Körmend-országhatár vonal körmendi elkerülővel. Gyakorlatilag 



itt még mindig a környezetvédelmi eljárás folyik már közel két éve. Az év végére 

várható a környezetvédelmi engedély kiadása. Ez a három projekt élvez jelenleg 

támogatást a közúti operatív programon belül. Még egy Vas és Veszprém megyét 

érintő projekttel foglalkoznak, ez a 8-as főút négysávosítása. Veszprém megyében a 

meglévő nyomvonal érintés, Vas megyében pedig Szemenyétől-Körmendig egy 

külön nyomvonalon egy 2x2 sávos, 110 km/h-ás tervezési sebességű kiemelt 

főútként, a későbbiek során pedig gyorsforgalmi úttá fejleszthetőként szerepel a 

fejlesztési tervben. Itt a környezetvédelmi engedélyezési eljárás folyik, s terveik 

szerint a jövő év folyamán megindítanák ennek az engedélyezési terv készítését. Szól 

még az M9-es gyorsforgalmi útról, amely Vas megyét érintően Szombathelytől indul 

Vasvárig. Ennek lenne folytatása Zalaegerszeg-Nagykanizsa irányába. Itt 2010-ben 

lezárult egy előzetes környezetvédelmi eljárás, de forrással nem rendelkeztek a 

folytatáshoz. Így gyakorlatilag folytatás nincsen. Az NFM-mel tárgyalnak egyeztető 

tárgyalásokat folytattak, ahol ígéretet kaptak, hogy lesz a folytatáshoz forrás. Ez csak 

a miniszteri aláírást követően válik folytathatóvá. Még egy projektjük van, a 87-es út 

fejlesztésének folytatása, de erről nem tud jó hírekkel szolgálni. Tavaly megjelent az 

1222/2011-es kormányrendelet, amely szerint ez a hármas ciklusba került, tehát 

áttolódott 2020 utánig. Itt gyakorlatilag semmilyen fejlesztési folyamatot nem 

végeznek jelenleg. 

 

Wagner Balázs, a 86-os úttal kapcsolatban elmondja, hogy ez gyakorlatilag Vas megye 

tengelyét alkotó első számú főút. Délről észak felé haladva tulajdonképpen a 86-os 

Zala-Vas megye határtól Szombathelyig tart. Ezt egy komolyabb rész. Több részre 

bontható, mert lesz egy 11,5 tonnás burkolat megerősítés, amelynek Nádasdnál lesz 

vége, és itt új nyomvonal épül Körmend-Szombathely között az első rész, amely 

gyakorlatilag ott tart, hogy a közbeszerzési eljárást követő szerződéskötés előtti 

szakaszban van. A fakitermelés már megtörtént. Várható befejezés a szerződés 

megkötésétől 12 hónap, tehát gyakorlatilag 2013 év végére helyeznék forgalomba. A 

második az Egyházasrádóc-Szombathely sokat vitatott szakasz, ahol 

környezetvédelmi engedélyük már van, és a 87-es úthoz kötne ki az új elkerülő út. A 

terv az, hogy ebben a programciklusban az engedélyezési és kivitelezési tervek 

elkészüljenek és a következő ciklusban egy építési projektként szerepeljen. 

Szombathely-Vát szakaszon ismételten ki lett írva az építési közbeszerzés, az építési 

munkák folynak, a műtárgyak átépítései szintén folynak. A tervezett befejezés 2014 

közepe. A folytatásban Vát-Szeleste már elkészült, s itt van az új projekt, amit ők 

Szelestétől Csornáig egyben készítettek elő egy gyorsforgalmi útként. Ez ott tart, 

hogy a területszerzés van folyamatban. A régészeti feltárások előtt vannak, ez egy 

komoly kockázati tényező. A próbafeltárások egy hónap múlva elindulnak és év 

végéig befejeződnek. Kell azonban még két kormánydöntés, amely a régészeti 

feltárások befejezéséig elengedhetetlen. A kormányrendelet szabályozza, hogy egy-

egy projekten régészetre 200 millió Ft költhető el. Ez azonban rendkívül kevés. A 

szükséges összeg ennek a többszöröse, s erre a Magyar Államnak kell a forrást 

biztosítania. Ez a folyamat a megelőző feltárásnál is. Az építés kezdése így egy 

bizonytalan tényező. A terv az, hogy 2015-ig az első szakasz mindenképpen 

elkészüljön. Ez 41 km-es szakasz, amelyet szakaszolniuk kell. Remélhetőleg 

viszonylag kis időeltolódással indulhat a második ütem. Támogatási szerződés még 

nincs, ezt október hónapban várják. Csorna elkerülő építési kiírása 2013-ig 

megjelenik, elkészülése 2015-re tehető. Itt módosítani kellett az építési engedélyt, s 

természetesen a környezetvédelmi engedélyt is. A Csorna-Győr közötti szakasz 

egyenes elkerülő elkészült, az előtte és utána lévő szakasz Győr irányába a régészeti 



munkák újraindultak, a kormány ehhez biztosította a szükséges forrást a feltárások 

befejezéséhez. Így a mérnök kiválasztása az egyik helyen megtörtént, a másik helyen 

folyamatban van. Ezt követheti a tender kiírása is. A befejezések itt is 2015-re 

tervezettek.                     

 

Kovács Endre képviselő az M8-as főúttal kapcsolatban megkérdezi, hogy eldőlt-e a 

Körmend elkerülő nyomvonal. Sikerült-e az önkormányzatokkal dűlőre jutni? 

 

Szabó József képviselő elmondja, hogy megdöbbenve tapasztalták, hogy az az útszakasz, 

amely egyben megépíthető lenne, az szakaszolásra került. Nem értik, hogy miért 

kellett ütemezni. Ez időbeli eltolódásban milyen biztosítékkal rendelkezik, hogy 

nem sokkal később készül-e el a második szakasz. A régészeti feltárásra miért kell 

ebben a szegény világban ilyen sok pénzt elkölteni egy 40 km-es szakaszon?  

 

Rába Kálmán képviselő megkérdezi, hogy mit jelent az, hogy a szakasz építésére nem 

rendelkezünk támogatási szerződéssel, ez bővebben mit jelent. Továbbá felveti, 

hogy a Vas megyei útépítéseket nem lehetne-e eladni egy mexikói szappanopera 

készítőnek, mert ez egyszerűen egy káosz. 

 

Patyi Elemér képviselő felveti, hogy az útépítések előkészítése egy horror összeg. Sok-sok 

feladatátcsoportosításból mekkora szakaszok épülhettek volna meg. A régészetről 

az a véleménye, hogy felesleges, nem kell őseink sírját megbolygatni. Az itteni 

útépítések úgy folynak, mintha valami barkácsolás folyna. A külföldiek erre azt 

mondják, hogy ez egy gagyi ország. Jó lenne, ha végre már valami elindulna ebben 

az országban. Ha nem, akkor mondjuk ki, hogy nincs rá pénz. Kéri, hogy az 

országgyűlési képviselők tegyenek már valamit a vidék érdekében is, ne csak 

Budapestért.  

 

 Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke véleménye szerint is valami monyákolás folyik itt a 

megyében a 86-os ürügyén. Elképesztő, hogy nem létező híd alá már bevezették az 

elkerülő utat. Hihetetlen pazarlást lát ő is.  

 

Básthy Béla tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a téma fontosságára tekintettel a 

területi tervezési és területfejlesztési bizottság is nagy időkeretben foglalkozott a 

tájékoztatóval. Véleménye szerint a Szeleste-Csorna szakaszra vonatkozóan 

foglaljon a megye állást úgy, hogy ennek a szakasznak az első ütemmel együtt kell 

megvalósulnia.  

 

Bodó Imre, a NIF gyorsforgalmi utak referense válaszol a kérdésekre, felvetésekre. Az 

M8 Körmend-országhatár út ügyében elmondja, hogy két nyomvonal lett benyújtva 

eredetileg. Azért áll a környezetvédelmi eljárás, mert egy település nem adott 

szakhatósági nyilatkozatot, nevezetesen Vasalja. Az OKF ezért nem tudja kiadni az 

engedélyt. Tudomással bírnak arról, hogy ez ügyben már a kormányhivatal is 

megkeresésre került. Más információval ezzel kapcsolatban nem rendelkeznek. 

Arra a kérdésre, hogy nincs forrás, nincs támogatási szerződés elmondja, hogy az 

1004/2007. kormányrendelet indikatív listája tartalmaz egy projektlistát, amit a 

közúti operatív programon belül az EU-s támogatási szerződések keretében, EU-s 

támogatással megvalósuló projektek listáját tartalmazza. Ezeknek a projekteknek a 

megvalósulási forrása bizonyos arányban (85-15, 67-33) egy költség-haszon 

elemzés határozza meg. Az EU és a Magyar Állam közös finanszírozásban 



valósíthatja meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel támogatási szerződést kell 

kötniük, s ezt követően bocsátják rendelkezésükre a pénzt. Ezt általában több részre 

szokták bontani, s ebből tudják a fejlesztéseket megvalósítani. A régészeti 

feltárásokat az Örökségvédelmi törvény határozza meg. Ez bármely beruházást 

érinti. Ez a megyei múzeumok hatáskörébe tartozik. Előzetes örökségvédelmi 

tanulmányt kell készíteni, s ez alapján határozzák meg az árat. Ezt követően végzik 

a kutatásokat, feltárásokat, tárolási, stb. költségeket. Ez maximálva van, vagy a 

beruházás értékének 1 %-a, vagy 200 M Ft lehet. Kormányzati döntéssel lehet ezt 

csak megnövelni. A költségek elszaladása társaságukat is zavarta. A feltárások 

drágák és elhúzódóak, ezért kérték a törvény kiegészítését. Fejlesztéseknél úgy 

tűnik, mintha nem lenne koncepciója. Erre vonatkozóan elmondja, hogy a 

fejlesztések ciklusokon átnyúlnak. Egy gyorsforgalmi útszakasz előkészítése 8-10 

év. Sajnos sokszor a lobby, s egyéb érdekek következtében változhatnak. 

Amennyiben ezek a beruházások pártokon felül emelkednek, akkor zökkenő 

mentesebben szoktak lezajlódni. 

 

Wagner Balázs kiegészítésül elmondja, hogy 2007-ben, mikor a KÖZOP programok 

elindultak, nem voltak a finanszírozásban szakaszolások. 2009-2010-től a 

támogatási szerződések már nem így köttettek, s ez inkább lassította a beruházások 

lebonyolítását. A normál eset a 8-9 év. Az utóbbi időben azonban a közbeszerzési 

törvény évente legalább kétszer változik, így folyamatosan felül kell írni ezeket a 

dokumentumokat, s a jogszabályok is pont a koncepciót változtatják állandóan. A 

várhatóan októberben kijövő kormányrendelet fogja meghatározni, hogy a Szeleste-

Csorna szakasz egy, vagy több ütemben fog-e megvalósulni. Ők maguk nem tudják 

másképp, csak eszerint végezni a dolgukat. A régészeti munkákat is 

közbeszereztetik. A feltárás mennyisége kb. 1 millió M2. A szakaszon 337 ha-nyi 

területet kell kisajátítani, ennek 25 %-a régészeti feltárással érintett. Az árakba a 

kormányhivatalok belelátnak, tehát jogszabályok keretei között kell 

tevékenykedniük. Bizonytalan egyenlőre az is, hogy mit és hogyan kell elindítani. 

Ők csak végrehajtók. A döntés nem kompetenciájuk. Szakemberekre kell bízni, 

hogy mi milyen ütemben épül. Vannak erre szakemberek. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja Básthy Béla indítványát. 

 

A testület az indítványt 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja, s 13 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

75/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a megye épülő és tervezett gyorsforgalmi útjairól, az ország 

gyorsforgalmi és főúthálózata hosszú távú (2014-2020) fejlesztési programjának Vas megyét, 

illetve a Nyugat-Dunántúlt érintő része (M87, M8, M9 M86), a 86-os főút Szombathely, 

Körmend-megyehatár szakaszának építéséről szóló tájékoztatót elfogadja azzal az 

indítvánnyal,  hogy a Szeleste-Csorna szakasz egy ütemben valósuljon meg. 

 

Felelős:             a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:         azonnal 

 



 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

ESPAN: a Nyugat-dunántúli (Pannon) Energia Stratégia Projekt jóváhagyása 

 

 

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: 

 

 

76/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ESPAN: Nyugat-dunántúli (Pannon) Energia Stratégia Projektet 

és a vasvári kistérségi energetikai koncepciót megismerte és az alábbiak szerint fogadja el: 

1. egyetért az opponensi szakvélemény megállapításaival; 

2. megbízza a közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1. pontja szerinti álláspontot  

a) képviselje „Nyugat-dunántúli Energia Stratégia” jóváhagyására illetékes 

Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésén, 

valamint 

b) tolmácsolja a ”Vasvári kistérségi energetikai koncepció” tekintetében illetékes 

Vasi Hegyhát kistérség elnökének. 

 

Felelős:   a megyei közgyűlés elnöke a végrehajtásért 

Határidő:   folyamatos a 2/.a) pont értelmében. 

 

 

(Básthy Béla tanácsnok a továbbiakban nincs jelen az ülésen.) 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

Vas Megye Fejlesztési Koncepciója – megyei területfejlesztési koncepció és 

program (2014-2020) tervezésének elindítása, kapcsolat a párhuzamosan 

készülő OFTK-val, együttműködés a megyei jogú várossal 

 

 

Wächter Balázs, tervező, a Vitalpro Kft. munkatársa rövid szóbeli kiegészítést fűz az 

előterjesztéshez. Elmondja, hogy ez a dokumentum a központi kormányzat 

motiválására készül, s ez egy keretet ad a megyei fejlesztésekre is, illetve azok 

megvalósításához. Reményei szerint a megyei területfejlesztés vissza fog kerülni a 

regionális fejlesztési tanácsokhoz, akik abban részt vesznek javaslatot tudnak tenni, 

egyeztetéseket folytatni a fejlesztési irányokra vonatkozóan, továbbá innen kezdve 

még pontosabbá, részletesebbé tudják  tenni ezt a munkaanyagot. A munkaanyag 

elkészítésének van egy központi tematikája. Ők ennek elkészítésekor tényszerűek 

igyekeztek lenni. Reméli, hogy kötetlenebb formában is lesz lehetőségük erről 

beszélgetni. A mai első tárgyalás, illetve a bizottsági ülésen való tárgyalása az első 

alkalma a testületnek a tervezési folyamatba való bekapcsolódásra. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok az elkészített anyagot dicsérettel illeti. A kiküldött 

táblázatos anyag számára meghökkentő volt, hiszen 2000-től 2010-ig bemutatta az 



eredményeket, de az ellenkezőit is. Javasolja, hogy ez az anyag kerüljön az írásban 

készített anyag mellé, mert ez rámutat egy rettenetesen negatív időszakra. Két 

megye volt az országban, amely 30 percen túl érhető el: Békés és Vas megye. A 

termelőerők tulajdonát tekintve Vas megyében mindössze 10 % a magyar tulajdon. 

A külföldi beruházók pedig, ha a körülmények nekik nem megfelelőek, akkor 

veszik a batyujukat és tovább állnak. Felhívja a figyelmet arra, hogy az 

idegenforgalom van megjelölve egy kitörési pontként, amelyre 80-90 %-ban 

számítottak a bevételek terén. Ezzel azonban az a probléma, hogy a bevételek 80-90 

%-át vissza kell forgatni. Ez volt a Büki Gyógyfürdő esetében is. Végtelenül 

fontosnak tartja azonban azt, hogy a területfejlesztés a megyékhez került. 

 

Majthényi László, a közgyűlés alelnöke megjegyzi, hogy helyesebb lenne az 

idegenforgalom helyett a turizmus kifejezést használni az elmondottak során. 

 

Rába Kálmán képviselő nem tartja előre mutatónak a nagy cégek támogatását. Úgy véli, 

hogy a kis- és középvállalkozásokat kellene erősíteni elsősorban. Ajánlja, hogy a 

Nemzeti fejlesztés 2020 című olvasmányt mindenképpen olvassák el, mert az 

siralmas. Ez pedig egy munkaanyag lesz, amely Magyarország fejlődését, 

fejlesztését megalapozza. Andersen belepirulna a leírtak, miszerint 

Magyarország2030-ig Közép-Európa szellemi központja lesz, stb. Ebből mindössze 

azt tartja igaznak, hogy kitörési pont az innovációs potenciál, az új piacok felé való 

nyitás. A fejlesztési politikáról szóló tündér mese azonban nem foglalkozik a 

termőfölddel és annak magyar kézben tartásával. 

 

Fehér László frakcióvezető hozzászólásában elmondja, hogy ennek a megyének eddig is 

volt egy területfejlesztési koncepciója, amely tíz évre előre mutatott. Működtek a 

regionális fejlesztési tanácsok. Ez is meglesz várhatóan ismét. Ebben a témában is 

csak az időhúzást érzi, akárcsak az útépítéseknél. Az a nyolc év, amelyről Kerekes 

tanácsnok úr beszélt Markó Péter és Kovács Ferenc égisze alatt zajlott. Ők viszont 

mindig sikeresnek tartották a megyében a területfejlesztést. Javasolta, hogy frakció 

ülésükön egyeztessenek a téma kapcsán. 

 

Pajor András frakcióvezető reflektál a felszólalásokra. Szocialistákra a kecskét, a Jobbikra 

a káposztát, a FIDESZ-re meg a megye vezetését bízták az állampolgárok, tehát a 

területfejlesztést is. Ez az anyag egy helyzetértékelés, tehát ebbe felesleges politikai 

vitákat belevinni. Nem kíván nosztalgiázni a 100 millió Ft-os önrésze 

biztosításával, a térinformatikai rendszerünkkel. Néhány hónappal ezelőtt a megye 

sorsán sopánkodtunk, most meg már a területfejlesztésről vitatkozunk. Az idő úgy 

tűnik, hogy mindent megold. Rába képviselő úrnak válaszolva elmondja, hogy a 

2030-ig való reménykedés neki két dolgot jelent, ha meglesz, az, hogy ő ezt 

megélte, s azt, hogy a megye is. Támogatásra javasolja az anyagot.  

 

Rába Kálmán képviselő elmondja, hogy ő nem a koncepciót kritizálta, s az nem is erről a 

15 emberről szól, de mindenki tudja, hogy gyakorlatilag a területfejlesztésben nem 

történik más, mint az, hogy az EU-s támogatásokra ácsingózunk. Véleménye szerint 

megint a hülyeséget hajtjuk. Legfontosabb pontja az anyagnak a Vát-Porpác 

logisztikai központ, holott ez a vonat elment.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke leszögezi, hogy egy koncepció azért készül, hogy arról 

vitatkozzanak, s nem csak 15-en, hanem a megye egészét érintve. Ez csak egy 



alapul szolgál, amellyel meg kell találni a kisebb közösségeket is. A logisztikai 

központról nem szabad lemondani, ebben az anyagban is szerepeltetni kell. 

Amennyiben nem valósul meg, az nem a megye felelőssége. Szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

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

 

 

 

77/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a  „Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program (2014-2020) 

tervezésének elindítása. Kapcsolat a párhuzamosan készülő OFTK-val. Együttműködés a 

megyei jogú  várossal.” című tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Felelős:    a közgyűlés elnöke  

Határidő:  azonnal 

 

 
A 9. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés a Vas Megyei Önkormányzat hatáskörébe utalt decentralizált 

programok támogatási szerződéseinek módosításáról 

 

Halinka Péter, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség stratégiai 

igazgatója elmondja, hogy csak technikai módosításokról van szó. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

78/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat hatáskörébe utalt decentralizált 

programok támogatási szerződéseit elfogadja az alábbiak szerint: 

 

            Hozzájárul: 

(1) Rum Község Önkormányzata TRFC/NYD/sz./1800022/2005 számú támogatási szerződésével 

kapcsolatban a beruházás helyének 9766 Rum, Vasút u. 8. hrsz.: 474/12-re történő 

módosulásához; 

(2) Nemeskocs Község Önkormányzata 180000509K számú támogatási szerződésével 

kapcsolatban a költségvetés pontosításához; 

(3) Telekes Község Önkormányzata 180000309K számú támogatási szerződésével kapcsolatban a 

beruházás helyének 9812 Telekes, 27, 58, 74, 79, 169, 187, 188, 225, 284, 285, 287, 336, 

057/10 hrsz.-re történő módosulásához; 

(4) eltekint az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 180001109D számú támogatási szerződésével 

kapcsolatban az eszközök pótlásától. 

 

Felelős:                      a megyei közgyűlés elnöke 



Határidő:                  azonnal 

 
 

(5) A Vas Megyei Közgyűlés felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, 

hogy a döntéséről tájékoztassa a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság 

Állampénztári Irodáját és az érintett támogatottakat, valamint a Támogatási szerződés 

módosításokkal kapcsolatos ügyintézésben eljárjon. 

 

Felelős:                     Breznovits István, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója 

Határidő:                  azonnal, illetve folyamatos 

 

  

A 10. tárgysorozat tárgyalása 

Együttműködési megállapodás a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei 

Szervezetével 
 

 

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: 

 

 

79/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetével – a tervezetben 

foglaltaknak megfelelően – együttműködési megállapodást köt. 

 

Felelős:                     a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:                  azonnal 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke11.27 órakor a nyílt ülést berekeszti, az ülés zárt keretek 

között folytatódik. 

 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

 

80/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2012. október 23-a alkalmából: 

 

„BATTHYÁNY  LAJOS - Vas Megyéért Életmű Díj”-at: Prof. Dr. Seregi János    

nyugalmazott egyetemi tanár, állatorvos professzor; 

„SZÉLL  KÁLMÁN Díj”-at: 

- Schlőber Etelka nyugdíjas köztisztviselő, Jánosházán helyi önkormányzati képviselő, 

koordináló tanácsnok és 

- Dr. Laky Ferenc (posztumusz), a Vas Megyei Bíróság volt elnöke; 



„VAS  MEGYE  BERZSENYI  DÁNIEL Díja”-at: Dr. Gyurácz Ferenc PhD, a Vasi Szemle 

Szerkesztősége  főszerkesztője, a Magyar Nyugat Kiadó üzemeltetője, címzetes 

egyetemi tanár; 

„MARKUSOVSZKY  LAJOS  Díj”-at: Dr. Horváth Boldizsár PhD, a Vas Megyei 

Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. osztályvezető-helyettes főorvos, tudományos és 

oktatási igazgató, a PTE Szombathelyi Képzési Központ igazgatója; 

„VAS  MEGYE  BATTHYÁNY-STRATTMANN  LÁSZLÓ Díja”-t Tuczainé Régvári 

Marietta, az Egyházmegyei Karitász igazgatója; 

„LÓRÁNT GYULA Díj”-at: Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó, edző, sportvezető; 

„JURISICS  MIKLÓS  Díj”-at: Kampel Oszkár tűzvédelmi mérnök, a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója; 

„FAZAKAS  PÉTER  Díj”-at Rákóczy Péter nyugalmazott építészmérnök részére 

adományozza és megbízza elnökét a kitüntetések és az azzal járó pénzjutalom 

átadásával. 

 

Felelős:               a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:            2012. október 23. 

 

 

81/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

 a St. Gotthard Spa & Wellness fennállásának 5., 

 a Telekesi MEDOSZ Sportegyesület megalakulásának 30., 

 a szentpéterfai Gradišče Horvát Kulturális Egyesület alapításának 60., 

 a celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működésének 40., 

 a Lord Együttes fennállásának 40.,  

 a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 

Kollégium működésének 50.,  

 a Kemestaródfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapításának 115.,  

 az egyházashetyei Zörej Zenekar megalakulásának 10.,  

 a Hetyei Daloskör fennállásának 15.,  

 a Vasvári Játékszín működésének 25.,  

 Ikervár Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete alapításának 130.,  

 Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete fennállásának 130.,  

 Csánig Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete megalakulásának 130.,  

 Nick Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete működésének 130. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással;  

 a szombathelyi Weöres Sándor Színház fennállásának 5. és  

 a szentgotthárdi Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona működésének 

60. jubileumi évfordulója alkalmából  

 

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő: a jubileumi évfordulók napja  

 

 



82/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 

Területfejlesztési Konzultációs Fórumba - a három megyei közgyűlési elnök alkotta testület 

Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék képviselőjeként - Nagy Tibort delegálja az új 

„Ausztria-Magyarország ETE program (2014-2020)” Operatív Programdokumentumának 

kidolgozására megjelentett közbeszerzési felhívásra beérkező pályázatokat elbíráló 

döntőbizottságba. 

 

 

 

81/2012. (IX. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

 a St. Gotthard Spa & Wellness fennállásának 5., 

 a Telekesi MEDOSZ Sportegyesület megalakulásának 30., 

 a szentpéterfai Gradišče Horvát Kulturális Egyesület alapításának 60., 

 a celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működésének 40., 

 a Lord Együttes fennállásának 40.,  

 a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 

Kollégium működésének 50.,  

 a Kemestaródfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapításának 115.,  

 az egyházashetyei Zörej Zenekar megalakulásának 10.,  

 a Hetyei Daloskör fennállásának 15.,  

 a Vasvári Játékszín működésének 25.,  

 Ikervár Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete alapításának 130.,  

 Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete fennállásának 130.,  

 Csánig Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete megalakulásának 130.,  

 Nick Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete működésének 130. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással;  

 

 a szombathelyi Weöres Sándor Színház fennállásának 5. és  

 a szentgotthárdi Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona működésének 

60. jubileumi évfordulója alkalmából  

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő: a jubileumi évfordulók napja  

Az ülés 11.32 órakor nyílt keretek között folytatódik. 

 

 

Olimpikonok köszöntése 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke köszönti a rendezvényre meghívottakat, valamint Ágh 

Ernőnét, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatóját. Átadja Albert Attila fazekas 

mesterrel a mester által erre a célra készített kerámia alkotásokat. 

 



Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója köszönti a megyének dicsőséget 

hozó olimpikonokat.  

 

Dr. Vargyas Csaba, a Vas Megyei Atlétikai Szövetség elnöke Kovács Ferenc, a megyei 

közgyűlés elnöke részére emlékérmet ad át a sportszövetség támogatásáért. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke – több tárgy nem lévén – az ülést 12.00 órakor 

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

12/2012. (X. 3.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Vas Megye Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 

1/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 

23. §. (1) bekezdésében és 34. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évi 

költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 21.) sz. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. §. 

 

 

A R. 1. §. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. §. (1) Az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

 

Megnevezés Működési célú Felhasználási célú E Ft-ban össz: 
 

Tárgyévi költségvetés 

kiadási főösszeg 
 

422 131 294 855 716 986 

Tárgyévi 

költségvetési bevételi 

főösszeg 

420 131 296 855 716 986 

Tárgyévi 

költségvetési hiány 

összege 

   

Előző évi 

pénzmaradvány 

összege 

   

 

Kiadási főösszeg 

 

422 131 294 855 716 986 

 

Bevételi főösszeg 

 

420 131 296 855 716 986 

 

       (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési működési célú kiadási 

összegen belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben 

állapítja meg: 

a) személyi juttatások:  164 590,- eFt 

b) munkaadót terhelő járulékok: 42 605,- eFt 

c) dologi kiadások: 141 773,- eFt 

d) pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás: 121 543,- eFt 

e) tartalék: -,- eFt 

f) felhalmozási kiadások: 246 475,- eFt 

g)  

2. §. 

 



(1) A R. 1. §. (3) bekezdésében a „nemzetiségi önkormányzatok” szövegrész, s ennek 

megfelelően az 1/d számú melléklet hatályát veszti. 

(2) A R. 1. §. (3) bekezdésében, (4) bekezdésében, (5) bekezdésében említett mellékletek 

helyébe e rendelet 1.-2.-3. számú mellékletei lépnek. 

 

3. §. 

 

A R. 1. §. (8) bekezdésében említett 1-2. számú táblázatok helyébe e rendelet 1-2. számú 

táblázatai lépnek. 

 

4. §. 

 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Szombathely, 2012. szeptember 28. 

 

 

 

 

Dr. Kun László sk. Kovács Ferenc sk. 

megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Szombathely, 2012. október 3. 

 

 

 

Dr. Kun László 

megyei főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. sz. melléklet a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez 

„1. sz. melléklet az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
MÉRLEG

Vas megye Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai

A/Bevételek
E.Ft. E.Ft.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT összege

Megnevezés 

I.Müködési bevételek 329 629 70 140 20 362 420 131 27 191 0 0 27 191 356 820 70 140 20 362 447 322

1. Intézményi működési bevételek - saját bev. 1 605 11 843 0 13 448 0 0 0 0 1 605 11 843 0 13 448

2.Támogatásértékű működési bevételek 328 024 40 20 362 348 426 27 191 0 0 27 191 355 215 40 20 362 375 617

   a.) Önkormányzati Hivatal 327 166 40 20 362 347 568 27 191 0 0 27 191 354 357 40 20 362 374 759

b.) Vas megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 429 0 0 429 0 0 0 0 429 0 0 429

c) Vas megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 429 0 0 429 0 0 0 0 429 0 0 429

3.Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről 0 58 257 0 58 257 0 0 0 0 0 58 257 0 58 257

4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.Támogatások 0 0 0 0 5 767 80 168 0 85 935 5 767 80 168 0 85 935

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 5 767 80 168 0 85 935 5 767 80 168 0 85 935

   1.1. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 5 767 80 168 0 85 935 5 767 80 168 0 85 935

1.2. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.Felhalmozási és tőke  jellegű bevételek 0 0 0 0 157 634 22 095 0 179 729 157 634 22 095 0 179 729

IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0 4 000

1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0 4 000

V. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 329 629 70 140 20 362 420 131 190 592 106 263 0 296 855 520 221 176 403 20 362 716 986

Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Befektetési célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forgatási célú pénzügyi műveletek bevételei   (Folyószámla hitel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 329 629 70 140 20 362 420 131 190 592 106 263 0 296 855 520 221 176 403 20 362 716 986

Vas Megyei 

Sport-

igazgatóság 

összesen

Összesen
Vas Megyei 

Önkormányzat

Vas Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal

Vas Megyei 

Sport-

igazgatóság

Együtt
Vas Megyei 

Önkormányzat

Vas Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal

Működési, fenntartási bevételek  előirányzata Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata
Vas Megyei 

Önkormányzat 

összesen

Vas Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal összesen

Vas Megyei 

Sport-

igazgatóság

Együtt

 
 



 

MÉRLEG

Vas megye Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai 

B/Kiadások
E Ft E Ft

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT összege

Megnevezés

I. Működési kiadások 118 029 283 740 20 362 422 131 26 285 22 095 0 48 380 144 314 305 835 20 362 470 511

 1. Személyi juttatások 0 149 326 15 264 164 590 0 0 0 0 0 149 326 15 264 164 590

 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 39 135 3 470 42 605 0 0 0 0 0 39 135 3 470 42 605

 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 54 610 63 440 1 628 119 678 0 22 095 0 22 095 54 610 85 535 1 628 141 773

 4. Speciális célú támogatások 63 419 31 839 0 95 258 26 285 0 0 26 285 89 704 31 839 0 121 543

   4.1 Támogatásértékű működési kiadások 61 419 31 839 0 93 258 26 285 0 0 26 285 87 704 31 839 0 119 543

   4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000

II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 164 307 82 168 0 246 475 164 307 82 168 0 246 475

 1. Beruházások 0 0 0 0 0 22 438 0 22 438 0 22 438 0 22 438

 2. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 0 800

 4. Pályázatokkal kapcsolatos kiadások 0 0 0 0 164 307 58 930 0 223 237 164 307 58 930 0 223 237

III. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   1.1 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   1.2 Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 118 029 283 740 20 362 422 131 190 592 104 263 0 294 855 308 621 388 003 20 362 716 986

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 118 029 283 740 20 362 422 131 190 592 104 263 0 294 855 308 621 388 003 20 362 716 986

Vas Megyei 

Sport-

igazgatóság 

összesen

Összesen
Vas Megyei 

Önkormányzat

Vas Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal

Vas Megyei 

Sport-

igazgatóság

Együtt
Vas Megyei 

Önkormányzat

Vas Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal

Működési kiadások előirányzata Felhalmozási kiadások előirányzata
Vas Megyei 

Önkormányzat 

összesen

Vas Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal összesen

Vas Megyei 

Sport-

igazgatóság

Együtt

” 



 

2. sz. melléklet a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez 

„2. sz. melléklet az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 

E.Ft.

Elő- Elő-

Cím Alcím irányzat Cím Alcím irányzat Kiemelt előirányzat neve Eredeti Ei. mód. Módosított 

szám szám csoport név név csoport előirányzat I. előirányzat

szám név 2012. 2012. 2012.

1. Megyei Igazgatás

1. Vas Megyei Önkormányzat

1. Működési bevételek 0 1 605 1 605

Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ 0

Önkormányzatok saját működési bevétele 1 605 1 605

2. Támogatások 215 438 139 777 355 215

Önkormányzatok költségvetési támogatása 215 438 139 777 355 215

Megyei Önkormányzat támogatása 214 600 139 757 354 357

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 838 20 858

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 161 634 5 767 167 401

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. 0 0 0

Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről 0

Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről 0

5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0

a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0

b.)előző évi vállalkozási eredmény 0 0

6. Hitelek 31 000 31 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 408 072 147 149 555 221

2. Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások

1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

1. Működési bevételek 0 11 843 11 843

Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ 0

Önkormányzatok sajátos működési bevétele 11 843 11 843

2. Támogatások 213 600 138 465 352 065

Önkormányzatok költségvetési támogatása 213 600 138 465 352 065

Megyei Önkormányzat támogatása 213 600 138 465 352 065

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 0

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 22 095 22 095

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. 0 0 0

Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről 0

Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről 0

5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0

a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0

b.)előző évi vállalkozási eredmény 0

6. Hitelek 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 213 600 172 403 386 003

3. Sportigazgatási feladatok

1. Vas megyei Sportigazgatóság

1. Működési bevételek 2 449 -2 449 0

Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ -2 449 -2 449

Önkormányzatok és intézményei sajátos működési bevétele 2 449 2 449

2. Támogatások 31 000 -10 638 20 362

Önkormányzatok költségvetési támogatása 31 000 -10 638 20 362

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. 0 0 0

Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről 0

Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről 0

5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0

a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0

b.)előző évi vállalkozási eredmény 0

6. Hitelek 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 33 449 -13 087 20 362

ÖSSZESEN

1. Működési bevételek 2 449 10 999 13 448

Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ 0 -2 449 -2 449

Önkormányzatok és intézményei sajátos működési bevétele 2 449 13 448 15 897

2. Támogatások 215 438 267 604 483 042

Önkormányzatok költségvetési támogatása 215 438 267 604 483 042

Megyei Önkormányzat támogatása 214 600 267 584 482 184

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 838 20 858

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 161 634 27 862 189 496

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. 0 0 0

Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről 0 0 0

Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről 0 0 0

5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0

a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0

b.)előző évi vállalkozási eredmény 0 0 0

6. Hitelek 31 000 0 31 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 410 521 306 465 716 986

Vas megyei Közgyűlés intézményeinek 2012. évi költségvetési bevételei

 



 

E.Ft.

Elő- Elő-

Cím Alcím irányzat Cím Alcím irányzat Kiemelt előirányzat neve Eredeti Ei. mód. Módosított 

szám szám csoport név név csoport előirányzat I. előirányzat

szám név 2012. 2012. 2012.

1. Megyei Igazgatás

1. Vas Megyei Önkormányzat

1. Működési kiadások 248 438 114 211 362 649

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok 0

Dologi kiadások 54 610 54 610

Speciális célú támogatások 248 438 59 601 308 039

          Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Önk. Hivatal/ 213 600 39 220 252 820

          Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Roma Nemz.Önk./ 919 10 929

          Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Horvát Nemz. Önk./ 919 10 929

          Támogatásértékű műk.kiadás /V.M. Sportigazgatóság/ 31 000 20 361 51 361

          Támogatásértékű műk.kiadás /Elnöki keretből/ 1 000 0 1 000

          Támogatásértékű műk.kiadás /Civil Bizottság kerertéből/ 1 000 0 1 000

2. Felhalmozási kiadások  159 634 32 958 192 592

Beruházások 0

Felújítások 2 000 0 2 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 157 634 32 958 190 592

3. Támog-i kölcsönök visszafizetése 0

4. Hitelek 0

5. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0

Működési tartalék 0 0 0

Fejlesztési tartalék 0

Kiadások összesen 408 072 147 169 555 241

2. Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások

1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

1. Működési kiadások 213 600 70 140 283 740

Személyi juttatások 143 221 6 105 149 326

Munkaadókat terhelő járulékok 37 954 1 181 39 135

Dologi kiadások 32 425 31 015 63 440

Speciális célú támogatások 0 31 839 31 839

          Támogatásértékű műk.kiadás /Elnöki keretből/ 0

          Támogatásértékű műk.kiadás 31 839 31 839

2. Felhalmozási kiadások  2 000 102 263 104 263

Beruházások 2 000 20 438 22 438

Felújítások 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 81 825 81 825

3. Támog-i kölcsönök visszafizetése 0

4. Hitelek 0

5. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0

Működési tartalék 0

Fejlesztési tartalék 0

Kiadások összesen 215 600 172 403 388 003

3. Sportigazgatási feladatok

1. Vas megyei Sportigazgatóság

1. Működési kiadások 33 449 -13 087 20 362

Személyi juttatások 25 195 -9 931 15 264

Munkaadókat terhelő járulékok 6 607 -3 137 3 470

Dologi kiadások 1 647 -19 1 628

Speciális célú támogatások 0 0 0

          Támogatásértékű műk.kiadás /Elnöki keretből/ 0

2. Felhalmozási kiadások  0 0 0

Beruházások 0

Felújítások 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0

3. Támog-i kölcsönök visszafizetése 0

4. Hitelek 0

5. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0

Működési tartalék 0

Fejlesztési tartalék 0

Kiadások összesen 33 449 -13 087 20 362

ÖSSZESEN

1. Működési kiadások 250 887 171 244 422 131

Személyi juttatások 168 416 -3 826 164 590

Munkaadókat terhelő járulékok 44 561 -1 956 42 605

Dologi kiadások 34 072 85 606 119 678

Speciális célú támogatások 3 838 91 420 95 258

2. Felhalmozási kiadások  159 634 135 221 294 855

Beruházások 20 438 20 438

Felújítások 2 000 0 2 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 157 634 114 783 272 417

3. Támog-i kölcsönök visszafizetése 0 0 0

4. Hitelek 0 0 0

5. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0

Működési tartalék

Fejlesztési tartalék

Kiadások összesen 410 521 306 465 716 986

Vas megyei Közgyűlés intézményeinek 2012. évi költségvetési kiadásai

” 



 

3. sz. melléklet a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez 

„3. sz. melléklet az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 

 

Fő

Ktgvetési Ktgvetési

létszámkeret létszám-

8 órás foglal- keret

Cím Sor Intézmények megnevezése koztatásra átszámítás Teljes Rész-

szám szám átszámítva nélkül munkaidős munkaidős

1. 1. Vas Megyei Önkormányzat 0,00 0 0 0

4. 1. Vasm. Sportigazgatóság 9,00 9 9 0

2. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 24,80 26 24 2

3. 1. Vas Megyei  Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1,00 1 1

MINDÖSSZESEN: 34,80 36,00 34,00 2,00

Vas megyei Közgyűlési tagok 12,00 12

Vasm Közgy. nem közgy.-i tag /külső/ Bizottsági tagjai 11,00 11

Vas megyei Közgyűlés Intézményeinek 2012. évre engedélyezett létszámkerete

ebből

”



 

1. sz. táblázat a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez 

„1. sz. táblázat az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 

 

E.Ft.

Cél -és ált.

Munka- Működési Felhalmozási tartalék, Fejleszt. Kiadások 

FELADAT Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások működési kölcsön összesen

juttatások terhelő kiadások kiadások előirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, fejl.tart.

járulék összesen hitel

Elnöki keret 1 000 1 000 0 1 000

CIVIL Bizottság támogatási kerete 1 000 1 000 0 1 000

MÁK részére visszautalt 2011 évi normatíva és kamattartozás 54 610 54 610 0 54 610

Működéssel kapcsolatos kiadások: 0 0 54 610 2 000 56 610 0 0 0 0 0 0 0 56 610

Alpannónia - Határtalan túrázás pályázat - - 0 25 499 25 499 25 499

Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában - - 0 49 951 49 951 49 951

Natur Kulinarium - - 0 26 203 26 203 26 203

REG-NET - - 0 35 061 35 061 35 061

FUTUR - - 0 21 193 21 193 21 193

Élő örökségünk SI-HU pályázat - - 0 11 447 11 447 11 447

Pályázatokkal kapcsolatos kiadások: 0 0 0 0 0 0 26 203 0 143 151 169 354 0 0 169 354

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 143 221 37 954 32 425 39 200 252 800 2 000 19 238 21 238 274 038

Vas Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 240 65 624 500 1 429 0 1 429

Vas Megyei  Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 929 500 1 429 0 1 429

Vas m. területi Nemzetiségi önkormányzatok összesen: 240 65 1 553 1 000 2 858 0 0 0 0 0 0 2 858

Vas Megyei Sportigazgatóság 0 0 0 20 361 20 361 0 20 361

Megyei Önkormányzat mindösszesen: 118 029 0 28 203 0 190 592 0 0 308 621

Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

 Támogatás 

értékű 

működési 

kiadás

Működési, fenntartási előirányzatok
Egyéb 

felhalm. c. 

kiadások, 

támog.

Felhalmozási kiadások 

”



 

2. sz. táblázat a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez 

„2. sz. táblázat az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 

 

E.Ft.

Cél -és ált.

Munka- Működési Felhalmozási tartalék, Fejleszt. Kiadások 

FELADAT Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások működési kölcsön összesen

juttatások terhelő kiadások kiadások előirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, fejl.tart.

járulék összesen hitel

Kötelezően ellátandó feladatatok:

28 fő rendszeres illetmény 98 891 98 891 0 98 891

Jutalmak és költségtérítések 7 633 7 633 0 7 633

Cafetéria juttatás 3 989 3 989 0 3 989

Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás 1 159 1 159 0 1 159

Közigazgatási alap és szakvizsgák 250 250 0 250

Szakértői, megbiz.díjak / ebből: Védelmi  Biz. 300 E / 1 000 1 000 0 1 000

Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ 3 000 3 000 0 3 000

Közgyűlés és bizottságai tiszteletdíja 27 096 27 096 0 27 096

Közgyűlés és bizottságai költségtérítése 5 904 5 904 0 5 904

Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog, 100 100 0 100

1 fő Prémium éves juttatásai 554 554 0 554

Társadalombiztosítási járulék 37 134 37 134 0 37 134

Reprezentáció járulékvonzata 482 482 0 482

Cafeteria EHO járulékvonzata 474 474 0 474

Munkáltató által fiz. SZJA (reprezentáció286 E, cafetéria760 E) 1 045 1 045 0 1 045

Kamat, bankköltség, bankgarancia díj 1 500 1 500 0 1 500

Vagyonbiztosítás 100 100 0 100

Önkormányzati könyvvizsgálat 250 250 0 250

Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok 6 109 6 109 0 6 109

Irodaszer 2 568 2 568 0 2 568

Üzemanyag 3 600 3 600 0 3 600

szgk. Biztosítása 80 80 0 80

szgk. Casco 425 425 0 425

cégautóadó 1 320 1 320 0 1 320

Kisértékű eszközbeszerzés 2 000 2 000 0 2 000

Informatikai hálózat műk. kiadásai (internet stb.) 188 188 0 188

Telefon 4 206 4 206 0 4 206

Karbantartás, javítás 7 622 7 622 0 7 622

Közüzemi díjak 16 598 16 598 0 16 598

Posta ktg 1 628 1 628 0 1 628

Rehabilitációs - hozzájárulás 1 459 1 459 0 1 459

ÁFA 35 35 0 35

MIK-et illetve az intézményhálózatot megillető 2011. évi PM összege 11 384 11 384 0 11 384

Berzsenyi D.tér II. kialakításával kapcsolatos ktg-ek 0 20 437 20 437 20 437

Csörötnek 0 800 800 800

Letéti számlára beutalt felhalm. (kötvény) kamata 0 22 095 22 095 22 095

Kötelezően ellátandó feladatok összesen: 149 326 39 135 61 322 249 783 20 437 0 22 895 43 332 0 0 293 115

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Működési, fenntartási előirányzatok Felhalmozási kiadások 

 



 

 

 
Cél -és ált.

Munka- Működési Felhalmozási tartalék, Fejleszt. Kiadások 

FELADAT Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások működési kölcsön összesen

juttatások terhelő kiadások kiadások előirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, fejl.tart.

járulék összesen hitel

Önként vállalt feladatok:

Tagdíjak 4 400 4 400 0 4 400

Reprezentáció 4 000 4 000 0 4 000

Nemzetközi kiadások 4 000 4 000 0 4 000

Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap 

fejlesztés és bővítése
2 500 2 500 0 2 500

Informatikai hálózat kiépítése (szerver) 0 2 000 2 000 2 000

SZMJV - Savaria Szimf. Zenekar 2011. évi bérének rendezése 19 057 19 057 0 19 057

Alpannónia - Határtalan túrázás pályázat 0 1 104 1 104 1 104

Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában 0 41 863 41 863 41 863

REG-NET 0 1 555 1 555 1 555

FUTUR 0 0 0 0

Élő örökségünk SI-HU pályázat 0 14 409 14 409 14 409

Pályázatokkal kapcsolatos kiadások: 0 0 0 0 0 0 58 931 58 931 0 0 58 931

Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 33 957 33 957 0 2 000 58 931 60 931 0 0 94 888

Tartalék

Működési tartalék 0 0

Fejlesztési tartalék 0 0

Tartalék összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen: 149 326 39 135 95 279 283 740 20 437 2 000 81 826 104 263 0 0 388 003

Működési, fenntartási előirányzatok Felhalmozási kiadások 

” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 


