
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. december 14-én 11.00 órától a Megyeháza  

Dísztermében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke, 

Básthy Béla, Fehér László, Kerekes Ferenc Béla, Kovács Endre, Nagy Gábor, Pajor 

András, Patyi Elemér, Rába Kálmán, Sőre Zoltán, Szabó József, Szakács Marcell, 

Tausz István Béla közgyűlési tagok; 

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: Majthényi László, a közgyűlés alelnöke; 

 

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

Stankovits György megyei aljegyző, Höffle László, a TVB elnöke és Szijártó László 

(a 2. tárgysorozatnál), Kampel Oszkár, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság nyugalmazott igazgatója, Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, a Vas 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. december 1-jétől kinevezett 

igazgatója (a  3. tárgysorozatnál), Dr. Stánitz Éva megyei tiszti főorvos (12. 

tárgysorozatnál), Halinka Péter, a Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetője a 14/a 

és a 18. tárgysorozatnál, Gombás Ágnes regionális tanácsadó a  17. tárgysorozatnál) 

 

További résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető és 

a média tudósítói 

 

 

Napirend előtt:  

 

Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke a megye Himnuszának meghallgatása után 

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

határozatképes, 14 fő képviselő jelen van, 1 fő, Majthényi László, a közgyűlés 

alelnöke távolmaradását előzetesen jelezte. 

               Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Sárváron, az ülést megelőzően tájékoztatta a 

kormány részéről, a BM helyettes- államtitkár asszonya a konszolidálni kívánt 

települési önkormányzatokat, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben fogja a 

kormány kezelni az érintett önkormányzatok adósság állományát. Ez a 

településeknek nagyon fontos kérdés, hiszen Vas megyében 216 önkormányzatból 

80 önkormányzat van eladósodva, amelyet részben az előző ciklusban a Gyurcsány-

Bajnai kormány hibás lépései hoztak létre, mivel az önkormányzati kötelező 

feladatokhoz a finanszírozást csak részben biztosították, ezért forgóeszköz hitelt 

kellett felvenniük, részben pedig ott, ahol a pályázataikhoz különböző 

infrastrukturális és közszolgálati fejlesztéseket hajtottak végre, kénytelenek voltak 

az önkormányzatok hitelt felvenni. Jelentős ez az adósságállomány, de mégis 

köszönettel tartozunk a települési önkormányzatoknak azért, hogy mertek 21. 

századi színvonalat elérő ellátórendszer elérése érdekében beruházásokat, 

fejlesztéseket végrehajtani, s ezzel a megye lakosság megtartó helyét és szerepét 

növelni. 

               Lehetőséget biztosít napirend előtti felszólalásokra azoknak a képviselőknek, akik az 

ülés megkezdése előtt jelezték felszólalási szándékukat. 
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Patyi Elemér képviselő az M 86-os főútvonalról szól, hogy igaz-e Dr. Hende Csaba 

miniszter úr azon bejelentése, hogy ezen főútvonalon valóban megvalósul-e, hogy 4 

sávon fognak tudni közlekedni az emberek 2015. december 15-től.  

               Másik felvetése pedig a kistelepülések konszolidációjával kapcsolatos, mert szerinte 

nemcsak 2013. január 1-jétől kerülnek a kistelepülések adósságválságba, nemcsak 

jelenleg vannak abban. Sokan ezt követően kerülnek adósságcsapdába az elvonások 

következtében, így a felvett hiteleiket nem fogják tudni törleszteni. A hitelek 

többnyire hosszúlejáratúak voltak. 

               Harmadikként pedig arról szól, hogy Vas megye lakossága, különösen a 

kistelepüléseken jelentősen csökken. Javaslatot tesz arra, hogy a közeljövőképet 

vizsgálja mega megyei önkormányzat, hogy mit lehet tenni ennek elkerülése 

érdekében. 

 

Nagy Gábor tanácsnok a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek megyei önkormányzati 

támogatásáról szól dicsérően, s elmondja, hogy a MOB is szerepet fog vállalni a 

megye sportjának támogatásában.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszol a napirend előtti felszólalásokra. Elmondja, 

hogy az M 86-os út megvalósítását a kormány gyorsított ütemben szeretné elérni, 

gyakorlatilag a három ütem egy ütemmé lesz összevonva. Szeleste-Csorna szakasz 

két részre volt bontva. Személy szerint ő is kezdeményezte a parlamentben, hogy ez 

egy ütemben valósuljon meg, s a jelenlegi tervek szerint 2015 végéig megvalósul.  

               Az önkormányzatok konszolidációjával kapcsolatban elmondja, hogy kötelező 

feladatokat lehet csak finanszírozni, de benne is megfogalmazódott, hogy mi lesz a 

sorsa pl. az önkéntes tűzoltóságoknak, hiszen ez nem tartózik a kötelező feladatok 

közé. Ezeket a problémákat jelezni fogja a kormányzat felé, hiszen ezek a feladatok 

sok esetben nagyon fontosak, még akkor is, ha nem tartoznak a kötelező feladatok 

körébe.  

               Vas megyében hét járás lesz. Gyakorlatilag teljesen pontos adatokkal rendelkeznek 

Vas megye demográfiai helyzetéről. Elképesztően alacsony a születések száma, s 

sajnos drámaian magas a halálozások száma. Vas megye lakosságszáma évente kb. 

5000 fővel, tehát egy kis városnyi lakosságszámmal csökken, s ez valóban 

megdöbbentő. A lakosság korösszetétele alapján valóban a kis falvak vannak a 

legnagyobb veszélyben. Ez valamennyiük közös felelőssége. A folyamatokat csak 

úgy lehet megállítani, ha a kis településeken is, rendelkezésre állnak mindazon 

szolgáltatások, amelyek a nagy városokban, s van megfelelő munkalehetőség is, 

amely a megélhetést biztosítja. Ez lenne az alapfeltétel. Az uniós pénzeket is 

ezeknek a folyamatoknak a visszafordítására kell felhasználni. Sok mindent meg kell 

változtatni, s a politikának a feladata ez elsődlegesen, de a folyamatok egész 

Európára is jellemzőek.  

               Nagy Gábornak válaszolva elmondja, hogy a parlamentben ő a sportbizottságnak is 

tagja. A sportági szakszövetségek kiszolgálását a Régiók Bizottsága középszintre 

helyezte, s ezért ez Magyarországon a megyei önkormányzatok feladata lesz. Itt Vas 

megyében az alapok megteremtése már megtörtént. Elhelyezésük, technikai 

kiszolgálásuk biztosítva van. Már csak a sportolóknak marad feladatuk, mégpedig a 

minél jobb eredmények elérése.  

               Szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy a 2. tárgysorozatként javasolja 

megtárgyalásra tisztségviselő tisztségéről való lemondását és új közgyűlési tag 

megválasztását, ezzel a meghívóban szereplő 2-17-ig tárgysorozat 3-18-ra változik 

és a 19. tárgysorozatként indítványozza a Vas Megyei Önkormányzat által a Vas 
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Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsának részére nyújtott támogatásról 

készített előterjesztés megtárgyalását, amely az ülés előtt került kiosztásra. Ezzel a 

zárt ülésen tárgyalandó tárgysorozat száma 20-ra változik.  

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

83/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

1.) Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb 

döntésekről, eseményekről 

2.) Majthényi László alelnök tisztségéről és közgyűlési tagságáról való 

lemondása, új közgyűlési tag eskütétele 

3.) Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő jogszabályi és szervezeti 

változásokról, a feladatrendszer módosításáról, valamint az 

elvégzett munkáról 

4.) Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról 

5.) A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 

6.) A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési 

tevékenysége 

7.) A Vas Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi 

önkormányzatok között kötendő Együttműködési megállapodások 

8.) A Vas Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

9.) A Vas Megyei Közgyűlésnek a kéményseprő ipari közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló rendelete hatályon kívül 

helyezéséről 

10.) A Vas megyei területfejlesztési koncepció „helyzetelemzés” 

részének elfogadása 

11.) A Sárvár-, Celldömölk- Pápa (Kisbér) közötti 8404-es másodrendű 

közút fejlesztése, a tervezett pápai katonai és polgári repülőtér 

megvalósításával kapcsolatban 

12.) Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervének egészségfejlesztéssel és járványüggyel 

kapcsolatos tevékenységéről 

13.) Együttműködési megállapodás a Car Park Center Kft-vel 

14.) a.) A Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált 

programok támogatási szerződéseinek módosításáról 

                           b.) A Vas Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált programok 

támogatási szerződéseinek módosításáról 

15.) Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat részvételével 

megvalósuló projektekről 

16.) A Vas Megyei Közgyűlés 2013. évi munkaterve 

17.) Tájékoztató az Európai Területi Együttműködési Programról (HU-

SLO, HU-AT), kiemelten a Vas megyei projektek helyzetéről. Az 

elmúlt időszak eredményeinek értékelése 
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18.) Az NFM, az RFÜ és a három Nyugat-dunántúli megyei 

önkormányzat közötti keret-megállapodásról 

19.) A megyei önkormányzat által a Vas Megyei Sportági 

Szakszövetségek Tanácsának részére nyújtott támogatásról 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

20.) Elismerő oklevelek adományozása 

 

 

Az 1. tárgysorozat  tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

Rába Kálmán képviselő Patyi Elemér képviselő napirend előtt felszólalására  válaszol, hogy 

a korábbi írásos anyagok sok helyen köszönő viszonyban sincsenek a jelenlegi 

válasszal, s ezért kéri, hogy ne legyenek illúziói az M 86-os úttal kapcsolatban, 

hiszen ahhoz mindennek kedvezően kell alakulnia. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy őt erről Fónagy János államtitkár úr 

biztosította, szerinte minden rendben lesz, ha csak nem alakul ki vis major. 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

84/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Majthényi László alelnök tisztségéről és közgyűlési tagságáról való lemondása, új 

közgyűlési tag eskütétele 
 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy Majthényi László, a 

Vas Megyei Közgyűlés alelnöke 2012. december 10-én írásban bejelentette 

alelnöki tisztségéről és a közgyűlési tagságáról – 2012. december 31-i hatállyal 

– való lemondását. Más fontos megbízatást kapott a kormánytól, amelyhez jó 

erőt és egészséget kíván.  

 

Höffle László, a TVB elnöke ismerteti a Vas Megyei Területi Választási Bizottság döntését. 

A TVB megállapította, hogy Szijártó László, a benyújtott dokumentumok 

alapján a képviselői mandátumot elfogadhatja. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezi Szijártó Lászlót, hogy elfogadja-e a 

mandátumot. 

 

Szijártó László igennel válaszol.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke felkéri Szijártó Lászlót az eskü letételére.  
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Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke Szijártó Lászlótól kiveszi az esküt: 

 

                        „Én, Szijártó László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz, és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő 

feladataimat Vas megye fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem Úgy 

segéljen! 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke kéri, hogy a testület vegye tudomásul a változásokat. 

 

A testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

85/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Majthényi László közgyűlési alelnök tisztségéről és közgyűlési 

tagságáról – 2012. december 31-i hatállyal - való lemondását, valamint a Vas Megyei Területi 

Választási Bizottság döntését, miszerint az új közgyűlési tagsági mandátumot – 2013. január 

1-jei hatállyal - Szijártó László kapja – aki a mandátumot elfogadja – tudomásul veszi. 

 

 

Pajor András frakcióvezető a Polgári Együttműködési Frakciói nevében javasolja, hogy a 

hivatal a következő közgyűlésre készítse elő az SZMSZ módosítását, mert 

indítványuk az, hogy az alelnöki tisztséget a jövőben 1 fő, Marton Ferenc 

töltse be. Kéri a testület döntését arról, hogy Szakács Marcell képviselő 

pénzügyi és ügyrendi bizottsági tagságát vonja vissza, s helyette a tisztséget 

január 1-jétől Szijártó László képviselő töltse be. 

 

Szakács Marcell képviselő az indítvánnyal egyetért. 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

86/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

(1) indítványozza Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának előkészítését 

aszerint, hogy 2013. január 1-jétől a testületnek egy alelnöke lesz. 

 

(2)  Szakács Marcell helyett a pénzügyi bizottság tagjának Szijártó Lászlót választja meg. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:      az (1) vonatkozásában a következő közgyűlés időpontja  

  a  (2) vonatkozásában 2013. január 1. 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő jogszabályi és szervezeti változásokról, a 

feladatrendszer módosításáról, valamint az elvégzett munkáról 
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Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke a testület nevében köszönti az előadókat.  

 

Kampel Oszkár nyugalmazott tűo. ezredes, igazgató megköszöni, hogy a testület 

napirendre vette a katasztrófavédelem helyzetét, hiszen ez nagyon fontos téma. 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Rendészeti Szakbizottság ülésén erről 

már részletesen szólt a róla, most inkább arról szeretne beszélni, hogy a 

vezetésben változás következett be. 2012. december 1-jétől. Dr. Takács Árpád 

ezredes úr került a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói 

pozíciójába. Néhány szóval említést tesz a 2000-től végbement változásokról. 

Köszönetet mond az erkölcsi és anyagi támogatásért, amelyet a testület nyújtott 

az igazgatóság részére. Szól azokról a katasztrófahelyzetekről, amelyek az ó 

igazgatósága alatt következtek be, s amely alatt Kovács Ferenc elnök úr 

védelmi bizottsági elnöki tisztséget töltött be. Megköszöni a testülettel való jó 

együttműködést. 

 

Dr. Takács Árpád tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

tájékoztatja a testületet arról, hogy Békés megyéből került a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére. Szól az eddig szerzett tapasztalatairól, a 

különböző veszélyhelyzetekről, amelyek Magyarországon és külföldön voltak, 

s amelyekben ő is részt vett. Részletesebben tájékoztatja a testületet a 

szervezeti változásokról, s az elkövetkezendő év feladatairól.  

                        Tájékoztatja a testületet arról, hogy a katasztrófavédelmi igazgatás az elmúlt év 

során egy mérföldkő változáson ment keresztül. Ez jelentette a szervezeti, a 

jogi és a személyi feltételeknek a teljes mértékű megváltozását. Az elmúlt húsz 

év során ekkora mértékű változásra nem került sor. Az állami szerepvállalás 

erősödött. Három pilléren nyugszik a katasztrófavédelmi igazgatás, melyből 

egyik az állam, a második az állampolgár, mint a társadalmi felelősség 

megszemélyesítője, a harmadik pedig maga a katasztrófavédelmi szervezet, aki 

ezeknek a feladatoknak a letéteményese. A védelmi igazgatási rendszer 

változása röviden úgy foglalható össze, hogy a megyei védelmi bizottság 

elnöke január 1-jétől nem a megyei közgyűlés elnöke, hanem a 

kormánymegbízott, aki egy katasztrófavédelmi elnök-helyettessel végzi a 

feladatot, aki nem más, mint a katasztrófavédelmi igazgató. 2013. január 1-

jétől az állam a járási hivatalok vezetőihez delegálja a helyi védelmi 

feladatokat. A hivatalokban is lesz egy katasztrófa védelmi tiszt, aki a 

védekezést és a felkészülést irányítja. Azokon a településeken, ahol a besorolás 

1-es, vagy kettes fokozatba taroznak a veszélyeztetettség szempontjából, ott 

alkalmazni kell egy közbiztonsági referenst a feladatok végrehajtására. Vas 

megyében 8 1-es kategóriás és 91 2-es kategóriás település van. Tehát 99 

településen kell közbiztonsági referenst felkészíteni, de a körjegyzőség miatt 

ez 42 települést érint. A veszélyhelyzetben sajátos irányítási szabály lép életbe. 

Ez azt jelenti, hogy a jövőben is a katasztrófavédelmi feladatok letéteményese 

a polgármester, de a rendkívüli jogrend keretében kihirdetett veszélyhelyzetet a 

katasztrófavédelem helyi tisztje átveszi a polgármestertől a helyi 

veszélyhelyzeti feladatok irányítását. Ebben a jogkörében bármilyen 

szervezetet utasíthat a védelmi feladatok végrehajtására. A katasztrófavédelem 

területén egy igen jelentős, eddig nem létező szervezeti egység jött létre, 

mégpedig az Egységes Iparbiztonsági Hatóság. Országos, megyei szinten 
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megjelentek az iparbiztonsági főfelügyelők, akik ezt a tevékenységet 

összefogják. Január 1-jétől a katasztrófavédelmi igazgatóságnak a veszélyes 

áruk szállításának hatósági ellenőrzési jogköre van, a vasúti, a közúti, a víz és a 

légi szállítások tekintetében. Vas megyét elsősorban a vasúti és a közúti 

szállítás érinti. Nagyon jelentős változás, hogy a veszélyes üzemek és a 

veszélyes anyagot gyártó és tároló üzemek a katasztrófavédelem hatósági 

felügyelete alá kerültek. Ez azt jelenti, hogy Vas megyében van egy alsó és egy 

felső küszöbértékű üzem, amelyet egy EU-s irányelv határozza meg, és van 25 

veszélyes üzem. Ezeknek a hatósági felügyelete, hatósági ellenőrzése tartozik a  

katasztrófavédelem jogkörébe. Amennyiben az üzem nem tartja be a 

katasztrófavédelmi előírásokat, akkor akár katasztrófavédelmi bírsággal is 

sújtható, de végső soron be is zárathatják, fel is függeszthetik az üzem 

működését, vagy más egyéb ideiglenes intézkedést alkalmazhatnak.  

                        A másik a polgári védelem rendszerének megújítása, amelyről tájékoztatja a 

testületet.  Szintén egy polgári védelmi főfelügyelő látja el a feladatot. 

Újrasorolták a településeket, minden településen kockázatelemzést, kockázat 

becslést hajtottak végre, s ennek megfelelően alakították ki a veszély elhárítási 

terveiket.  A valós veszélyforrásokra fogalmazták meg a választ. Létrejött egy 

kötelező és egy önkéntesen szerveződő polgári védelmi kategória. Példaként 

említi az Őrség mentőcsoportot, amely 86 fővel áll készen Vas megye 

védelmére, megfelelő felszereltséggel. A mentőcsoport a nemzeti minősítő 

vizsgán megfelelt, tehát akár a határon túl is részt vehet katasztrófák 

elhárításában. A jövőben folytatni kívánják az önkéntes mentőcsoportok 

felállítását. Járási szinten is meg kívánják szervezni ezeket a mentőcsoportokat. 

A kötelező szervezetekbe 4000 ember kerül besorolásra. 18 évtől a mindenkori 

nyugdíjkorhatárig bárki beosztható, ha a feltételeknek megfelel, de 

természetesen vannak mentességek is. Elsősorban azok, akik speciális 

ismeretekkel és feltételekkel rendelkeznek, másodsorban pedig azok, akik un. 

tömegmunkát végeznek, pl. az árvizek.  

                        Szól még a tűzoltóságok állami kézbe kerüléséről, amely nem új dolog. 1995 

előtt is így volt. A vagyonátadás zökkenőmentesen zajlott le az 

önkormányzatok részéről is. A katasztrófavédelmi igazgatóság áll tehát az élen 

megyei szinten, amelyhez a három főfelügyelőség tartozik, a polgári védelmi, 

az iparbiztonsági és a tűzoltósági. Járási szinten három katasztrófavédelmi 

kirendeltség került létrehozásra, Szombathelyen, Sárváron és Körmenden, s ők 

végzik a hatósági munkát első fokon. A kirendeltségek alárendeltségében 

működnek a hivatásos tűzoltó parancsnokságok. Volt fluktuáció, de pozitív 

irányú, s négyen kerültek alacsonyabb beosztásba, 84-en pedig magasabb 

beosztásba a háromszáz fős szervezetben, tehát pozitív vonatkozásai vannak az 

átszervezésnek. A hivatásos tűzoltóságok kiegészülnek ún. önkormányzati 

tűzoltóságokkal. Egyedülálló az országban, hogy Vas megyében 90 önkéntes 

tűzoltóságot tartanak nyilván. Rendkívül fontos csapatépítő tényező ez. 

Véleménye szerint ütőképes csapat áll rendelkezésre a különböző feladatok 

megoldására. Polgári védelmi szervezeteknek riasztási gyakorlatot terveznek 

az árvízvédelmi területeken, illetve ott, ahol villámárvíz fordulhat elő. 

Bármilyen helyzetben teljesítik kötelezettségeiket. Az előzetes bizalmat azzal 

kívánja megköszönni, hogy a szolgálat, az valóban legyen szolgálat a 

megyében. Megköszöni a megtisztelő figyelmet.  
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A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

87/2012, (XII. 14.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés a katasztrófavédelmet érintő jogszabályi és szervezeti változásokról, a 

feladatrendszer módosításáról, valamint az elvégzett munkáról szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

gazdálkodásának végrehajtásáról 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

88/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat I – III. negyedévi összevont gazdálkodása 

helyzetéről adott beszámolót; 

 

2. megbízza elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a követelések 

szerződés-szerű teljesítésének biztosítása érdekében. 

 

Felelős:           megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

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

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 

 

Fehér László frakcióvezető elmondja, hogy elég szokatlan költségvetési koncepcióról van 

szó az előző évekhez viszonyítva. Felveti, hogy a kormányzatnak van-e olyan 

törekvése akár a megyéhez, akár régiós szintre telepítve, hogy utakra, járdák 

építésére pályázatot írjon ki, mert vidéken ez rendkívül hiányzik. A költségvetésből 

hiányolja, hogy a bevételek leszűkítettek, s nincs is mozgástér.  

 

Rába Kálmán képviselő a I/4-es ponttal kapcsolatban érdeklődik arról, hogy a megyei 

önkormányzatok konszolidációjakor elvesztett Büki Gyógyfürdő, Temetkezési Kft. 
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visszakerül-e a megyei önkormányzathoz, van-e erre valamiféle külön szerződés, 

mert amennyiben nincs, akkor miért kötjük az ebet a karóhoz.  

 

Básthy Bála tanácsnok úgy véli, hogy a záradékban foglaltakat hangsúlyozni kellene, mert a 

megyei önkormányzattól sok feladat elkerült, de a legfontosabb a területfejlesztés 

lett. Kéri, hogy a személyi, szervezeti feltételek a feladatokhoz alakuljanak, szükség 

esetén bővüljenek. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszol a kérdésekre, felvetésekre. Fehér László 

frakcióvezetőnek elmondja, hogy az EU-s forrásokon kívül más nem áll 

rendelkezésre. A települések kérését minden esetben támogató nyilatkozatával 

próbálta segíteni. 2014. január 1-jétől az a cél, hogy a megyének legyen 

lehetősége támogatásokat nyújtani. Történt olyan felmérés, hogy a 

polgármesterek írják le, hogy 2014. és 2020. évek között mely feladatokat 

tartanak kiemelten fontosnak. Alulról fog felépülni az a rendszer, amely a 

különböző támogatásokat nyújthatja. Jelenleg már az uniós keretek eléggé 

elfogytak. Rába Kálmánnak elmondja, hogy a mai napig nincs döntés arról, 

hogy pl. a Temetkezési Kft. ki fogja működtetni. Jelenleg még nincs döntés. A 

személyi feltételek alakításának a hivatalban jelenleg még nincs a 

finanszírozási háttere biztosítva. A MÖOSZ tervezete már a miniszterelnöki 

hivatalban van.  

 

Patyi Elemér képviselő hiányolja, hogy a leader akciócsoportok a tervezési folyamatba nem 

lettek bekapcsolva, tudomása szerint más megyékben ez nem így történt. Kéri, 

hogy elnök úr képviselje azt, mint országgyűlési képviselő is, hogy a 

vidékfejlesztési forrásokba kapjanak nagyobb beleszólást a leader csoportok. 

Az lenne a cél, hogy ne Budapestről mondják meg, hogy hol épülhet járda, út.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy a Vas megyét érintő két leader 

munkacsoport vezetője ott volt a járási szintű konzultációkon. Széles kör volt 

meghívva ezekre a konzultációkra. A kormány koncepciója úgy áll össze, hogy 

a megyei területfejlesztési tanácsok rendelkezni fognak valamennyi forrással a 

kistelepülések gondjainak megoldására, amely a csapadékvíz elvezetés, 

ároktisztítás, hídépítés, járdaépítés, stb., tehát települési önkormányzati feladat 

lenne, lakosság arányában cca. 2 Md Ft fog jutni a megyének. A pályázati 

rendszert ehhez a megyei önkormányzatnak kell kitalálni. Egy rugalmas 

rendszert kell kialakítani, hatékonyat, gyorsat, s nem bürokratikusat. 

 

Fehér László frakcióvezető megjegyzi, hogy utoljára út és járdaépítésre 2010-ben lehetett 

pályázni. 2014-től lesz csak lehetőség. Az EU-s forrásokat csoportosítja át az 

állam. Lehet, hogy akkor már most kellene erre is átcsoportosítani. Jelenleg 

csak kis- és középvállalkozások tudnak telephelyek vásárlására pályázni. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke véleménye szerint Magyarország megerősödésének az 

alapja a kis- és középvállalkozások megerősödése lehet, ezek adóbevételére 

szükség van. Ez munkahelyteremtés szempontjából végtelenül fontos. Nem 

ezzel van a baj, hanem azzal, hogy az államkasszában nincs elég pénz. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 
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89/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját tudomásul veszi; 

2. felkéri elnökét, hogy 2013. február 15-ig terjessze elő a 2013. évi költségvetési 

javaslatát azzal, hogy a tervezett kiadások nem haladhatják meg a reálisan számba vett 

bevételeket. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       2013. február 15. 

 

 

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

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenysége 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

90/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó ellenőrzési 

tervét elfogadja.  

 

Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között kötendő 

Együttműködési megállapodások 

 

 

Rába Kálmán képviselő azon véleményének szeretne hangot adni, hogy rendkívül 

álságosnak tartja, hogy Magyarország minden kisebbségét nemzetiségnek 

minősítettek át, ezért az ezzel kapcsolatos véleményét inkább megtartja. Arról 

szeretne tájékozódni, hogy milyen helyi cigány kisebbségi önkormányzatok kaptak 

számítógépeket, ezek megvannak-e még.   
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Kerekes Ferenc Béla tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a bizottságuk vendége 

volt mind az öt kisebbség. Egy nagyon színes délelőttöt töltöttek el együtt. 

Külön köszöni főjegyző úrnak, hogy végig jelen volt ezen a rendezvényen. A 

roma nemzetiség maga mondta, hogy kulturális dolgokkal szeretnének 

foglalkozni. A másik három nemzetiség is jelezte, hogy szeretnének 

együttműködni a megyével. Indítványozza, hogy a kölcsönös előnyök alapján a 

hivatal készítse elő a velük való együttműködést is a következő testületi ülésre. 

 

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

 

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

 

 

91/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés - az előterjesztés mellékletének megfelelően - együttműködési 

megállapodást köt a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületével, valamint a Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületével. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal  

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

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

szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a 13/2012. (XII. 14.) 

önkormányzati rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Közgyűlésnek a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló rendelete hatályon kívül helyezéséről 

 

Fehér László frakcióvezető megkérdezi, hogy elnök úr a parlamentben megszavazta-e a 

törvényjavaslatot, s ezzel egyet értett-e.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy személy szerint nem ért vele egyet, de 

létezik egy frakció fegyelem is. Véleménye szerint sem jó, hogy erről minden 

település vonatkozásában a megyei jogú város döntsön. Ezen véleményének 

minden fórumon hangot ad. Elhibázott döntésnek tartja. Szavazásra bocsátja a 

rendelet-tervezetet. 

 

A testület 10 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett megalkotja a 14/2012. (XII. 14.) 

önkormányzati rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 
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10. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas megyei területfejlesztési koncepció „helyzetelemzés” részének elfogadása 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést a Vas Megyei 

Területfejlesztési Konzultációs Fórum 3/2012. (XI. 28.) számú határozatról, miszerint: 

  

A testület: 

 megismerte a „Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció” helyzetelemzés részét. 

 Szombathely Megyei Jogú Város részéről megfogalmazott szakértői vélemények 

folyamatosan beépültek a koncepcióba, azonban szükséges, hogy Szombathely 

Megyei Jogú Város Városfejlesztési Bizottsága 2012. december 12-i ülésén is állást 

foglaljon a kérdésben. 

 

 A Városfejlesztési Bizottság állásfoglalása birtokában, a Megyei Konzultációs Fórum 

egyetért a „Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció” helyzetelemzés részének 

elfogadásával. Javasolja a koncepció következő - ajánlattételi - részének kidolgozását. 

Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési Bizottsága 2012. december 11-i ülésén 

megtárgyalta a „Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció” helyzetelemzés részét. A 

bizottság tagjai néhány kisebb észrevételt tett az anyaggal kapcsolatban, amit azonnal 

továbbítottunk a tervezők felé. Az elhangzott észrevételeket a tervező az anyagba 

beépítette. Összességében a helyzetelemzést jó színvonalú munkának minősítették, és 

javasolták a megyei közgyűlés elé való terjesztést, annak elfogadását. 

 

Rába Kálmán képviselő elmondja, hogy komoly szakmai anyagról van szó, de nem 

teljesen ért vele egyet. mert a területfejlesztés nem alulról felfelé építkezik, 

tehát egy erős centralizációs folyamat, tehát a vidékfejlesztés lenne a megfelelő 

erre. Helytelen e kettőt szinonimaként értelmezni. Kéri, hogy a komplett anyag 

tárgyalásán vehessen részt.  

 

Básthy Béla tanácsnok tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta 

a tárgysorozatot. Szerinte teljesen rendben van, hogy ezt területfejlesztési 

koncepciónak nevezzük. Sajnálatának ad hangot, hogy Rába Kálmán úr nem 

tud arról, hogy a helyi önkormányzatok megkeresésre kerültek. Abban azért 

érez rációt, amit Patyi Elemér felvetett, hogy a leader szervezetek kerüljenek 

bevonásra. Rába Kálmán úr tagja a bizottságnak, tehát ott megfogalmazhatja 

javaslatait. Megköszöni a hivatal munkatársainak a munkáját.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke véleménye szerint ebben mindenkinek a gondolatai 

benne vannak, hiszen széles kör került ezzel kapcsolatban megszólításra. V. 

Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár szorgalmazására már bekerült a 

megyei önkormányzatok feladatkörébe a vidékfejlesztés segítése. A 

jogszabályok megjelenése után ez már mindenki számára világos lesz. A jövő 

évben ennek még nem lesz meg a pénzügyi háttere. 

 

Patyi Elemér képviselő a vidékfejlesztést magában úgy rendezi, hogy aki Budapesten él, 

az az egész országot vidéknek nézi. Aki Szombathelyen él, az meg a falut nézi 

vidéknek. Beszéljünk hát inkább falufejlesztésről, mint más országokban is. 

Nevén kellene nevezni a gyereket. 37 település van a megyében, amely 

sérülékeny vízbázisúnak nevezhető. A szennyvíztisztítás vonatkozásában pedig 
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csak a Balaton környéke szerepel. Erre is szeretné ráirányítani a figyelmet. 

Érdemes lenne ezért is harcolni a koncepció kapcsán.  

 

Pajor András frakcióvezető szól arról, hogy a 2013. évi munkatervben szerepel ez a 

tárgysorozat. Foglalkozni fognak vele. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke sajnálatának ad hangot, hogy az érintett 

önkormányzatok egymás közötti vitája ilyen helyzetet okozott. Pályázhattak 

volna, s akkor ez a probléma már nem is létezne. Szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

92/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció „helyzetelemzés”részét 

a területi tervezési és területfejlesztési bizottság által – az alábbiakban - javasolt 

kiegészítésekkel javasolja elfogadásra: 

o a Megyei Fejlesztési és Szakképzési Tanáccsal való egyeztetés után, a szakképzés 

fejlesztési irányai épüljenek be a koncepció javaslattételi szakaszába; 

o a kistelepülések népességmegtartó erejét az, önfenntartó jellegű gazdasági 

tevékenység támogatásával kell fokozni; 

o az innováció definíciója kerüljön beépítésre az anyagba; 

o a települések intézmény-felszereltsége és a kulturális adottságok, értékek fejezeten 

belül kerüljön beépítésre a sporttal, kultúrával, és művészettel kapcsolatos 

helyzetleírás; 
o a lakossági képzettségi szintjével kapcsolatos információkkal egészüljön ki, a 

helyzetelemzés a 2011. évi népszámlálás adatai alapján, amennyiben azok elérhetőek 

lesznek; 

o a dokumentum kerüljön kiegészítésre a forrásjegyzékkel; 

o a megyének a határ menti fekvéséből, számtalan jó térségfejlesztési, vagy szakterületi 

megoldás került birtokába. A jó megoldások átvételére vonatkozó befogadó 

képességet javasolt kiemelni az elemzésben, a határ menti programok, a munkaerőpiac 

és a natúrparkok működése kapcsán. 
   

Felelős:   a közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

 

A 11. tárgysorozat tárgyalása 

A Sárvár-, Celldömölk- Pápa (Kisbér) közötti 8404-es másodrendű közút fejlesztése, a 

tervezett pápai katonai és polgári repülőtér megvalósításával kapcsolatban 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke ismerteti a Megyei Területfejlesztési Koordinációs   

Fórum 4/2012. (XI. 28.) számú határozatát, miszerint: 

A testület egyetért azzal, hogy a pápai repülőtér fejlesztéséhez kapcsolódóan a 8404-es 

Sárvár-Celldömölk-Pápa másodrendű útvonal korszerűsítése és kapacitásbővítése is 

kerüljön be a kormányzat által kiemelten támogatott projektek közé, azzal a kitétellel, 

hogy ez nem mehet az M86-os és M8-as gyorsforgalmú utak építésének rovására. 

 



 14 

Fehér László frakcióvezető megjegyzi, hogy ennek Sárvár, Celldömölk környéke akár 

nyertese is lehet. Azt kívánja, hogy úgy kerüljön ez előtérbe, hogy időben be is 

fejeződhessen, azaz egy 2013-as indítással néhány éven belül valósuljon meg. 

 

Patyi Elemér képviselő véleménye szerint megyünk a reptér után. A pápai reptér Vas megye 

helyzetén nem fog változtatni. Jó lenne, ha Vas megye végre eldöntené, hogy 

melyik utat is akarja előbb megvalósítani. Egy szekérút miatt nehogy a 8-as út 

meg lekerüljön a fejlesztések közül. Elszippantják innen a munkaerőt, ezt ne 

támogassuk.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy a 8-as út fejlesztési tanácsa továbbra is 

működni fog. A 86-os út a legfontosabb jelenleg. Ennek fejlesztése összefügg a 

8-as úttal is. Ez a döntés nem sorolja hátrébb a terveket. Ez az út a 

Szombathelyre való eljutást is segíti. Sürgős esetben ez is lényeges kérdés.  

 

Kovács Endre képviselő megjegyzi, hogy a 8-as út valóan fontos, hiszen az Opel 

vezetésének minden vezető megígérte ezt.  

 

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

 

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

 

 

93/2012. (XII. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés: 

1./  kéri  Magyarország kormányát, hogy a pápai repülőtér és a hozzá kapcsolódó 

beruházásokkal együtt a 8404-es- Sárvár- Celldömölk- Pápa-(Kisbér) másodrendű 

útvonal korszerűsítése és kapacitásbővítése is kerüljön be a kormányzat által 

kiemelten támogatott projektek közé azzal a kitétellel, hogy ez nem mehet az M86-os 

és M8-as gyorsforgalmú utak építésének rovására  és a Celldömölk-Pápa –(Győr) 

vasút villamosítása is kapjon kiemelt kormányzati támogatást; 

 

2./   megbízza elnökét, hogy járjon el a kormányzatnál a kiemelt támogatás megszerzése 

érdekében. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

A 12. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 

egészségfejlesztéssel és járványüggyel kapcsolatos tevékenységéről 

 

 

Dr. Stánitz Éva megyei tiszti főorvos rövid szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. 

Köszöni az érdeklődést. Tájékoztatja a testületet arról, hogy az írásos anyag a 

munkájuknak csak egy része. Megerősíti, hogy az élve születések jelentős és 

egyenletes csökkenése miatt a természetes fogyás okozza - a migrációs okokon 

kívül is - a lakosság csökkenését.  Szól a fertőző betegségek alakulásáról is. 
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Megjegyzi, hogy Vas megye sincs már jobb egészségügyi helyzetben a többi 

megyéhez képest. Fontos adatsorok igazolják ezt vissza. A tényadatok alapján 

kell az egészségügyi fejlesztéseket, szűréseket alakítani. Minden évben volt az 

utóbbi években különleges megbetegedés. Körmend és térségében pl. fertőző 

agyhártyagyulladás. Szól még az egészségfejlesztési tevékenységükről. Ezek 

járásonként különbözőek. Influenza járvány jelenleg még nincs a megyében. 

 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok elmondja, hogy főorvos asszony a bizottságon már részletes 

tájékoztatást nyújtott. A HPV vírus elleni oltás lehetőségéről érdeklődik. A 

vastagbélrák és a prosztata szűrések tekintetében azonban némi elmaradás van. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke mindenkit önkéntes véradásra buzdít. 

 

Dr. Stánitz Éva megyei tiszti főorvos tájékoztatja a testületet arról, hogy ő a Vöröskereszt 

Vas Megyei Szervezetének az elnöke is. Véradásra buzdítást ezért köszöni. 

Szűrés gyakoriság valóban a férfiaknál kevésbé jellemző. A HPV oltás is saját 

felelősségkörbe tartozik.  

 

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

 

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

 

 

94/2012. (XII. 14.) számú határozat       

  

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervének egészségfejlesztéssel és járványüggyel kapcsolatos tevékenységéről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

A 13. tárgysorozat tárgyalása 

Együttműködési megállapodás a Car Park Center Kft-vel 

 

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: 

 

95/2012. (XII. 14.) számú határozat       

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. a Vas Megyei Önkormányzatnak a Car Park Center Kft-vel kötendő megállapodását 

      - az előterjesztéssel egyezően – elfogadja; 

2. felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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A 14. tárgysorozat tárgyalása 

a.) A Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált programok támogatási 

szerződéseinek módosításáról 

b.) A Vas Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált programok támogatási 

szerződéseinek módosításáról 

 

Halinka péter, a Regionális Fejlesztési Ügynökség stratégiai igazgatója megjegyzi, hogy a 

Vasszilvággyal kapcsolatos módosítás technikai jellegű, kormányrendelet 

következtében pedig egyszerűsítések történnek.  

 

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

szavazásra bocsátja a tárgysorozatokat. 

 

 

A testület 96/2012. (XII. 14.) számú határozat          

 

(1) A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul Vasszilvágy Község Önkormányzata 

180003009U számú támogatási szerződésével kapcsolatban a forrástábla 

módosításához. 

 

(2) A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul az 1.-2. sz. táblázatban szereplő Támogatottak 

esetén az egyoldalú nyilatkozat kiadásához. 

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Hatályos:  azonnal 

 

(3) 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 

 
 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a b.) pontban szereplő 

tárgysorozatot. 

 

 

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

 

 

97/2012. (XII. 14.) számú határozat       

 

(1) A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul a táblázatban szereplő Támogatottak esetén az 

egyoldalú nyilatkozat kiadásához. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke  

Hatályos: azonnal 
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(2) A Vas Megyei Közgyűlés döntéséről tájékoztatja a Magyar Államkincstár Vas Megyei 

Igazgatóság Állampénztári Irodáját, valamint az érintett támogatottakat, és a 

Támogatási szerződések módosításaival kapcsolatos ügyintézésben eljár. 

 

Felelős:                Dr. Kun László megyei főjegyző  

Határidő:            azonnal 

 

 

A 15. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat részvételével megvalósuló 

projektekről 

 

 

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: 

 

 

 

98/2012. (XII. 14.) számú határozat         

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzati 

Hivatal pályázatait bemutató előterjesztést elfogadja. 

 

 

A 16. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Közgyűlés 2013. évi munkaterve 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet, hogy az ülés előtt került 

kiosztásra a munkatervhez a kormánymegbízott úr 4 javaslata, amelyek 

megtárgyalásának ideje is szerepel az előterjesztésben.  

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok szól arról, hogy a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság 

meghallgatta az Alkotóművészek Országos Szervezete helyi szervezetének 

tájékoztatóját, s Kampel úr jelezte, hogy szívesen nyújtana a megyei közgyűlés 

felé a művészetek helyzetéről rendszeres tájékoztatást. Kérte, hogy illesszék be 

valamelyik témába ezt a javaslatot is. 

 

Pajor András frakcióvezető ügyrendi javaslattal él. Indítványozza, hogy a fix időpontok 

kerüljenek meghatározásra az ülésekre vonatkozóan, s lehetőség szerint ettől 

ne térjenek el, mert így mindenki könnyebben tudná előre ütemezni a 

munkáját.    

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a módosító indítványokat. 

 

A testület Kerekes Ferenc Béla javaslatát 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. 
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Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a Vas Megyei Köznevelési Terv 

véleményezését. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az indítványt. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja A mezőgazdaság, vadászat, halászat 

helyzete Vas megyében című tárgysorozat megtárgyalását. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a Tájékoztató Vas megye 

népegészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a területi tervezési és 

területfejlesztési bizottságnak megtárgyalásra indítványozott 

kormánymegbízotti javaslatot, miszerint a II. félév során tárgyalja meg: 

- A felszín alatti vízkincs megőrzésének és fejlesztésének feladatai című 

napirendet; 

- A talajok helyzetének és termőképességének megőrzésének feladatai című 

napirendet. 

 

A testület 13 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadja, s a módosításokkal 

kiegészítve meghozza a következő határozatot: 

 

 

99/2012. (XII. 14.) számú határozat       

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

2013. ÉVI MUNKATERVE  

 

 

I. 

 

A megyei közgyűlés 2013. évben kiemelt figyelmet fordít: 

 

 a területfejlesztési koncepció előkészítésére, annak összehangolására a megyei 

gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási tervekkel;  

 a határon átnyúló (ETE, CETC, CENTROPE stb.) kapcsolatok működtetésére;   

 

 

 

 

II. 

 

A közgyűlés ülései és azok napirendjei 
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2013. február 15. 

 

1./ A megyei önkormányzat 2013. évi költségvetése 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a központi költségvetésről szóló 

törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig 

 

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete munkájáról 

Előadó: a szervezet elnöke/igazgatója 

Az előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság 

 

 

2013. április 25. 

 

1./ A megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadása 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 

költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig 

 

2./ Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció javaslattételi fázisának elfogadása 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

3./ A Vas megyei köznevelés-fejlesztési terv véleményezése 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

A napirend előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság 

 

 

2013. május 24. 

 

1./ Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2012. évi helyzetéről, valamint a Rendőrség és 

az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

Előadó: Vas megye rendőr-főkapitánya 

A napirend előkészítésében részt vesz: a rendészeti szakbizottság 

 

2./ Tájékoztató Vas megye sportjának helyzetéről 

Előadó: a MOB kijelölt munkatársa 

Az előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság 

 

 

2013. június 28. 
 

1./ Beszámoló a Regionális és Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumok eddigi 

tevékenységéről 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

2./ Tájékoztató a Vas megyei nemzetiségek helyzetéről 
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Előadó: a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, illetve a nemzetiségi önkormányzati 

szövetségek vezetői  

Az előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság 

 

3./ Az agrártermelés és a vidékfejlesztés helyzete és feladatai Vas megyében 

Előadó: a Vas Megyei Agrárkamara elnöke/főtitkára 

Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

 

2013. szeptember 27. 

 

1./ A megyei önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatai 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján szeptember 

15-ig 

 

2./ A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének bemutatása, különös 

tekintettel a megyei szakmunkásképzés helyzetére 

Előadó: a kamara elnöke/főtitkára 

Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

3./ Tájékoztató az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tevékenységéről 

Előadó: a Zrt. kijelölt munkatársa 

Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

A napirendi pont megtárgyalása közmeghallgatás keretében történik. 

 

4./ A mezőgazdaság, vadászat és halászat helyzete Vas megyében 

Előadó: a Vas Megyei Kormányhivatal kijelölt munkatársa 

Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság 

 

2013. november 29. 

 

1./ A megyei önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

A napirend előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján november 

30-ig. 

 

2./ Tájékoztató a megyei önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) alapján a költségvetési 

koncepció ismertetésekor  

 

3./ Tájékoztató a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról 

Előadó: az egyesület szervezetének igazgatója 
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2013. december 13. 

 

1./ A megyei közgyűlés 2014. évi munkaterve 

Előadó: megyei főjegyző 

Az előkészítésében részt vesz: a közgyűlés bizottságai 

 

2./ A „Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program” elfogadása 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

3./ A Vas Megyei Önkormányzat beszámolója a területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. 

évi XXI. törvény 14. § (5) bekezdése értelmében a törvényben meghatározott feladatokkal 

összefüggésben végzett munkáról.  

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

4./ Tájékoztató Vas megye népegészségügyi helyzetéről 2012 

Előadó: a Vas Megyei Kormányhivatal kijelölt munkatársa 

Az előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság 

 

 

 

2014. február 14. 

 

1.) A megyei önkormányzat 2014. évi költségvetése 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

A napirend előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a központi költségvetésről szóló 

törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig 

 

 

III. 

 

A közgyűlés a következő témák megtárgyalását javasolja bizottságainak 

 

- Költségvetések, beszámolók, előirányzat módosítások előkészítése. 

- A testületi döntést igénylő megállapodások, szerződések előkészítésében 

közreműködés. 

- Önkormányzati rendeletek és rendeletmódosítások előkészítésében közreműködés. 

- A területfejlesztés és rendezési tevékenység intézményrendszerének és törvényi 

hátterének változása. 

- A megye munkaügyi helyzete.  Foglalkoztatáspolitikai koncepció megismerése, ebből 

adódó megyei feladatok meghatározása. 

- A”CommonGIS” térinformatikai projekt működési tapasztalatainak részletes 

bemutatása, a projekt fenntarthatósága, korszerűsítése, elemzések készítésének 

lehetőségei. 

- A megye közlekedési helyzetének elemzése. 

- Tájékoztató a 112-es európai segélyhívószámra épülő egységes segélyhívó rendszer 

megvalósulásáról, üzembe állításáról, működésének tapasztalatairól. 
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- A kábítószer-fogyasztással összefüggő problémakörök megtárgyalása, a drog 

prevenciós lehetőségek felkutatása, esetleges projektek indítása. Kiemelten az új 

pszichoaktív anyagok térnyerésére a büntetőjogi szankció hiánya miatti más 

lehetőségekre. 

- A területi tervezési és területfejlesztési bizottság a második félév során: 

- A felszín alatti vízkincs megőrzésének helyzete és feladatai 

- A talajok termőképessége megőrzésének helyzete és feladatai 

 

IV. 

 

A közgyűlés 2013. évre a Szervezeti és Működési Szabályzatból adódó, illetőleg más 

szervezési feladatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1.) a közgyűlés elnöke szükség szerint értekezletet tart a közgyűlés bizottságainak elnökei, 

tanácsnokok részére; 

 

2.) a közgyűlés elnöke – a gazdasági kamarák bevonásával – fórumot szervez aktuális 

gazdaságpolitikai kérdések áttekintésére és megvitatására; 

 

3.) a közgyűlés elnöke kéthetente vezetői megbeszélést tart a közgyűlés alelnökei, főjegyzője, 

aljegyzője, s az önkormányzati hivatal titkárságvezetői részére az időszerű feladatok 

végrehajtásának megszervezése, illetőleg ellenőrzése céljából; 

 

4.) a megyei főjegyző – az ágazati feladatok áttekintése, az operatív intézkedések megtétele 

és ellenőrzése céljából – kéthetente megbeszélést tart az aljegyző, valamint az 

önkormányzati hivatal titkárságvezetői részére. 

 

 

 

Szombathely, 2012. december 14. 

 

 

A 17. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató az Európai Területi Együttműködési Programról (HU-SLO, HU-

AT), kiemelten a Vas megyei projektek helyzetéről. Az elmúlt időszak 

eredményeinek értékelése 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke köszönti Gombás Ágnest, az Európai Együttműködési 

Programok Igazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Osztály VÁTI Magyar Regionális 

Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. regionális tanácsadóját. 

 

Gombás Ágnes regionális tanácsadó rövid szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy a szlovén-magyar program tekintetében eddig 

kettő nyilvános és egy zárt pályázat keretében 43 projekt került támogatásra. Ezek 

felölelik mind a turisztikát, mind pedig a gazdaság fejlesztését, stb. Rendkívül 

sokszínű a paletta. 96 magyar partnerből 55 Vas megyei. Ez egy dominanciát jelent 

főleg a Szombathely és az Őrség közeli települések közelében. A partnerek 

tekintetében pedig egy színes képet látunk. 
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               A másik program az Ausztria-Magyarország 2007-2013. Itt Vas megyén kívül Győr-

Moson-Sopron és Zala megye is szerepel a partnerek között. Így 140 magyar 

partnerből 45 Vas megyéből származik, 60 Győr-Moson-Sopron megyéből és 22 

Zala megyéből. Van Győr-Moson-Sopron megyének ebben némi helyzeti előnye, de 

Vas megye is rendkívül aktív. Továbbra is bíznak a jó együttműködési gyakorlatban 

a határmenti megyékben.  

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

100/2012. (XII. 14.) számú határozat       

 

A Vas Megyei Közgyűlés az Európai Területi Együttműködési Programról (HU-SLO, HU-

AT), kiemelten a Vas megyei projektek helyzetéről, valamint az elmúlt időszak eredményeiről 

szóló értékelést elfogadja. 

 

 

A 18. tárgysorozat tárgyalása 

Az NFM, az RFÜ és a három Nyugat-dunántúli megyei önkormányzat közötti 

keret-megállapodásról 

 

 

Halinka Péter, a Regionális Fejlesztési Ügynökség stratégiai igazgatója elmondja, hogy 

Zala megye és Győr-Moson-Sopron megye kisebb jelentőségű szerződés 

változtatásokat kezdeményezett. Ez egy öt oldalú szerződés, amely a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, a három megye illetve a Regionális Fejlesztési 

Ügynökség írt alá. Ezeket a változtatásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

nem fogadta el, s ezért került ez újra a testület elé, de ez közvetlenül Vas 

megyét nem érintette. 

 

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

 

 

101/2012. (XII. 14.) számú határozat      ( 

 

A Vas Megyei Közgyűlés - az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal - jóváhagyja a 

közte, valamint a partnerei 

 a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

 a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, 

 a Zala Megyei Önkormányzat és 

 a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

 

között területfejlesztési közfeladataik tekintetében megkötendő együttműködési keret-

megállapodást. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 
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A 19. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei önkormányzat által a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek 

Tanácsának részére nyújtott támogatásról 

 

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: 

 

 

 102/2012. (XII. 14.) számú határozat  

 

A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul, hogy a Vas Megyei Önkormányzat a 2012. évi 

költségvetésének többletbevétele terhére 400.000.- Ft működési támogatásban részesítse a Vas 

Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsát. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:         2012. december 31. 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke a 20. tárgysorozat tárgyalásánál, 13.34 órától zárt ülés 

tartását rendeli el. 

 

 

A zárt ülés határozata az alábbi: 

 

 

103/2012. (XII. 14.) számú határozat          

A Vas Megyei Közgyűlés   

 

 a Sitkei Nyugdíjas Klub megalakulásának 20.,  

 az Ikervári Gyermekszínjátszó Szakkör működésének 40.,  

 a Kemenesalja Néptánccsoport fennállásának 40.,  

 Szombathely Város Fúvószenekara megalakulásának 55.,  

 a Sárvári Nyugdíjas Egyesület működésének 20.,  

 a Sárvári Kinizsi Sportegyesület alapításának 100.,  

 a kőszegi Budaker Gusztáv Zeneiskola működésének 50.,  

 a Savaria Szimfonikus Zenekar fennállásának 50.,  

 a Zora Kórus megalakulásának 10.,  

 a Kőszegi Várszínház működésének 30.,  

 a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő fennállásának 10.,   

 az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör megalakulásának 35. és  

 a Logo Ifjúsági Szolgálat működésének 10. és  

 a lendvai Múzeum-Galéria, valamint a Galéria keretében működő Lendvai 

Nemzetközi Művésztelep fennállásának 40. évfordulója alkalmából utólagos 

jóváhagyással  

továbbá  

 az IPA Vas Megyei Szervezete alapításának 20. és  
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 az Életünk c. folyóirat megjelenésének 50. évfordulója alkalmából  

 

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       a jubileumi évfordulók napja  

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke minden résztvevőnek megköszöni a 2012. évi munkáját, 

áldott, békés ünnepeket kíván. Minden képviselőt meghív egy fogadásra a 

Tinódi terembe.  

 

Több tárgy nem lévén az ülést 13.38 órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 
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1. sz. melléklet 

 
 Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének                                                         

13/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 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. § 

 

A 10/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 67. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„Vas megyében cigány roma és horvát területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: 

nemzetiségi önkormányzat) működnek.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 69. § (2) és (3) bekezdése. 

 

           „(2) A hivatalban a nemzetiségi önkormányzatok működésének segítésével 

összefüggő, jogszabályban előírt feladatok koordinálását, szervezését a 

társadalompolitikai referens látja el. 

 

            (3) A nemzetiségi önkormányzat elnökét a társadalompolitikai referens köteles soron 

kívül fogadni és részére a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást és 

segítséget megadni.” 

 

3. §  

 

A Rendelet 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére jogszabályban meghatározott feladatai 

ellátásához a közgyűlés meghatározza a nemzetiségi önkormányzat használatába adandó 

vagyont, vagyontárgyakat és pénzeszközöket. 

 

(2) A közgyűlés a nemzetiségi önkormányzat működésének segítéséhez biztosított pénzügyi 

hozzájárulás mértékét az éves költségvetésben állapítja meg. 

 

(3) A közgyűlés a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok 

ellátására vonatkozóan megállapodást köt a területi nemzetiségi önkormányzattal.” 

 

„(1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) a rendelkezésére álló anyagi 

eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – 

a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi 

Önkormányzat) részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 
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- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat az üléseinek 

lebonyolításához közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz szükséges helyiséget a Berzsenyi 

tér 1. szám alatt. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az 

elnöknek az aljegyzővel. 

- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére 

Szombathely, Sugár u. 9. szám alatt a 2. emeleten a 227. számú 52,5 m2 alapterületű 

helyiséget, amelyben a nemzetiségi önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében 

alkalmazott munkavállalók végzik feladatukat.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakkal a jó gazda 

gondosságával köteles bánni, gondoskodik az állagmegóvásukról, azokat 

rendeltetésszerűen használja. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ingatlan és ingó 

vagyontárgyakat az Önkormányzat a munkája végzéséhez bocsátotta rendelkezésére, 

így azokat elidegeníteni, megterhelni, bérbe adni vagy egyéb módon bevétel 

szerzésére felhasználni nem lehet. 

- A Közgyűlés vállalja, hogy költségvetésébe a Nemzetiségi Önkormányzat által 

használt helyiségek közüzemi költségeit megtervezi, azt biztosítja. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működését úgy szervezi és végzi, hogy 

az épületben folyó egyéb tevékenységet ne zavarja. 

- A Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalon (továbbiakban: Hivatal) 

keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, 

kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek 

viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételeket. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a 

főjegyző vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja, illetve a 

Hivatal témafelelősei részt vesznek. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a főjegyző a Hivatal Szervezési és Jogi 

Titkárságán (továbbiakban: Titkárság) keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 

kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a 

főjegyző a Titkárságon keresztül biztosítja. 

 

(2) A Közgyűlés a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves 

önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Vas Megyei Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) részére a működéséhez szükséges 

feltételeket, az alábbiak szerint: 

 

- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat az üléseinek 

lebonyolításához közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz szükséges helyiséget a Berzsenyi 

tér 1. szám alatt. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az 

elnöknek az aljegyzővel.  

- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére 

Szombathely, Sugár u. 9. szám alatt a 2. emeleten a 222. számú 22,42 m2 alapterületű 

helyiséget. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakkal a jó gazda 

gondosságával köteles bánni, gondoskodik az állagmegóvásukról, azokat 

rendeltetésszerűen használja. 
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- A Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ingatlan és ingó 

vagyontárgyakat az Önkormányzat a munkája végzéséhez bocsátotta rendelkezésére, 

így azokat elidegeníteni, megterhelni, bérbe adni vagy egyéb módon bevétel 

szerzésére felhasználni nem lehet. 

- A Közgyűlés vállalja, hogy költségvetésébe a Nemzetiségi Önkormányzat által 

használt helyiségek közüzemi és takarítási költségeit, valamint az internet elérhetőség 

költségeit megtervezi, azt biztosítja. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működését úgy szervezi és végzi, hogy 

az épületben folyó egyéb tevékenységet ne zavarja. 

- A Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalon (továbbiakban: Hivatal) 

keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, 

kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek 

viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételeket. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a 

főjegyző vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja, illetve a 

Hivatal témafelelősei részt vesznek. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a főjegyző a Hivatal Szervezési és Jogi 

Titkárságán (továbbiakban: Titkárság) keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 

kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a 

főjegyző a Titkárságon keresztül biztosítja. 

 

(3) A Közgyűlés a nemzetiségi önkormányzatok működésének segítéséhez biztosított 

pénzügyi hozzájárulás mértékét az éves költségvetési rendeletében állapítja meg. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Szombathely, 2012. december 14. 

 

 

 

 

Kovács Ferenc sk.  Dr. Kun László sk. 

a közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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                                                                                                                2.  számú melléklet 

        

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2013. (I. 1.) önkormányzati rendelete  

a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1996. (XII. 6.) 

önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 

 

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

tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja 

szerinti feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő ipari 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1996. (XII. 6.) önkormányzati rendelete, 

továbbá az azt módosító 17/1998.(XII.18.) önkormányzati rendelete, 12/1999.(XII.3.) 

önkormányzati rendelete, a 15/2000.(XII.15.) önkormányzati rendelete, a 22/2001.(XI.30.) 

önkormányzati rendelete, a 24/2001.(XII.14.) önkormányzati rendelete, a 8/2002.(VI.28.) 

önkormányzati rendelete, a 16/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelete, a 4/2003.(III.28.) 

önkormányzati rendelete, a 18/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelete, a 4/2005.(II.18.) 

önkormányzati rendelete, a 22/2005.(XI.25.) önkormányzati rendelete, 16/2006. (XI. 24.) 

önkormányzati rendelete, a 25/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete, valamint a 15/2011. 

(XII. 12.) önkormányzati rendelete. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Szombathely, 2012. december 14. 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László sk. Kovács Ferenc sk. 

megyei főjegyző közgyűlés elnöke 
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